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Neste trabalho são apresentadas a implementação e avaliação da aplicação

do processador gráfico TMS34010. O objetivo foio desenvolvimento de um sistema

para visualização de imagens com este processador, a ser integrado ao Tomógrafo

por Ressonância Magnética, do Departamento de Física e Ciência dos Materiais.

A fim de avaliar tanto os aspectos do "hardware" quanto as capacidades do

processador, foram desenvolvidos dois sistemas: um com 16 cores, e outro com256
níveis de cinza, ambos contendo uma interface serial para interligação de um

"mouse" convencional para microcomputadores do tipo PC-ATo

Através destes sistemas foram avaliados recursos tais como"pan" horizontal
e vertical, divisão da tela ao meio, vídeo no modo entrelaçado, transparência,
operações lógicas, e instruções de transferência de blocos de "pixels".



This work describes the implementation and evaluation of a TMS34010 graphics

processor based system.

The system was developed to be used for the visualization of Magnetic Ressonance

lmages in the MR tomography system under development in our Department .

To evaluate the design and the performance of the processor, two systems were

developed: one capable to show pictures with 16 simultaneous colors, and a second one

able to display pictures with a gray scale of 256 levels.

Both systems are equipped with a serial interface supporting a conventional mouse

as used for PC compatibles.

The hardware developed was used to evaluate implementations of resources such

as horizontal and vertical PAN, screen division,interlaced video, transparency, logic

operations and pixels block transfer routines.



Introdução

As aplicações de sistemas gráficos têm crescido significativamente nos últimos

anos, principalmente devido aos avanços feitos na área de circuitos integrados,

resultando no aumento da densidade e complexidade dos circuitos, e na diminuição

do custo.

Assim, além das -aplicações de visuaIizações tais como as utilizadas tanto em

computação gráfica quanto em processamento digital de imagens, a existência

desta nova tecnologia está sendo empregada amplamente para a implementação

de uma interface gráfica interativa Homem-Máquina.

Desta forma, os sistemas gráficos são utilizados não somente para a

visualização, mas inclusive para a determinação e escolha de comandos através de

menus e ponteiros ativados por caneta ótica ou "mouse".

Atualmente estes recursos estão se tornando muito populares, inclusive em

sistemas de baixo custo (PC, Macintosh), facilitando a utilização de sistemas de

computação, por leigos .

A maior parte das aplicações de sistemas gráficos podem ser englobadas em

duas áreas principais: a computação gráfica e o processamento digital de imagens.

A principal diferença entre ambas está na origem da imagem. No processamento

digital, o dado da imagem é obtido de uma fonte externa, e é então processado com

o objetivo de melhorar sua qualidade e possibilitar a extração de suas

características. Em computação gráfica, a imagem é gerada pelo computador ..

É interessante ressaltar que na área de processamento de imagens,

operações como filtragem espacial, detecção de borda, e aplicação de algorítmos

complexos para a modificação da imagem, são realizados por um sistema de

processamento dedicado, e não pelo sistema gráfico. Cabe a este último, além de

possibilitar a visualização da imagem, a realização de operações gráficas como:

operações lógicas e aritmética entre imagens, zoom, operações com janelas,

alteração da cor da imagem, animação, ete.



Comoexemplo de aplicação de sistemas gráficos na área de processamento

de imagens, podem-se citar na biomedicina as imagens obtidas por radiografia

digital, por tomografia, por radiação nuclear, e por ultrassom. Na telecomunicação

a análise de recursos naturais em sensoriamento remoto e metereologia, por meio

\de imagens por satélites.

Na computação gráfica podem-se citar como aplicações: a criação de

animação para simuladores de vôo, ou vinhetas em programas de televisão;

visualização de simulação e controle de processo na área industrial e na área de

produção de energia e de transporte; elaboração de projetos de novos produtos na

área industrial (CAD/CAM); realização de mapas em cartografia; visualização do

comportamento de funções matemáticas em educação.

No meio científico, o uso de sistemas gráficos torna-se cada vez mais
importante para a visualizacão de dados e imagens. Já desde 1981oDepartamento
de Física mostrou-se interessado no desenvolvimente de um terminal gráfico.Em

1983, foi concluídono Laboratório de Instrumentação Eletrônica (LIE), o primeiro
projeto de um terminal gráficode baixocusto1•Este terminal podia operar também

como um terminal alfanumérico comum, mas não possuía capacidade de
processamento local. Este projeto viabilizou a visualização das·prlmeiras imagens

tomográficas por RM, obtidas no DFCM/IFQSC.

Em 1986, o aparecimento de "chips"VLSI com processador e controlador
integrados possibilitou o projeto de um sistema gráfico interativo. O objetivo
principal deste projeto, assunto desta tese, foidesenvolverum sistema capaz de ser
empregado comoconsole de visualização de imagens de ToRM.

As metas deste sistema gráfico foram, além de permitir a visualizacão das
próprias imagens, criar um ambiente interativo capaz de determinar regiões de

interesse para viabilizar a medição de distâncias, o cálculo de dados estátisticos,
e a determinação de cortes ou planos oblíquos.

O trabalho dividiu-se assim no desenvolvimentode "hardware" - assunto desta

tese - e o desenvolvimento do "software", trabalho que está sendo elaborado por
Agma J. M. Traina



A presente tese é dividida em sete capítulos.

No primeiro são apresentadas as noções fundamentais dos sistemas gráficos,

introduzindo o leitor aos termos próprios da área.

No segundo capítulo são descritos os elementos que fazem parte de um

sisteD;'8gráfico do ponto de vista do "hardware".

:No terceiro capítulo é apresentada uma descrição geral do processador

gráfico utilizado no projeto, o TMS34010.

No quarto capítulo é descrito o "hardware" do sistema gráfico.

No quinto capítulo é apresenta a descrição do "software" desenvolvido para
teste do sistema gráfico.

No sexto capítulo é apresentada uma proposta para interligação de uma

memória do tipo EPROM.



Símbolos e Convenções

a) Palavras entre aspas que aparecem no texto, indicam termos em inglês,

comumente utilizados em Eletrônica e Computação.

b) Números seguidos por "H" ou iniciados com ">" são hexadecimais.

c) No decorrer do texto é utilizada a convenção de lógica positiva, com o nível

lógico baixo representado por "O", e o nível lógico alto por "1".

e) Nas figuras, todo sinal ativo baixo é representado por uma barra sobre o

nome do sinal.

f) No texto e nas figuras, as siglas MSB e LSB representam respectivamente,

o bit mais significativo e o bit menos significativo da palavra.

g) Os demais símbolos utilizados podem ser encontrados nas referências [1],

[2], [3] e [4].



Capítulo I

Princípios Básicos para Visualização de Imagem em Tubos

de Raios Catódicos

1.1 Introdução

Comojá mencionado anteriormente, um sistema gráfico é um sistema que

possibilita a visualizaçãode uma imagem, e que, além disso, contém recursos para

a realização de uma série de operações gráficas tais como: operações lógicas e

aritmética entre imagens, "zoom~',operações com janelas, alteração da cor da

imagem, animação, ete.

Até recentemente o custo do "hardware" de sistemas gráficos era bastante

elevado, e somente nos últimos anos, com a evolução da tecnologia dos monitores

de vídeo, dos circuitos integrados, e com o aparecimento dos circuitos VLSI, houve

uma redução na relação custo-desempenho dos sistemas gráficos, além da

compactação fisica dos mesmos.

Na figura 1 é mostrada a representação em blocosde um sistema gráfico [5].

Nesta figura, o dispositivo gráfico representa o meio de comunicação entre o

usuário do sistema gráfico e este sistema. O tipo de dispositivo gráfico define o

"hardware" do sistema gráfico, e o que tem sido predominantemente utilizado é o

dispositivo gráfico de vídeo. Diferentes tecnologias têm sido empregadas na

implementação destes dispositivos, algumas das quais já consolidadas, como os

monitores CRT ("Cathode Ray Tube"), enquanto outras encontram-se no início da

fase comercial, como a tecnologia de plasma e a de laser. A descrição dos diversos

tipos de dispositivos gráficos pode ser encontrada nas referências [5], [6],[7]e [8].

1



Atualmente, os monitores CRT ainda· continuam sendo os mais utilizados

para a visualização de imagens.

Na década de 50, o CRT era o único dispositivo capaz de converter os sinais

elétricos do computador em imagens visíveis, em alta velocidade. Mas eram caros

e de pequenas dimensões (:1].

Com o avanço da tecnologia dos CRTs, foram sendo produzidos terminais

cada vez mais eficientes para a visualização de imagens.

Entre os diversos tipos de monitores CRT que foram desenvolvidos, serão

descritos dois em particular: os monitores vetoriais e os monitores por varredura.

Estes últimos t~m sido amplamente utilizados, devido à sua grande versatilidade

e ao baixo custo em relação aos demais tipos.

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

tIIIII

\'-----v
COMPlITADOR

DADOS

Figura 1 - Modelo de um Sistema Gráfico



1.2 Monitores Vetoriais

Os monitores vetoriais (t1vectordisplaytl)foram desenvolvidos na década de

60. Estes monitores têm entrada$ X e Y; comono osci16sc6pio.Os sinais enviados

para estas entradas movem o feixe de elétrons para um ponto proporcional à

amplitude dos mesmos.

O nome atribuído aos mesmos, monitores vetoriais, é decorrente do fato de

os sinais enviados a eles serem pares de pontos de tensão, e de o feixe desenhar

um segmento de reta entre este ponto e o ponto desenhado anteriormente. A figura

2 ilustra a operação deste monitor. A figura é desenhada, movendo o feixe para o

ponto inicial, ligando-o e defletindo-o continuamente entre os pontos finais das

linhas para traçar o contorno da figura.

Um sistema gráfico típico para este tipo de monitor é mostrado na figura 3,

e consiste de um processador, um controlador de vídeo, a memória de imagem e o
monitor CRT.

O processador gera os pontos para o desenho de linhas ou caracteres, e

armazena esta informação na memória de imagem, também denominada de

t1buffertlde refrescamento ou restauração.

O controlador de.vídeo converte os valores digitais da memória, em valores

analógicos, adequados para o deslocamento do feixe de elétrons no monitor CRT,

e realiza esta operação de uma maneira cíclica. Isto é necessário porque a luz

gerada no fósforo que reéobre a tela do monitor CRT, decai. Para evitar

cintilamento (t1flickingtl),o controlador deve repetir a varredura na memória pelo

menos 30 vezes por segundo.

Este tipo de dispositivo pode representar imagens dinamicamente, estando,

porém, sujeito ao problema de cintilamento, em decorrência do aumento de

elementos a serem processados. São adequados para a visualização de retas e

desenhos geométricos, mas têm capacidade limitada para preencher áreas, e não

são adequados para a obtenção de muitas cores.

3
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Na década de 70 surgiram os monitores por varredura, que se baseiam na

tecnologia da televisão. Nestes tipos de monitores, os sinais de deflexão horizontal

e vertical são gerados de forma a mover o feixe no padrão de varredura ilustrado

na figura 4.



A varredura ("raster") inicia-se no canto superior esquerdo da tela, e cada

linha horizontal é varrida da esquerda para a direita. Após o fim de cada linha, o

feixe de elétrons deve retomar à esquerda, a fim de iniciar a pr6xima linha, e isso

decorre num intervalo de tempo denominado tempo de retraço horizontal. Situação

semelhante ocorre quando.o feixe desenha a última linha na tela e retorna para o

seu início. Este tempo de retomo é denominado retraço vertical. Durante o tempo

de retraço, horizontal ou vertical, o feixe de elétrons é desligado e o sinal de vídeo

é dito apagado ("blankedtl
). Na figura 4, o tempo de retraço é representado por

linhas pontilhadas.
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UNHAS DE VARREDURA

RErRAÇO VERTICAL
RErRAÇO HORIZONTAL

Cada linha horizontal é constituída por pontos individuais denominados
"pixels" ("picture element"). A varredura é então uma matriz bidimensional de
"pixels" cobrindo toda a tela.

Cada "pixel" pode ser constituído por um ou mais bits, sendo que o número
de bits do "pixel" define o número de tons de cinza, ou o número de cores. Assim
para "pixels" de 4 bits, pode-se ter até 16 intensidades de cinza, ou 16 cores
diferentes.



A resolução da tela do monitor é definida pelo número de linhas horizontais,

o número de "pixels" por linha, e o número de bits por "pixels". Por exemplo, um

monitor com resolução de 256x512x4, contem 256 linhas horizontais, 512 "pixels"

por linha e 4 bits por "pixel".

IPROCESSADOR H ~l~

~o

IIEIlÓRIA H CONTROLADOR I
("PIXELS')

o diagrama em blocos simplificado de um sistema gráfico por varredura é

mostrado na figura 5. Na memória é armazenado o mapa de bits, contendo pontos

que mapeiam um a um os pontos da tela. O controlador lê estes dados e os

converte no sinal de vídeo que alimentará o monitor. O controlador deve repetir

esta operação pelo menos 30 vezes por segundo, para manter a figura estável na

tela. O valor do "pixel" armazenado na memória pode representar diretamente a

cor, ou pode representar o endereço de uma tabela de cores ("look-up table").

Estes monitores são adequados para mostrar sólidos e áreas que variam

continuamente em intensidade na escala de cinza ou dentro de uma faixa de cores.

A tabela de cores permite a fácil implementação das modificações de contraste.

A figura 6 mostra como uma imagem é desenhada a cada varredura

horizontal. Nesta figura fica evidente a dificuldade deste tipo de sistema em

representar retas contínuas, com inclinação diferente de O, 45 graus, 90 graus, etc.,

em relação à horizontal. Este efeito é denominado de "aliasing".
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Outra desvantagem destes sistemas é que requerem mem6rias de grande

capacidade, já que todos os pontos da tela devem estar armazenados. Na época de

seu desenvolvimento, esta característica tornou-o um dispositivo caro. Mas,

atualmente, com o progresso teenol6gico na fabricação de mem6rias, o tamanho da

imagem deixou de ser problema, em virtude da existência de mem6rias de maior

capacidade e a um custo menor.

Em relação aos monitores vetoriais, a desvantagem destes sistemas, além

da grande capacidade de mem6ria requerida, é o tempo computacional necessário

<lç',ararealizar a atualização dinâmica de uma tela inteira. Por outro lado, o processo

de refrescamento é independente da complexidade (número de linhas, etc) da

imagem, e desta forma não há cintilação. Isto já não é verdade para os monitores

vetoriais, nos quais ocorre cintilação, quando o número de primitivas (linhas,

retângulos, etc) cresce muito.

No capítulo seguinte serão vistos com mais detalhes, os elementos que

compõem um sistema gráfico por varredura.



Capítulo II

Hardware para Visualização de Imagens

2.1 Introdução

Comojá mencionado no capítulo 1, o sistema gráfico por varredura usualmente

contém um processador gráfico, memórias de imagem, um controlador para o

refrescamento do monitor de vídeo, um circuito de saída para vídeo, que pode incluir

"look-up tables", e um monitor de vídeo [9]. Este sistema pode comunicar-se com

outros dispositivos através de um barramento. A figura 7 mostra uma configuração

possível para um sistema gráfico que contém estes elementos. Nesta figura, a

memória de imagem tem uma porta dedicada ao processador gráfico. Neste caso, a

r-----------------j
I PROCESSADOR HOSPEDEIRO .J
- --- ---- ------

MONlTOR
DE VIÓED



transferência de dados entre processador hospedeiro e memória de imagem é feita

através do processador gráfico.

O processador gráfico deve ser capaz de calcular, de forma eficiente, diversos

tipos de figuras comolinhas retas e curvas, polígonos,caracteres; preencher áreas, e

copiar ou combinar logicamente áreas de memória (função "raster op").

O controlador para o refrescamento do vídeo tem comoprincipal função, gerar

o endereço para a memória, ler os dados da mesma e convertê-Iosda forma paralela

para a forma serial. Além disso, pode controlar funções como"pan" e janelas.

O circuito de saída para vídeo converte os dados provenientes do seu

controlador em níveis de intensidade ou cores, e os passa para o monitor.
Comojá visto no capítulo 1, a memória de imagem, também denominada de

"frame buffer", memória de vídeo ou "bit map", contém uma matriz de valores que
representam uma imagem. O tamanho da matriz (por exemplo 512X512) é

denominado "resoluçào da memória. Cada elemento da matriz ("pixel"), pode ser

constituído por vários bits. A memória de vídeo pode então ser pensada como

constituída por planos de bits, de forma que o número de planos seja igual ao número
de bits do "pixel".Assim, uma matriz da memória enjos "pixels"sejam de 1bit contém
um plano de 1 bit~Uma memória cujos "pixels"sejam constituídos por 8 bits, contém
8 planos. O número de bits por "pixel",é denominado profundidade de "pixel" ou

resolução da cor.
A memória de imagem é frequentemente de porta dupla ("dual ported"), ou de

múltiplas portas ("multiported"), significando que a mesma tem dois ou mais

caminhos de dados em sua entrada/saída, e que pode ser compartilhada pelos dois

dispositivos. Assim, por exemplo, enquanto uma porta é acessada pelo processador
gráfico, a outra é acessada pelo controlador de vídeo (figura 8).

Alguns sistemas "frame buffer" contêm memória suficiente para armazenar
duas imagens completas, coma desejada profundidade de "pixel"e resolução. Para tal
sistema é possível, para o controlador de vídeo, acessar e mostrar a memória 0,
enquanto o processador grava uma nova imagem na memória 1. Quando a gravação

da nova imagem é completada, o controlador de vídeo passa a acessar a memória 1,



enquanto o processadorgráfico acessa a memória O. Esta técnica é denominada

"double buffering" ou ping-pong.

Nos próximos itens serão vistas as características principais dos elementos do

sistema gráfico por varredura.

MEM6RIA DE IMAGEM

PROCESSADOR •...
GRÁAco ...• ~ Illtrada di...• Dodoa

...• Salíla ele-- Dadolo

CONTROlADOR ...•...•
DE ,

REFRESCAMENI •... ~ EndeNÇO •

lODA1El.A
•.... MUX -- Contro.

Nos sistemas gráficos por varredura, o controlador de vídeo deve acessar a

memória de imagem dentro de um intervalo de tempo, definido pelas características

do monitor de vídeo. É necessário, então, definir a terminologia e a temporização de

vídeo.

Um monitor de vídeo convencional necessita de três sinais externos que serão

aplicados ao controlador do CRT e à eletrônica associada a ele. Estes três sinais são:

Sincronismo Horizontal (HSYNC), Vertical (VSYNC), e VÍDEO.

O propósito dos sinais de sincronismo não é iniciar ou parar o movimento da

varredura, mas sim aumentar ou diminuir a duração desta, de forma a sincronizar a



,
informação a ser apresentada comodeslocamentodofeixede elétrons. Osinal VIDEO

modula a intensidade do feixe de elétrons.

Em alguns monitores CRT, existe uma única entrada denominada vídeo

composto. O sinal de vídeo composto que deve ser aplicado a esta entrada é
,

constituído por sinais HSYNC, VSYNC e VIDEO. Estes monitores contêm

internamente o circuito para a separação destes três sinais. A vantagem do sinal de

vídeo compostoé poder ser enviado através de um único cabo comal.

- Nos monitores a cores há três entradas separadas para controle das cores

primárias: vermelha (R), verde (G), e azul (B). Cada uma destas entradas é na

verdade um sinal monocromático separado. A combinação destas três cores em

diferentes intensidades gera as demais.

Há dois métodos utilizados para mostrar uma imagem nos monitores por

varredura. No primeiro, denominado de vídeo não entrelaçado, todas as linhas da

imagem são desenhadas na tela em sequência. Considerando a frequência de 60Hz

comoespecificaçãousual para este modo,uma imagem completa é desenhada na tela

60 vezes por segundo.
No segundo modo,denominadovídeoentrelaçado, são desenhadas linhas pares

alternadamente com linhas ímpares. Desta forma um "frame" completo será

constituído pelo campopar e pelocampoímpar, e a imagem completa será desenhada

na taxa de 30 Hz, como ilustrado na figura 9. A desvantagem de se usar vídeo

entrelaçado é a ocorrência de cintilação ("flicking"),particularmente para linhas
horizontais que são desenhadas na tela somente 30 vezes por segundo. Este efeito é
minimizado comouso de fósforode maior persistência na tela, mas por outro lado isto
impede a manipulação dinâmica de imagens na tela. A vantagem deste método é a

obtenção do dobro de linhas em relação ao outro método, sem ser necessário alterar
as frequências da varredura horizontal ou vertical.

Outro recurso utilizado para aumentar o número de linhas horizontais, é a
redução da frequência vertical, normalmente de 60 Hz para 45 Hz. O principal

problema deste método consiste na inexistência de sincronismo entre a frequência
vertical e a da rede além de o feixe de elétrons do CRT poder ser modulado ou



defletido por campos eletromagnéticos existentes no ambiente externo, tais como

aqueles produzidos por transformadores de potência que estejam pr6ximos.
I

Escolhendo-se a frequência vertical idêntica à da rede, estas perturbações na imagem

serão estáveis.
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A taxa de refrescamento do monitor é o número de imagens completas ou

"frames" desenhadas na tela, no tempo de um segundo, e é medida em frames por

segundo. O tempo de um "frame" é o recíproco da taxa de refrescamento (figura 10).

Para se saber com que frequência a memória deve ser acessada, é essencial

saber a frequência necessária ao envio do "pixel" ao vídeo. A figura 10 mostra a

representação de todos os tempos de vídeo quando uma imagem está sendo mostrada

na tela. Desta figura pode-se obter o tempo de um "pixel" como sendo:



TR: Taxa de Refrescamento

RV: Retraço Vertical
NL: Número de Linhas visíveis por "frame"

RH: Retraço Horizontal

NP: Número de "Pixels" por linha

2.3 Memórias para Sistemas Gráficos

Dois parâmetros básicos caracterizam a performance de uma memória: o tempo

de acesso e o de ciclo. O tempo de acesso é o tempo mínimo para os dados tornarem-se

válidos nas saídas de dados da memória, após a mesma ter sido endereça da e

selecionada. O tempo de ciclo é o tempo mínimo entre acessos sucessivos à mesma

memória.

Atualmente, por considerações de custo, as memórias utilizadas em sistemas

gráficos são as dinâmicas (DRAMs), já que as estáticas, além de serem mais caras,



têm capacidade menor quando comparadas às dinâmicas. Exceçãoocorre em sistemas

que requeiram memórias mais rápidas, e neste caso são usadas as RAMs estáticas

Doisproblemas ocorremcomas memórias de imagem e estão relacionados entre

si. O primeiro deve-se ao fato doprocessador não poder ter acesso irrestrito à memória

de imagem, já que o controlador de vídeo também necessita buscar dados nesta

memória para atualização da tela.

O segundo ocorre quando o tempo de cicloda memória é maior que o de "pixel".-

Para ilustrar este problema, será considerado um "frame buffer" de 512x512xl, com

taxa de refrescamento de 30 Hz, implementado commemórias DRAMsde 16Kx1,com
tempo. de ciclo de 400 ns. Para esse "frame buffer" são necessários 16 "chips" para

armazenar toda a imagem. Comoo tempo de cicloda memória (400 ns) apresenta-se

maior que o de "pixel" (100 ns), é incluído no controlador de refrescamento do vídeo
um registrador de deslocamento paralelo/série, de 16 bits, que permite o
carregamento simultâneo de um "pixel"de cada memória. Desta forma, os 16 "pixels"

carregados em paralelo são transferidos serialmente para o circuito de saída de vídeo,
no intervalo de tempo de 1600 ns. Este circuito permite que a memória possa ser

acessada pelo processador por um tempo de 1200ns, a cada 1600 ns, comoé ilustrado
na figura 11. Além disso o processador pode acessá-Ia durante o retraço horizontal e
vertical.

A tabela I mostra que a porcentagem de ciclos de memória usada pelo
controlador de refrescamento aumenta, quando são usadas memórias de capacidade
maior, com ciclo de tempo de 400 ns e dados de 1 bit, sendo maior para a frequência

de 60 Hz. Para memórias de 16Kx1, são necessários 16 "chips" para uma tela de

512x512, sendo 25% dos ciclos de memória usados para o refrescamento desta tela.
Para memórias de 64Kx1, são necesários 4 "chips",e 100%dos ciclosde memória são
usados para o refrescamento de uma tela de 512x512.Uma única memória de 256Kx1
poderia conter toda a imagem para essa resolução de tela; no entanto, torna-se
inviável, em virtude de não poder ser acessada na taxa de vídeo requerida.



Assim, a mem6ria de 64Kxl passou a ser usada com frequência nos sistemas

gráficos por varredura, na implementação do "frame buffer" ,devido ao fato de possuir

maior capacidade de refrescamento da tela. Devido a isso é que diversas soluções

foram propostas para mem6rias com esta organização (64'Kx1), a A.m de melhorar o

acesso do processador a estas memórias de imagem.

Tabela I-Ciclos de Memória Usados pelo Controlador de Refrescamento

de Vídeo.

30 Hz piul de 100 DII 60 Hz piul de 45 DII

heMO Tempo entre '*' cicloe Tempo entre '*' cicloe
porptx. ece8_ VRC porVRC _81108 VRC porVRC

M M 6400 12.5 2280 14
16 16 1600 26 675 M
4 4 400 100 180 •
1 1 100 • 46 •

heMO Tempo entre '*' cicloe Tempo entre '*' cicloe
porptx. 8C88II08 VRC porVRC ece8l108VRC porVRC

266 266 6400 6 2660 16
M 64 1600 26 MO 63
16 16 400 100 160 •
4 4 100 • 40 •

•A__ ••••J""M - --- •• - do'-"'I-.iIa

Posteriormente surgiram memórias com tamanho de palavra maIor. Estas
memórias podem ser organizadas como múltiplos "pixels" por "chip", ou como
múltiplos bits por "pixel", por "chip" (figura 12).

No caso de serem organizadas como "pixels" por chip, considerando que todas
as memórias são acessadas simultâneamente, mais "pixels" serão lidos em cada ciclo



de memória. Desta forma a frequência de ciclos do controlador de vídeo à memória

diminui, enquanto o acesso do processador às mem6rias aumenta. Isto é válido para

mem6rias que tenham capacidade total de 64k bits. Projetos que utilizem chips

organizados como 64Kx4, usam todos os ciclos para o controlador de refrescamento de

vídeo. Por exemplo, para uma tela de 512x512, são necessários 4 "chips" de 16Kx4, e

a cada ciclo de leitura são lidos 16 "pixels".

A desvantagem de se utilizar mem6rias com múltiplos "pixels" numa palavra,

provém da impossibilidade de se endereçar "pixels" individuais na mesma.

No caso de sistemas com múltiplos bits por "pixel", ocorre situação semelhante.

Um sistema com "chips" de 16x4 aumenta o acesso do processador às mem6rias.

Serão analisados a seguir, alguns métodos de acesso do controlador às

mem6rias.
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Figura 11 - Alocação de ciclos de mem6ria no tempo de linha ativa, para

controlador de refrescamento de vídeo (VRC) e o processador gráfico

(DP); 16 DRAMS de 16Kx1; a resolução do sistema é 512 x 512, 30 Hz.
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Figura 12 - DRAM com palavras longas.

2.3.1 Gravação Durante o Retraço'

A maneira mais simples e econômica de implementar memória de imagem com

DRAMs de 64Kx1 consiste em permitir o acesso do proceasador às memórias somente

durante a ocorrência do retraço horizontal e vertical. Neste caso, o número de acessos

executados pelo processador à memória dependerá da duração do cicio de instrução

do processador e da necessidade de ciclos de espera para a memória.

Para um sistema com resolução de tela de 512x512, e frequência vertical de

60Hz, a duração total dos retraços é de 4.83 ms em cada frame de 16.67ms,

permitindo a ocorrência de até 12000 ciclos de "clock" de 400 ns durante o tempo de

retraço.

2.3.2 Sistemas com "Double-BufTer"

Outra maneira de resolver o problema de contenção nas memórias, embora mais

dispendiosa, caracteriza-se pelo uso do esquema com "double-buffer", onde uma área

de memória é acessada pelo processador, para modificação da imagem, enquanto a

17



outra área é acessada pelo controlador de vídeo, o qual envia os dados para o monitor.

Esse sistema possui custos mais elevados por necessitar duas vezes da quantidade de
I

mem6ria necessária para con!er a imagem de uma !ela; !nas, por outro lado, permi!e

uma transição suave entre imagens sucessivas, em aplicações onde se toma impossível

a realização de modificações na imagem ou a gravação de uma nova imagem durante

o retraço vertical.

"Double buffering" pode ser implementado de duas maneiras: separando o

tamanho do "pixel" da memória disponível, de forma a reduzir a resolução da cor; ou
maniendo o tamanho do "pixel" e reduzindo a resolução XV da mem6ria.
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Para exemplificar, um "frame buffer" com 512x512x16 pode ser tratado como

dois bancos de 512x512x8. Nesse caso, o tamanho do "pixel"fica reduzido pela metade
,

em cada banco, e o endereçamento de cada banco pode ser independente, ou deve

haver uma habilitação de gravação para cada plano de bit. Este mesmo "frame buffer"

pode ser tratado como quatro bancos de 256x256x8, onde cada quadrante pode ser

mostrado separadamente, podendo-seusar para isso a funçãojanela, ou pode deslocar-

se de um quadrante a outro através da função "pan", como será explicado no item

2.3.4. A figura 13 ilustra as duas técnicas.

Se os dois "buffers" usam "chips" de mem6ria separados, o controlador e o

processador tem acesso completo às suas respectivas memórias. No entanto, se eles
têm de compartilhar o mesmo "buffer",nenhuma melhora resulta no sistema.

Nesses sistemas é possível selecionar o tipo de "double buffer": com redução da
resolução da cor, ou da resolução XY. Como exemplo, uma memória pode ser
alternadamente endereçada como 512x512x32ou 1024xl024x8.

A resolução variável é obtida pela manipulação do "buffer" de vídeo. Um
"buffer"que suporta um bit/"pixel" em lOns f'pixel", pode também suportar quatro bits

em 40nsl"pixel", e oito bits em 80 ns/"pixel". O controlador de refrescamento de vídeo
formata os bits do "buffer" de vídeo em "pixels" de determinado número de bits, e os
passa ao circuito de saída para vídeo, na taxa requerida pelo monitor de vídeo.

As memórias gráficas, também denominadas de RAMá para vídeo (VRAM),

surgiram por volta de 1983, e foram projetadas para minimizar o conflito existente
entre processador e controlador. A idéia foi de implementar uma memória de porta



dupla ("dual ported"), com um registrador interno suficientemente grande, de forma

a conter os dados de pelo menos uma linha da tela, e que pudesse ser carregado num
I

ciclo de mem6ria. Com a mem6ria de porta dupla, o problema do conflito entre

processador e controlador ficaria reduzido.

Nas memórias VRAMs comerciais, o número de bits do registrador de

deslocamento interno é igual ao de uma linha da matriz de memória. O registrador

de deslocamento interno é carregado com uma linha da matriz de mem6ria,

endereçada externamente através de um ciclo -de mem6ria para registrador de

deslocamento. Esta operação pode OCOlTerdurante o retraço horizontal.

A figura 14 ilustra o diagrama em blocosdeste tipo de mem6ria. Comose pode

observar na figura, esta mem6ria contém duas portas, onde uma opera como

entrada/saída convencional de dados, enquanto a outra, comoentrada/saída serial de

dados para o registrador de deslocamento, podendo ambas ser acessadas

simultaneamente, exceto durante o ciclo de mem6ria para registrador de

deslocamento. Ap6s este ciclo, o "chip" comporta-se como dois dispositivos

independentes; uma mem6ria dinâmica na qual se pode realizar as operações

convencionais de leitura e gravação, e um registrador de deslocamento que opera na

endereço

controle

entrado de
dados

sardo de
dados

porta padrOo
64x1

,
CELULAS

DE

MEMÓRIA

2561 RElllS'TlWlOR
DE

,
MEMORIA

sarda de
dados

controle

entroda de
dados

(porta aeria!)

Figura 14 - Diagrama em blocos da mem6ria VRAM.
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frequência necessária para o refrescamento do monitor de vídeo.

Esse tipo de memória, além de minimizar o problema de contenção, dando ao
\

processador um acesso quase que ilimitado às memórias, permitiu uma redução no

circuito dos sistemas gráficos.

Uma das primeiras mem6rias deste tipo a ser desenvolvida foi a TMS4161, com

ciclo de tempo de 260 ns, organizada como 64Kxl, e com registrador de deslocamento

interno de 256xl. A frequência máxima do registrador de deslocamento é de 25 MHz,

ou 40 ns. Para uma taxa de "pixel" mais elevada do que esta, toma-se necessário o uso

de registradores de deslocamento externo. Com essas memórias, dependendo da

resolução da tela, mais de uma linha de varredura pode ser desenhada entre ciclos de

memória para registrador de deslocamento. Isso permite que o acesso do processador

às memórias aumente significativamente, visto que, durante todo o tempo de desenho

dos "pixels" na tela, o processador pode ter acesso às memórias.

Um problema a que estão 'sujeitas estas memórias refere-se ao recurso de "pan".

O "pan" consiste no deslocamento da tela sobre uma memória de imagem que tenha

dimensões maiores do que as da tela. O "pan" somente poderá ser realizado, se o

conteúdo dos registradores de deslocamento for suficiente para desenhar mais de uma

linha na tela. Isso ocorre devido ao fato de a lógica interna destas memórias, não

permitir que seja carregado nos registradores de deslocamento parte de uma linha da

matriz de memória e parte da linha seguinte.

Uma característica importante destas memórias é o recurso que as mesmas

apresentam de transferir dados do registrador interno para qualquer linha da

memória, em apenas um ciclo de memória. Este recurso toma possível estabelecer o

conteúdo da memória para um valor único, ou uma cor de fundo, em apenas 256 ciclos

de memória (aproximadamente 70 us), o que representa um tempo 256 vezes mais

rápido que as memórias DRAMs padrões de 64K Este recurso pode também ter

outras aplicações, como por exemplo, a reordenação das linhas para facilitar o "display

scrolling" .

Com este tipo de memória foi reduzido o problema do conflito entre processador

e controlador, mas não foi melhorado o tempo para se gravar dados.
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Outras organizações de memória são então sugeridas na referência [5], para

acelerar o processo de gravação de dados nas memórias. Numa das organizações
\

sugeridas é usada uma palavra contendo uma máscara, onde cada bit da máscara está

associado a um "chip" da memória, e tem a função de habilitar ou não a gravação de

dados. A gravação é realizada em paralelo, de acordo com a máscara.

Outra organização sugeri da refere-se a um sistema constituído por um

processador que gere dados na forma matricial, e a memórias que aceitem dados na

forma matricial em um único ciclo de gravação.

2.4 Processadores em Sistemas Gráficos

Os sistemas iniciais não continham processador dedicado, mas apenas o

controle necessárió para gerar os sinais de sincronismo para vídeo, e mostrar os dados

que haviam sido armazenados nas mem6rias gráficas pelo processador mestre. As

mem6rias existentes na época eram de 4Kx1 [9].

As primeiras funções gráficas a serem realizadas foram a geração de caracteres

e a de vetores. Estas funções eram implementadas em hardware, com o processador

mestre enviando os dados necessários e os sinais de controle para o "hardware"

dedicado.

Â medida em que as funções gráficas foram aumentando em número e

complexidade, o "hardware" também foi tornando-se cada vez mais complexo.

Com o advento dos controladores gráficos, foi incluído num único "chip" o

"hardware" para gerar os sinais de sincronismo para vídeo, e o hardware para

implementar funções gráficas como retas, círculos e retângulos. Nos mais avançados,

foram incluídos também os recursos para gerenciar a mem6ria de imagem, e funções

como "pan" e "zoom".

A partir de 1980 vários controladores tornaram-se disponíveis, mas nem todos

podendo ser interligados diretamente com mem6rias como as DRAMs, necessitando

para isto de 16gica adicional. A vantagem destes controladores é a de poderem
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executar as operações gráficas mais rapidamente doque oprocessador mestre. Porém,

a desvantagem destes controladores reside no fato de além de necessitarem, da

intervenção frequente do processador mestre, para enviar os comandos e parâmetros,

eles estão limitados apenas à execução das funções para as quais foram projetados.

Assim, novos comandos não podem ser adicionados ao controlador, a não ser que seja

construída uma nova versão do "chip".Outra limitação possível consiste em poderem

operar com um ou poucos tamanhos de "pixels".Um exemplo de controlador gráfico

pode ser encontrado na referência ~.

O passo seguinte foi utilizar um microprocessador de propósitos gerais para a

realização das funções gráficas, de forma a gerar um novo "pixel"sem a intervenção

do processador mestre, cabendo a este a função única de transferir dados e instruções

para o microprocessador.

Conforme é explicado na referência [:pJ, a vantagem encontrada no uso destes

microprocessadores foi a de possibilitar a programação de tarefas de processamento

gráfico, o que não era possível com os controladores gráficos. Mas por outro lado, a

ausência de funções gráficas especializadas nestes processadores mostrou que não

eram totalmente eficientes para aplicações gráficas. Embora alguns dos

microprocessadores de 32 bits apresentassem o recurso de inserçao e extração de

campos na mem6ria, parecendo úteis à manipulaçao de "pixels", verificou-se serem

desapontadoramente lentos com relação ao tempo de execução. Mesmo os

microprocessadores mais rápidos mostraram-se incapazes de suportar toda a gama de

características de um sistema gráfico, incluindo o alinhamento de um "pixel" na

mem6ria, operações aritméticas sobre grupos de "pixels", translação de coordenadas

X-Y, gerenciamento de janelas, mascaramento do plano de cores e controle de

transparência; considerando-se que todas estas operaçõestinham de ser realizadas por

"software". Outro problema fundamental encontrado foi o número relativamente

pequeno de registradores existentes nestes microprocessadores. O "loop"interno dos

algorítmos gráficos normalmente contém mais de 16 variáveis, e se o número de

variáveis exceder o número de registradores, um. tempo consideravelmente grande

será gasto na transferência de dados entre registradores e mem6ria. Para algumas
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operações gráficas, a limitação de velocidade foi contornada utilizando-se a linguagem

de máquina.

Com a introdufão de processadores "bit-sliced", conseguiu-se taxae:de 400 ns

a 500 ns por "pixel", para o desenho de vetores. Melhor desempenho foi obtido com o

uso de processadores ''bit-sliced'' e "hardware" de prop6sito especial, como nos

sistemas utilizados para CAD/CAM, onde o processador "bit-süced" foi utilizado para

gerar dados ao hardware dedicado ao desenho de vetores". Obteve-se para estes

sistemas taxas de 40 a 50 ns por "pixel".

Somente em 1986 é que gurgirIDn 09 proeessadoreg gráfieog.
o termo processador gráfico descreve um processador que tenha as seguintes

características:

· um conjunto de instruções que permitam a manipulação eficiente de "pixels",

além de um conjunto de instruções para prop6sitos gerais;

· ao invés de implementar o conjunto de funções gráficas de alto nível em

"hardware", o conjunto de inStruções deve incluir um conjunto de primitivas gráficas,

que facilitem ao programador a construção eficiente de funções de alto nível, como por

exemplo círculos, elipses e outras curvas;

· deve possuir um grande número de registradores, que, juntamente com 8S

primitivas gráficas, possibilitem a rápida execução de funções gráficas;

· o conjunto de instruções deve incluir operações com matrizes de "pixels",

tipicamente usadas para desenhar textos mapeados em bit no "frame buffer" ,

operações 16gicas e aritméticas, e suporte em "hardware" para o gerenciamento de

janelas;

· para prop6sito de portabilidade do "software", o conjunto de instruções deve

permitir que as rotinas sejam escritas de forma independente da configuração da tela;

· a arquitetura deve suportar diferentes tamanhos de "pixels", de "frame

buffer" e de tela.

· deve possibilitar a execução de linguagens de alto nível, como por exemplo a

linguagem C;



. deve operar de maneira autônoma, isto é, sem necessidade de um processador

mestre ou hospedeiro, e, consequentemente, liberando o mesmo para outras tarefas;

. deve ter facilidades para comunicação com diferentes processadores

hospedeiros.

Os primeiros processadores gráficos a serem lançados no mercado em 1986

foram o TM534010 (Texas IJ15truments) e o 82786 (1ntel).
As referências [12], [13] e [14] mostram que, com relação- aos recursos em

"hardware", estes "chips" apresentam em comum, a inclusão de outros circuiros no
mesmo, além do processador gráfico, com o objetivo de compactação do sistema gráfico.

Estes outros circuitos incluem o controle para vídeo (no 82786 é um processador de

vídeo), o controle para o refrescamento de memórias RAM dinâmicas, e um circuito

para permitir o fácil interfaceamento com um processador hospedeiro. Em ambos os

"chips", a arquitetura interna é de 32 bits; e apresentam facilidades para interligação

com memórias VRAMs.

As diferenças entre ambos são muitas podendo-se destacar as seguintes:

a.) No 82786, o processador gráfico e o processador de vídeo podem endereçar

somente 4 Mbytes de memória, enquanto no TMS34010, o processador gráfico pode

endereçar até 128 Mbytes de memória.

b.) No 82786, o processador de vídeo, além de gerar os sinais de sincronismo

para vídeo, pode organizar a tela em diferentes janelas, com cada janela contendo uma

vista diferente da memória de iinagem ou vistas de diferentes memórias de imagem.

Desta forma, não é necessário copiar trechos de imagem das várias memórias de

imagem, considerando-se a memória que seria a memória de vídeo, normalmente

denominada como ''frame buffer".

o TMS34010 não apresenta todas as facilidades do 82786 para organizar a tela

em janelas, mas contem recursos para dividir a tela ao meio, mostrando partes de

duas imagens diferentes, e para realizar o "pan" horizontal e vertical.

c.) Ambos processadores apresentam facilidades para manipulação de

caracteres, mas os recursos utilizados por cada um são diferentes. No TMS34010,



além da instroçào PixBlt, o endereçamento é a nível de bit, o que facilita o

posicionamento dos caracteres em qualquer lugar na memória gráfica. O 82786
I

contém a instrnção BitBlt e recursos adicionais para realizar a rotação de caracteres

em 4 direções diferentes, desenhar caracteres subscritos e superescritos, e programar

um cursor.

d.) O recurso de zoom, em ambos processadores, consiste em uma função de

replicação. No 82786, o "zoom" pode ser feito tanto horizontalmente como

verticalmente. Mas caso as memórias gráficas sejam constituídas por VRAMs,torna-se

necessário um circuito externo, para realizar o "zoom" horizontalmente. No

TM834010, o "zoom"também pode ser feito horizontalmente e verticalmente, através

da alteração dos parâmetros gráficos.

Em 1989, foi lançado um outro processador gráfico,o 8514 da mM. A vantagem

deste processador, em relação ao TM834010 [11], está na existência de um grande

número de aplicações disponíveis, com o sistema gráfico desenvolvido com o mesmo,

o que não ocorre com o TMS34010.Para este último, as aplicações não estão bem

definidas.
A crítica feita ao 85141A refere-se ao fato de a mM estar ocultando os seus

dados técnicos chave, e ter comunicado que o ''hardware'' futuro pode sofrer
modificações. Além disso, o projeto e desenvolvimento dos circuitos associados ao

sistema com o 85141A tem sido lento, por problemas de compatibilidade.
O TMS34010, nesse aspecto, encontra-se em vantagem, considerando-se sua

disponibilidade no mercado há 3 anos, com boa aceitação, além de ter preço mais
acessível.

Fisicamente, todas as funções do circuito de saída para vídeo .podem ser

incorporadas aoprojeto docontrolador devídeo.Assim considerando, as funçõesdestes

dois circuitos serão descritas conjuntamente, dentro do projeto do controlador.
As principais funçõesdocontrolador podem ser resumidas da seguinte maneira:



a.) gerar os sinais de sincronismo para vídeo.

b.) converter os dados provenientes da mem6ria, em sinal de vídeo.
I

Normalmente, na conversão dos dados, utilizam-se conversores D/A, com o

número de bits idêntico ao número de bits do "pixel", como mostram as figuras 15 e

16. Os "pixels" devem ser gerados pelo controlador, numa taxa determinada pela

resolução e frequência de refrescamento do sistema.

Como mencionado no- capítulo 1, a intensidade de cada "pixel" pode ser

representada por 1, 2, 4, 8, ou mais bits. Um bit é suficiente para a representação de

textos e figuras simples; pixels de 2 e 4 bits são úteis em aplicações que requeiram a

visualização de áreas sólidas coloridas ou na escala de cinza, "pixels" com 8 bits ou

mais são necessários para figuras de alta qualidade.

A escala de cinza consiste na representação de tons de cinza, iniciando pela cor

preta e finalizando pela cor branca. O número de níveis de cinza normAlmente é

definidopelo tAmAnhodo "pixel".Assim, um "pixel"comtAmAnhode 8bits possibilita

a obtenção de até 256 níveis de cinza.

Diferentes métodos podem ser utilizados para a atribuição de cores (ou

representação na escala de cinza) a uma imagem ou figura. O método mais simples

caracteriza-se por ser aquele onde o valor de cada "pixel" armazenado na memória

representa a intensidade de cor, ou de cinza. A desvantagem deste método reside no

fato de que qualquer modificaçãona intensidade de cor implica alteração do "frame

buffer",e como,normalmente, em sistemas por varredura grandes "frame buffers" são

necessários para conter toda a imagem, estas modificaçõesnecessitarão de um tempo

de processamento razoável.

Outro método frequentemente utilizado, é a atribuíção a cada "pixel" de um

valor que representa um endereço de uma tabela de cores ("look-up table"). A

vantagem desta técnica, em relação à anterior, é que a modificaçãodas cores implica

alteração somente da tabela de cores, mantendo o "frame buffer" inalterado.

A atribuição de múltiplos bits por "pixel" não se apresenta util somente para

representação de cores ou intensidade, mas também permite que o "frame buffer" seja
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tratado como vários planos, cada um contendo uma imagem separada. Desta forma

há possibilidade de se fazer diversas composiçõescom os planos. Um plano pode ser

usado para mostrar uma imagem estática, enquanto outro, exibe outra imagem ou

símbolo que se deseja movimentar na tela. Em sistemas com animação, os vários

objetos a serem movimentados podem ser colocadosem planos separados. Um plano

de um bit pode ser usado comomáscara para selecionar certas regiões de outro plano
que será mostrada na tela.

MONITOR
MONOCROMATICO

Figura 15 - Oito planos de memória e um conversor DIA de 8 bits para

gerar 256 níveis de cinza.



Para

~onltor
RGB

Figura 16 - Dois planos de memória para cada cor primária,

possibilitando a programação de 64 cores diferentes.



Capítulo III

o Processador Gráfico TMS34010

o Processador para Sistemas Gráficos (GSP) TMS34010 caracteriza-se por ser

um processador de 32 bits, tecnologia CMOS, otimizado para sistemas gráficos,

combinando as vantagens do processador para propósito geral com as do controlador

gráfico.

As principais características deste processador serão apresentadas a seguir.

3.1 Arquitetura do GSP

A :figo17 mostra o diagrama em blocos do TMS34010. Além do processador

gráfico, foram incluídos neste "chip" os seguintes circuitos:

· circuito para o refrescamento de memórias do tipo "RAM" dinâmica;

· circuito para gerar os sinais de sincronismo para vídeo;

· circuito para controle da atualização da tela;

· circuito para facilitar a comunicação com um processador hospedeiro.

Além disso, o barramento para comunicação com o processador hospedeiro, o

barramento para conexão de memórias "DRAMs" e ''VRAMs'', e o barramento para os

sinais de vídeo são fisicamente separados. O processador opera independentemente

do controlador de memória, a não ser que ocorra a solicitação de estados de espera
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("wait states") por algum dispositivo externo.

A inclusão dggtgs circuitos no "chip" do GSP poaaibilitotl umA rêducio eonsiderÁvel do
número de componentes necessários para o projeto de um sistema gráfico.

Paro o ~Procenador
Hospedeiro

-----------------------------,
I I
I I
I """""a.A"'" ,""I_"A I••••• LAW'A'<A:I u......,...... PRO~SADOR I

COl( O HOSPEDEIRO G1W'ICO I
I
I
I
I

DRAK
CONVENCIONAL

CONTROIJ: DO
R'EFRESCAMENTO

DA DRAM

CONTROLE DO
REIo'RESCAKENTO

DA TELA.

CONTROLl!:DA
TEYPO~

DO VIDRO

A figura 18 ilustra o diagrama em blocos da arquitetura interna do GSP. Todos

os registradores relacionados à unidade de execução, assim como o "barrel shifter" e

a unidade lógica e aritmética, são de 32 bits.

O "barrel shifter" possibilita que operações de deslocamento ou rotação sejam

realizadas em um único ciclo de máquina.

O registrador de "status" contém os bits de "status" de sinal, "carry", zero,

"overflow", habilitação de interrupção, "status " da execução da instrução PIXBLT,

e também especifica o comprimento e modos de extensão dos "fields" Oe 1 (figura 19).

O arquivo de registradores A e B contém, cada um, 15 registradores de 32 bits

para propósito geral, AO - A14 e BO - B14, respectivamente.· Os registradores do

arquivo B são também usados como operandos para as instruções gráficas.

O GSP contém 28 registradores de EIS, de 16 bits cada um.. Estes registradores

são divididos em 4 categorias, como ilustrado na figura 18 :



1. registradores dedicados ao controle dos sinais do barramento da mem6ria

local, em número de 7;

Z. registradores para o controle do rempofização de vídeo e da atualização da
tela, em número de 14;

3. registradores para controle dos sinais do duto do processador hospedeiro, em

número de 5;

4. registradores para controle das interrupções, em número de dois.
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r;:- --::-1
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I REGIS1RADOR
I DE srAnJS

UlA/BARREl S
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REOISTRADORES
IDOARQlJM)B
I PONrEJRO DA I~~ ::!.J
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Sinais de
S1noronlemo e

-Blanlcing-



N - SInal
c - Cony
2 - Zero
V - OVlrflOW
PBX - Ex8CU~Õo da PixBIt

IE - Hobllitll~ãgdo Interru~o
FE1 - Exten.Wo do campo1
FS1 - Tamanho do campo'
FF.m - Extenl!o do eompo ~
FSl1 - Tamanho do campo ~

Figura 19 - Registrador de "Status".

o circuito interno de "clock" gera a temporização interna e os sinais externos

LCLKl e LCLK2, defasados de 90 graus.
A figura 20 mostra o conjunto de sinais de entrada e saída do GSP, relacionados

a cada interface.
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3.2 Endereçamento de Memória

Embora a capacidade total de endereçamento do TMS34010 seja de 512 Mbytes,

é possível o endereçamento de somente 128 Mbytes de memória.

A figura 21 mostra o mapa de memória do GSP, que se encontra dividido em

3 rQgiÕQg~

a..vetores TRAP

b. registradores de EIS
c. uso geral

aIT 2--1
Endereco (Ultimo arr na Memoria)

>FFFF FfR)

~
64 Pa VETORES DE

>FFFF FCOO
INTERRUpÇAO

>FFFF F8FO 512 PalCM"lJ8

~
RESERVADO

>FFFF ECOO
>FFFF DFFO

2 -1024 Palavras USO GERAL
>COOO 2000
>COOO 1FFO

512 Palavras RESERVADO

>COOO 0200
>COOO 01Ft1

32 Palavras REGISTRADORES
>COOO 0000 DE EIS INTERNOS
>BFFF FfR)

3.2 26 Palavras USO GERAL

>0000 0000

1- 16 -, ~BIT O)
rimelro BIT na mem6r1o

No GSP, O endereçamento é feito a nível de bit, isto é, cada endereço de 32 bits

aponta para um bit individual na memória.

A comunicação com a memória é feita através de um duto de dados de 16 bits,

e a cada acesso à memória, o GSP lê ou grava uma palavra (16 bits). O endereço de



cada palavra tem os 4 LSBs idênticos a zero. Estes 4 LSBs são usados para o

endereçamento dos bits da palavra.

Exemplo:

endereço Mem6ria endereço de cada bit
de mem6ria LSB MSB
FFFOOOOOH 1.0 WORD (FFFOOOOO até FFFOOOOF)
FFFOOO10H 2.0 WORD (FFF00010 até_FFFOOO1F)
FFFOOO2OH 3.0 WORD (FFF00020 até FFFOOO2F)

FFFOOOEOH 15.0 WORD (FFFOOOEO até FFFOOOEF)
FFFOOOFOH 16.0 WORD (FFFOOOFO até FFFOOOFF)
FFFOO100H 17.0 WORD (FFFOO100 até FFFOO10F)

A figura 22 ilustra o fluxo interno de dados, associado à função do processador.

A possibilidade de buscar instruções da "cache" em paralelo com o acesso de dados na

memória melhora consideravelmente a velocidade de execução. Cada área de

armazenamento de dados pode ser acessada independentemente uma da outra. Isto

permite que o GSP execute as seguintes ações em paralelo:

· um ciclo de memória externa.

· duas buscas de instruções da cache

· quatro leituras e duas gravações em registradores para propósito geral.
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o GSP suporta as seguintes estruturas a nível de máquina:

"fields", "bytes", "pixels" e matriz de "pixels". Estas estruturas serão definidas a

seguir.

"Fields" são estruturas de dados configuráveis, cujo comprimento pode ser

definido entre 1 e 32 bits.

No GSP dois "fields" podem ser definidos através da instrução SETF: "field O"

e "field 1" . Um "field" pode iniciar e terminar em qualquer endereço de hit. Como



exemplo, será u!i1izado O seguinie hecho de programa:

SETF
MOVE

6,0,1 ; configura o "field" 1 para 6 bits

~OFFA85,A0,1 : transfêrê parA AOos 6 bits :qUêSê

Considerando que, antes da execução da instrução MOVE, o conteúdo do endereço

OFFA80H seja o seguinte :

endereço

OFFA80H

dado

57D9H

então, o endereço OFFA85H aponta para o 6.0 bit do dado 57D9H, e após a execução

da instrução MOVE, o registrador AOconterá o seguinte valor :

"Byte" consiste num caso particular do "field", cujo comprimento é definido como

sendo de 8 bits, com sinal extendido. Podem ser endereçados a partir de qualquer bit

dentro da palavra.

"Pixels" são estruturas de dados configuráveis, cujo comprimento pode ser

programado para ser 1,2,4,8 ou 16bits. No caso do "pixel" ser menor do que 16bits,

a palavra contém dois ou mais "pixels".



No GSP, os "pixeIs" devem estar alinhados com a palavra, isto é, não podem ter

parte de seu vw.or armazenado em uma palavra, e outra parte em palavra difgrgntê.
Para exemplificar, considerando o endereço FFFOA090H de um palavra que contém

4 "pixels" de 4 bits, o endereço de cada "pixel" na palavra será:

1.0 "pixel": FFFOA090H
2.0 "pixel": FFFOA094H

3.0 "pileI"; FFFOAOBBH
4.0 "pixeI": FFFOA09CH

o tamanho do "pixel" deve ser definido através do registrador de EIS,

denominado PSIZE, e cujo endereço é C0000150H. Exemplificando-se, pode-se usar

o seguinte conjunto de instruções para estabelecer o tamanho do "pixel" para 4 bits:

SETF
MOVK

MOVE

16,0,0 ; "field" ° é de 16 bits

4,AO ; o tamanho do "pixel" é armazenado em AO

AO,OC0000150H,0 ; armazena o tamanho do "pixel"

; no registrador de EIS PSIZE.

A ihformação de uma linha horizontal de "pixels" na tela, normalmente é

armazenada em palavras consecutivas na memória. Os "pixels" de uma palavra são

desenhados, iniciando por aquele que ocupa a posição menos significativa na palavra.

O referido "pixel" aparece, então, na posição mais à esquerda na tela, enquanto o

"pixel" que ocupa a posição mais significativa da palavra aparece na posição mais à

direita (fig. 23). Desta forma, para se desenhar um caracter na tela, este deve ser

desenhado de forma invertida na memória, como ilustrado a seguir para o caracter L:



.byte 000000llB

.bytê 000000llB

.byte 000000llB

.byte 000000llB

.byte 00llllllB

N-t N N+lr-T--,--,
l..-_ _....J

I--- Pa.la vra.

,o GSP permite que um "pixel" seja identificado pelo seu endereço de memória,

ou em termos de suas coordenadas XY na tela. Estes dois métodos denominam-se

respectivamente endereçamento linear e endereçamento XY.

No endereçamento XY, o endereço é armazenado em um registrador de 32 bits

para propósito geral, e as componentes X e Y são tratadas como inteiro de 16 bits com

sinal. A componente X ocupa os 16 LSB's do registrador, como pode ser observado na

figura 24.
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o GSP contém um conjunto de instruções gráficaS dedicadas ao modo de

endereçamento XY. Essas instruções encontram-se descritas no item 3.6.

A vantagem deste modo de endereçamento refere-se à indepêndencia do

80ftware em relação à configuração da tela. No entanto, faz-se interessante ressaltar

que a transferência de uma imagem, de uma configuração de tela a outra, pode

implicar alteração de seu tamanho. Para exemplificar, transferindo-se uma imagem

de uma configuração de tela menor (por ex. 512 "pixels", 256 linhas, 4 bits/"pixel")

. para outra maior (por ex. 1024 "pixels", 256 linhas, 4 bitsl"pixel"), ter-se-á uma

redução no tamanho da imagem, na direção X, e, além disso, o "offset" terá de ser

ajustado.

Ao se usar o modo de endereçamento XY, a origem pode ser selecionada no

canto superior esquerdo da tela, ou no canto inferior esquerdo da tela. A posição da



origem é controlada pelo bit ORG do registrador de EIS, nPYCTL. A figura 25 ilustra

os dois modos em que pode ser configurada a origem.
\
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(o) O?igem
" defaut"
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Monitor
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y
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alternativa
da tela

x

Monitor
da Tela

Figura 25 - Origem Configurável da Tela.

3.4.3.4 "Display pitch"

o termo "diplay pitch" refere-se à diferença entre os endereços de memória de

dois "pixels" situados em posições adjacentes verticalmente. Pode-se também pensar

no "diplay pitch" como o número de palavras da memória de vídeo que contém os

"pixels" de uma linha do monitor de vídeo. Observe que, quanto maior o tamanho do

"pixel", maior número de palavras será necessário para armazenar os "pixels" de uma

linha, e consequentemente, maior será o "display pitch".

Para o caso de endereçamento XY de "pixels" na tela, o "display pitch" deve ser

uma potência de dois. O endereçamento linear impõe poucas restrições, e em

particular, o "display pitch" pod~ ser qualquer valor múltiplo de 16, isto é,com os 4
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LSB's iguais a zero.

Para uma matriz de "pixels", o "pitch" é definido como a diferença entre os
1

endereços de memória de dois "pixels" adjacentes verticalmente.

O cálculo do "pitch" pode ser feito pela expressão:

"pitch" = (n.o de "pixels" na linha) * (n.o de bitsf'pixel'')

Exemplo:

n.o de "pixels"llinha = 512

n.o de bitsl"pixels" = 8

"pitch" = 512 * 8 = 4096 = 1000H

3.4.3.5 Conversão Linear para XY

o GSP converte automaticamente um endereço XY para um endereço linear,

para todas as instruçoes que usam endereçamento XY. Para isso, três parâmetros são

utilizados:

a. tanumllo do "pixel", armazenado no registrador de EIS, PSIZE;

b. fator de conversão do "pitch", armazenado nos registradores de EIS, CONVDP

e CONVSP;

c. o "offset", que define a origem XY, armazenado no registador OFFSET.

3.4.4 Matriz Bidimensional de "pixels"

Matriz bidimensional de "pixels" são grupos retangulares de "pixels", que são .

manipulados usando-se instru.ções gráficas como a PIXBLT (transfere um bloco de



"pixels"),ou a FILL (preenche um bloco de "pixels" com uma cor). Utilizando-se uma

única instrução PIXBLT, pode-se mover a matriz de uma área de mem6ria para outra,
I

podendo-se ainda combiná-Ia com outra, através de operações BooIeanas ou
aritméticas. Uma matriz de "pixels" é especificada em termos de sua altura, largura,

"piteh", e endereço inicial. Se o endereço inicial for especificado comoum endereço XY,

a matriz será referida comouma matriz XY.Caso o endereço inicial seja especificado

como um endereço linear, a matriz será referida como uma matriz linear.

O uso de uma matriz XYtem a vantagem de ser independente do endereço de

mem6ria, e de se poder usar os modos de verificação de janela do GSP, que s6 são
permitidos com o modo de endereçamento XY. Porém, a desvantagem do formato XY

reside na necessidade de o "pitch" ser uma potência de dois.

O formato linear tem a vantagem de o "pitch" não precisar ser uma potência de

dois, permitindo, assim, uma grande variedade de organizações de memória.

3.5 Registradores do GSP

Os 15 registradores do arquivo A e os 15 registradores do arquivo B podem ser

usados para armazenamento e manipulação de dados. A figura 26 mostra esses dois

conjuntos de registradores.

Os registradores do arquivo B podem assumir funções dedicadas de "hardware",

no caso do uso de instruções gráficas. Essas funções serão descritas a seguir, usando-

se como exemplo uma matriz bidimensional de "pixels", definida na memória de

sistema a partir do "label" letra, com as seguintes características: 16 "pixels" por

linha, 1 bit por "pixel" e 5 ·linhas. Considere que esta matriz será transferida para a

memória de vídeo, durante a execução do programa, e que a configuracão para o vídeo

é a seguinte: 256 linhas, 512 "pixels" e 8 bits por "pixel".



.word 00000000000000llB

.word 00000000000000llB

.word 00000000000000llB

.word 0000000000000011B

.word 0000000000llllllB

31 (MSB)
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80
B1
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814

SP
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OfF. ET
WS! Rr
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COU Rf6
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Registrador Tempordrlo
Registrador Temporário
Registrador Tempordrlo

Registrador' Temporário

Registrador Tempordrio

Pont8riro Cla Pilho

SOURCE AIlORESS (PIXBl.B)

SOURCE PITCH

IIE5IIIWlDN ADORESS (PIlCIUS ANIl FIUS)

IlESTlNAllON PITCH

"0FFSE1"

WlNDOW srloRl'

Usados para ormazenamento
tempordrio para instruCjÓ88

PIXBLT e F1LL

BO(SADDR):contém o endereço linear ou XY da matriz fonte. Para o exemplo

citado, este endereço é o "label" letra.

B1(SPTCH): contém o "piteh" da matriz fonte, que no caso vale 16 (16 "pixels",

1 bit por "pixel").

B2(DADDR): contém o endereço linear ou XY da memória de vídeo, a partir do

qual a matriz será gravada.

B3(DPTCH): contém o "piteh" destino, que é o do vídeo, considerando-se o



exemplo citado tem valor 1000H (512*8 =1000H).
B4(OFFSET): contém o endereço linear do "offset", para a mem6ria de vídeo.

\

B5(WSTART):contém o endereço inicial da janela ("pixel"menos significativo).

B6(WEND): contém o endereço final da janela ("pixêl" mais significativo).
B7(DYDX):os 16 LSBs deste registrador especificam a largura (dimensão X) da

matriz fonte, em termos de "pixels". Os 16 MSBs especificam a altura

(dimensão Y) da matriz fonte. Se DY=O e DX=O, nenhum "pixel" é movido.

Considerando-se o exemplo citado, B7 contém o valor 00050010H.
B8(color O): para o exemplo em questão, B8 contém uma cor especificada em 8
bits, que será atribuída aos bits "O"da matriz fonte, quando os mesmos forem

transferidos para a memória de vídeo.

B9{color 1): para o exemplo, B9 contém uma cor especificada em 8 bits, que será

atribuída aos bits "1" da matriz fonte.

B10 a B14 : são usados para armazenamento temporário de valores da

instrução PIXBLT.

Todas as instruções de registrador para registrador (exceto MOVE RS,RD)

requerem que ambos registradores sejam do mesmo arquivo.

Estes registradores ocupam os endereços de >COOOOOOO até >COOOOIFO (figura

27). Podem ser diretamente acessados pelo GSP, como também podem ser acessados

pelo processador hospedeiro, através dos registradores dedicados à comunicação com

o hospedeiro.

Quando um registrador de EIS é acessado, o ciclo de memória é alterado, de

forma que, o endereço da linha é gerado, mas o endereço da coluna é inibido.

Será apresentada a seguir uma breve descrição dos registradores de EIS.



ENDEREÇO
~
>0000 01FO
>0000 01EO
>0000 0100
>0000 01CO
>0000 01BO
>0000 01AO
>0000 0190
>0000 0180
>0000 0170
>0000 0160
>0000 0150
>0000 0140
>0000 0130
>0000 0120
>0000 0110
>0000 0100
>0000 OOFO
>0000. OOEO
>0000 0000
>0000 OOCO
>0000 OOBO
>0000 OOAO>0000 0090
>0000 0080
>0000 0070
>0000 0060
>0000 0050
>0000 0040>0000 0030
>0000 0020>0000 0010
>0000 0000

PMASK
PSIZE
CONVDP
CONVSP
INTPENO
INTENB
HSTCTlH

DRAM REFRE5H COUNT
DISPIAY ADDRESS
VERTICAL COUNT
HORIZONTAL COUNT
DISPLAY TAP POINT

PLANE MASK
PlXEl SIZE
CONVER510N (DESTJNAllON PITCH)
CONVERSION (SOURCE PITCH)
INTERRUPT PENDING
INTERRUPT ENABLE
HOST CONTROl 18 MSB'S)
HOsr CONTROl 8 LSB'SJ
HOST AODRESS 16 MSB'S)
HOST AODRESS 16 l.SB'S}
HOST DATA
CONTROl
DISPIAY INTERRUPT
DISPIAY START
OISPLAY CONTROl
VlDEO TOTAL
VERTICAL START BLANK
VERllCAl END BLANK
VERllCAL END SYNC
HORIZONTAL TOTAL
HORIZONTAL START BLANK
HORIZONTAL END BLANK
HORIZONTAL END SYNC

3.5.2.1 Registradores Dedicados à Comunicação com o Processador

Hospedeiro

Os cinco seguintes registradores de EIS são dedicados à comunicação com o

hospedeiro :

a. HSTADRH: contém os 16 MSBs de um ponteiro de endereço de 3~

bits, usado pelo processador hospedeiro para acessar indiretamente a



mem6ria local do TMS34010.
b. HSTADRL: contém os 16 LSBs do ponteiro de endereço de 32 bits.

,

c. H8TCTLL : contém 7 bits programáveis, que controlam as funções de
comunicação com o hospedeiro.

d. HSTCTLH: contém 8 bits programáveis, que controlam as funções de

comunicação com o hospedeiro.

e. HSTDATA: contém o dado que ser' gravado na mem6ria local, ou o

dado lido da memória local.

Estes registradores são mapeados em 4 posições consecutivas de 16 bits, no
espaço de endereço de memória ou de EIS do hospedeiro. Neste caso, os registradores

HSTCTLL e HSTCTLH são acessados pelo hospedeiro, como os 8 LSBs e os 8 MSBs
respectivamente, de uma única posição de memória.

As seguintes' operações podem ser realizadas através destes registradores:

· transferência de grandes blocos de dados entre hospedeiro e memória
local do GSP;

· tranferencia de blocos de comandos do hospedeiro para o GSP;
· "halt" do GSP, através do hospedeiro, para o carregamento de um novo
programa a ser executado;

· leitura de blocos de dados gráficos gerados pelo GSP;
· recebimento de pedidos de interrupção solicitados pelo hospedeiro.

a. CONTROL:contém vários parâmetros para controle da operação da memória
local, tais como:operação de refrescamento, cache, janelas, operações lógicas e



aritméticas, etc.
b. CONVDP : fator de conversão do "pitch" destino.

c. CONVSP : fator de conversão do "pitch" fonte.

d. PMASK : seletivamente, habilita ou não os vários planos da imagem, para

"pixel" constituído por varios bits.

e. PSIZE : contém o tamanho do "pixel" .
f. REFCNT : contador para controle do refrescamento de memórias dinâmicas.

Dois registradores de EIS monitoram e mascaram pedidos de interru.pções

internas e externas no TMS34010:

a. INTENB : contém as máscaras para habilitar ou desabilitar as interru.pções.

b. INTPEND: indica quais pedidos de interrupções encontram-se pendentes.

o GSP contém 15 registradores de EIS, dedicados à geração dos sinais de

sincronismo para vídeo e refrescamento da tela. Através da programação dos

registradores apropriados, torna-se possível selecionar ciüerentes resoluções de tela,

além de vídeo entrelaçado ou não entrelaçado.

O GSP suporta diretamente memórias do tipo VRAM, e gera os ciclos de

memória para registradores de deslocamento, necessários para o refrescamento da tela

de um monitor CRT.

O GSP pode opcionalmente ser programado para sincronizar com sinais de

vídeo gerados externamente. Isto permite imagens gráficas criadas pelo GSP serem

superpostas a imagens criadas externamente. Este modo de sincronismo pode também



ser usado para a temporização de vídeo de dois ou mais "chips " GSP, em um sistema

com múltiplos GSP.

Será dada a seguir uma descrição resumida destes registradores:

a. nPYSTRT: possibilita o controle automático dos ciclos de memória para

registrador de deslocamento, necessários para o refrescamento da tela. Contém

O endereço inicial de memória, a partir do qual será mostrada a imagem, e o

número de linhas horizontais mostradas entre ciclos de memória para

registrador de deslocamento.

b. DPYADR:contador que gera o endereço das linhas e colunas da memória

durante o ciclode refrescamento da tela, e conta o número de linhas horizontais

entre ciclos de memória para registrador de deslocamento.

c. DPYCTL: contém diversos parâmetros para controle dos sinais de

temporização do vídeo.

d. DPYINT: especifica a próxima linha que causará uma solicitação de

interrupção. Possibilita a divisão da tela ao meio, no sentido horizontal, para

mostrar duas imagens diferentes.

e. DPYTAP: gera um endereço para a VRAM, de forma a possibilitar o

deslocamento de uma imagem na tela, no sentido horizontal, quando a imagem

a ser visualizada for maior que a tela ("pf'nn;ng" horizontal).

f. HCOUNT, HEBLNK, HESYNC, HSBLNK, HTOTAL : são registradores

utilizados na geração do sinal de sincronismo horizontal para vídeo, /RSYNC.

g. VCOUNT, VEBLNK, VESYNC, VSBLNK, VTOTAL : são registradores

utilizados na geração do sinal de sincronismo vertical para vídeo, NSYNC.

3.6 Instruções e Operações Gráficas

o conjunto de instruções do GSP é constituído por instruções para propósito

geral e instruções gráficas. As instruções gráficas manipulam "pixels", acessados

49



através de seu endereÇo linear ou XY. Serão apresentadas a seguir as instruções e

operações gráficas do GSP.I

3.6.1 Instruções Gráficas

3.6.1.2 Instrução FILL

Esta instrução preenche uma matriz de "pixels" com o valor do "pixel"

especificado no registrador COLORl. A matriz pode ser definida no formato linear ou
XY.

3.6.1.2 Instrução PIXBL T (ti pixel block transfertl)

o GSP contém um conjunto de instruções PIXBLT para manipulação de

matrizes bidimensionais de bits ou "pixels".

Dois operandos devem ser especificadosnuma instrução PIXBLT,a matriz fonte

e a matriz destino. Ambas devem ter a mesma largura e o mesmo comprimento,

·embora possam ter "pitches" diferentes.

Esta instrução combina cada "pixel" da matriz fonte com o "pixel"

correspondente da matriz destino, utilizando as operações gráficas selecionadas

previamente.

Algumas instruções PIXBLT permitem que qualquer canto da tela seja

selecionado como localização inicial. Neste caso, a seleção do canto é feita pelos bits

PBV e PBH do registrador CONTROL.

Com relação ao tempo de execução, tanto as instruções PIXBLT como as

instruções FILL dependem do tamanho da matriz. Como isso poderia vir a causar

atraso no atendimento de interrupções de alta prioridade, essas instruções verificam

a ocorrência de interrupções a intervalos regulares durante sua execução.
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3.6.1.3 Instrução PIXT

Esta instrução transfere "pixels" individuais de um registrador para uma

posição de memória, de uma posição de memória para um registrador, ou de uma

posição de memória para outra.

3.6.1.4 Instrução LINE

Esta instrução implementa o "loop"interno do algorítimo de Bresenham, para

desenhar linhas. Pode ser usada juntamente com as operações gráficas.

3.6.1.5 Instrução ORAV

Esta instrução desenha um "pixel",e incrementa o endereço do "pixel",através

de uma quantidade específica. É usada principalmente em algorítmos incrementais,

para desenhar círculos, elípses, arcos e outras curvas. Pode ser usada com quaisquer

das operações gráficas.

3.6.1.6 Instrução CPW

Esta instrução compara um ponto com os limites de uma janela, utilizando

apenas um estado de máquina para comparar as coordenadas XVdo ponto com todos

os quatro cantos da janela. Permite detectar rapidamente se um ponto está dentro ou

fora de uma janela retangular, ou se uma linha está completamente dentro ou fora

de uma janela.
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3.6.2 Operações Gráticas

3.6.2.1 Transparência

Transparência consiste em um mecanismo que permite a especificação de

"pixels" de uma matriz como·invisíveis. Isso toma-se util quando se deseja mostrar

na tela somente a figura definida numa matriz retangular de "pixels",e não todos os

pontos da matriz. Para exemplificar, pode-se citar a matriz retangular de "pixels",

utilizada anteriormente para definir a letra L. Para garantir que somente a letra. L
seja desenhada, usa-se o mecanismo da transparência, pois ele impede que os demais

"pixels" da matriz retangular sejam desenhados.

A transparência torna-se ativa, fazendo-se o bit T do registrador CONTROL

igual a um. Quando ativa, não altera o "pixel" destino, se o resultado das operações

entre fonte e destino resultar num "pixel" de 'Valorzero.

A operação de transparência não afeta a gravação de dados que não sejam

tt· I ttplXe s .

3.6.2.2 Máscara de Planos do "Pixel"

o mascaramento de planos do "pixel" caracteriza-se por ser um mecanismo em

"hardware", utilizado para proteger os bits que fazem parte do "pixel", permitindo a

manipulação dos mesmos, como se a memória de vídeo fosse organizada em planos de

bits (ou planos de cores). O.número de planos é igual ao número de bits por "pixel".

Assim, um sistema com "pixel" de 8 bits conterá 8 planos.

A programação da máscara é feita através do registrador de EIS, PMASK Os

"1's" na máscara especificam os "pixels" que são protegidos, enquanto que os "O's"

especificam os "pixels" que podem ser modificados. Os "pixels" protegidos serão sempre

lidos como zero, e não serão alterados durante a gravação.

Se o tamanho do "pixel" for menor do que 16 bits, a máscara deverá ser
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replicada, de forma a preencher os 16 bits do registrador PMASK

3.6.2.3 Operações para Processamento de "pixel"

As operações para processamento de "pixel" no TMS34010 incluem 16 operações

Booleanas entre fonte e destino (E, OU, XOU e complemento), e 6 operações

aritméticas envolvendo soma, subtração, valor máximo e mínimo. Uma determinada

operação pode ser selecionada através do campo PPOP do registrador CONTROL.

As operações aritméticas consideram os "pixels" de 4, 8 ou 16 bits como inteiros

em complemento de dois.

3.6.2.4 Operação de Expansão de Cor

o TMS34010 permite, através do uso das instruções PIXBLT B,xy e PIXBLT

B,L ,a realização da operação de expansão de cor. Nesta operação, a forma pode ser

armazenada separadamente de atributos como cor e intensidade. A forma pode ser

armazenada de maneira comprimida, como um mapa de bits (um bit por "pixel")

contendo "ls" e "Os",numa memória que não seja a de vídeo.

A operação de expansão de cor adiciona cor à forma no momento em que a

mesma for desenhada na memória de vídeo, usando-se a instrução PIXBLT B,xy ou

a PIXBLT B,L. Neste caso, o registrador COLOR Ocontém a cor que será atribuida

ao bit "O",enquanto que o registrador COLOR 1 contém a cor que será atribuída ao

bit "1".

Este recurso possui utilidade na definição dos caracteres para texto, e em

aplicações que gerem, dinamicamente,formas ou padrões. O beneficio imediato deste

recurso está na redução da área necessária para armazenar estes caracteres ou

formas.
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3.6.2.5 Operações com Janelas

Uma janela é uma região retangular da mem6ria de vídeo, especificada em

termos das coordenadas XY dos "pixels", em seus cantos extremos (mínimo X e Y, e

máximo X e Y). Os "pixels"do canto são considerados comopertencentes à janela. As

operações comjanela apenas são possíveis comendereçamento XY; isto é, o endereço

do "pixel"destino deve estar especificado no modo XY.

No TMS34010, o tamanho da janela é estabelecido pela programação dos

registradores B5 e B6, e inclui-se suporte para verificação automática de janelas. Há

3 modos de verificação da janela. A seleção de um modo é feita através da

programação de dois bits do campo W, do registrador CONTROL,podendo assumir

os seguintes valores:

a. W=O,a verificação de janela é desativada;

b. W=l, é feito um pedido de interrupção, na tentativa de se gravar

dentro da janela;

c. W=2, é feito um pedido de interrupção, na tentativa de se gravar fora

da janela;

d. W=3, grava somente os "pixels" que estejam dentro da janela.

A solicitação de interrupção por violação da janela apenas será atendida se o

bit IE do registrador de "status" e o bit WVE do registrador INTENB estiverem em
"1".

Os modos de verificação da janela afetam somente a gravação de "pixels",

realizada com as instruções gráficas (PIXBLT,FILL, LINE, DRAVe PIXT).

O TMS34010contém recursos que permitem rapidamente detectar se um ponto

está dentro ou fora de uma janela, e se uma linha encontra-se inteiramente dentro ou

inteiramente fora de uma janela retangular. Linhas completamente fora podem ser

rejeitadas, significando que não mais consumirão tempo de processamento. Essas

condições são detectadas através da instrução CPW, que compara um ponto com os
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cantos de uma janela.

Outra operação que ocorre frequentemente em ambientes comjanelas, consiste

no cálculo da região onde dois retângulos se interceptam. Essa operação é possível

com as instruções PIXBLT e FILL. Baseado nos modos de verificação de janelas, um

dos dois métodos seguintes podem ser selecionados para calcular a região de in

tersecção:

a. a matriz destino é recortada ("prec1ipped") numa janela retangular, antes

que a instrução PIXBLT (ou FILL) inicie.

b. a intersecção da matriz destino com a janela retangular é calculada, mas os

"pixels" não são transferidos.

3.6.3 Instruções para o Modo de Endereçamento XV

o TMS34010 possui um conjunto de instruções, que auxiliam as operações no

modo XY. Estas instruções são as seguintes:

.ADDXY RS,RD: adiciona registradores no modo XY

.CMPXY RS,RD: compara as metades X e Y dos registradores

.SUBXY RS,RD: subtrai registradores no modo XY

.MOVX RS,RD: move somente a parte X do registrador

.MOVY RS,RD: move somente a parte Y do registrador

.CVXYL RS,RD: converte endereço XY para endereço linear

3.7 Interrupções, Traps e Reset

No TMS34010 há oito interrupções, incluindo "reset". Os endereços de memória

de >FFFFFCOO até >FFFFFFFF contém os 32 vetores de endereço, usados durante

interrupções, "traps" por software e "reset". Cada vetor é um endereço de 32 bits, que

aponta para o início da rotina de interrupção. A tabela IIe a figura 28 sumarizam as
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interrupções e suas prioridades.

A interrupção não mascarável e o "reset" não podem ser desativados.

Tabela 11- Prioridade das Interrupções.

IntelT1lp.
PrioridadeExterno/

DESCRiçÃOInterno ,
I.r...r do • ohlP": ocorTIl oom a opl1ooaao ele • o·

lWnt
no pino l'lIlIGt

NNI

2IInterruJl9ÓO nao l'YlCI8Caravel:gerada pelo proceaador

hospedeiro.
HI

3IIntelTllpc:jo do hoapede/ro: geroda pelo procenodor

hoepedellt)
DI

4Ilnter'rvPfÕo do vfdeo: gerado pelo ThfS3.401 O

YN

5IInterTu~~ por vlolocao de JaneJo: gerada pelo
lNSJ40 O

INT1

6 E_Inte!TllJl9Õ- lIlCtemoa 1 • 2. geroda por dI8posItIvoe
lNT2

7EIIlCterMS

JU.Of>

8I
1nte!TlI~ ooueada por • opoodt/' IIegoI; gerada pelo1NS340 O

lNo "'rap' ENDEREÇO

O >mF_ i -- ,-1 >fFFF FR:O 1NT1 ~ exI8ma 12 >fFFF fl"AO lNl'2 ~ 23 >fFFF fRIO •
4 >FFFF FF80

11 >FPF f1".4O L Trepe 3-7
6 >fFFF FF20

~::= I r 1---8 >fFFF FECO 11 ~ do hoapecleln:o

:~ :: :::. :v ::;:!:~
12 >fFFF FElIO
13 >FFFF FE40
14 >Fl'1'F FE2D
15 >FFFF FEDO
1CI >FFFF fDED
17 >Fl'1'F FIlCll
111 >FFFF FIWl
18 >Fl'1'F FD80

20 >Fl'1'F fDlID L Trape 12-211
21 >FFFF FD40
22 >FFFF FD20
2J >FFFF FDOO
2+ >FFFF FCED
25 >FFFF FCCO
26 >FFFF FCM
27 >FFFF F'CIlO
2IS >FFFF F'CIlO
2lI >FFFF FC40

30 >FFFF FC20 I IU..DP I'op~ Ilegal31 >FFFF RXIO Trepe 31

I.. 32 •.I
Figura 28 - Mapa dos Vetores de Interrupção.
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3.7.1 Registradores Dedicados à Interrupção

Os dois registradores seguintes são dedicados·à interrupção:

a. INTENB - contém as máscaras de habilitação para as interrupções

INTl, INT2, ID, DI e WV.

b. INTPEND - indica as interrupções mascaráveis pendentes, isto é, que

ainda não foram atendidas.

Além destes registradores, existe um bit de habilitação global de interrupção,

o bit IE do registrador de "STATUS". Quando IE é idêntico a zero, todas as

interrupções são desativadas, independente da máscara programada no registrador

INTENB. Quando IE é programado com "1", a máscara determinará se uma

interrupção estará ou não ativa.

3.7.2 "Traps"

o TMS34010 suporta 32 "traps" por "software", numerados de O a 31. Estes

"traps" comportam-se de maneira similar às interrupções, exceto que, um "trap" é

iniciado quando a instrução TRAP for executada. O "trap" por "software" não pode

ser desativado. As mesmas ações executadas para uma interrupção são executadas

para o "trap". O "trap" O, em particular, assemelha-se ao "reset" por "hardware", pelo

fato de não salvar .0 PC e o ST na pilha, mas se diferencia do mesmo, por não colocar
o GSP num estado inicial conhecido.

3.7.3 "Reset"

"Reset" colocao TMS34010num estado inicial conhecido. Ocorrerá quando um

nível16gico "O" for aplicado no pino de entrada IRESET. Este nível deve ser mantido

em "O" por um tempo mínimo de 40 períodos de clock local (LCLK1 e LCLK2), a fim
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de assegurar que o estado inicial interno do TMS34010 seja estabelecido.
Enquanto a entrada IRESET for mantida ativa, todas as saídas permanecerão

: ' num estado conhecido e nenhum ciclo de refrescamento da tela, ou de mem6ria DRAM
ocorrerá.

,. ,
PINOS EM ALTASAlDA EM SAlDA EM

NÍVEL ALTO NlVEL BAIXO IMPEDÃNCIA

-- --
DDOUT BtANK HSYNC
HRDY VSYNC
DEN HDO-HD15
tAL_ lAOO-lAO 15

TR!QE
RAS
CPS
~
HINT

A tabela lU mostra o estado dos pinos do GSP durante "reset".

Imediatamente após "reset" e antes da execução da primeira instrução os

registradores internos encontram-se no seguinte estado:

· Os registradores do arquivo A e B não são inicializados;

· O ST é inicializado para >00000010;

· O PC contém um. vetor de 32 bits, obtido do endereço de memória

>FFFFFFEO;

· Os registradores de EIS são zerados.

Imediatamente após a transição positiva de IRESET, o GSP executará 8 ciclos

de memória IRAS - only, para levar as memórias VRAMs e DRAMs a seu estado

inicial de operação. Estes ciclos são completados antes que qualquer acesso à memória

do GSP seja permitido.

Na transição positiva do IRESET o GSP será configurado para um. dos dois

modos seguintes, dependendo do nível lógico do pino IHCS:



a. modo "self-bootstrap" (IHCS=O): inicia a execução de instruções

imediatamenre apÓBOreset ter eido completado.

b. modo ''host - present" (lReS=1): o GSP é colocado em "halt",

mantendo-se neste estado até que o processador hospedeiro instrua-o

para iniciar a execução de um programa.

o modo "seIr -bootstrap" é usado em sistemas que contém uma memória não

voMill, na qual se encontra àrD1Mê11Adô ô progrmnA de inicializaçio do sistema.
Assim, este tipo de sistema não necessariamente requer um processador hospedeiro.

O modo "host-present" considera que um processador hospedeiro encontra-se
coneetado ao GSP, através do duto dedicado ao hospedeiro. Isto permite que a

memória local possa ser constituída somente de RAMs. Para que o GSP seja
configurado para este modo, o sinal do pino IHCS deve estar em "1", na transição

positiva do IRESET. Se isto ocorrer, a lógica interna do GSP força o bit HLT(halt) do

registrador HSTCTL para "1",colocandoo GSP em "halt".Enquanto o GSP permanece
neste estado, o processador hospedeiro carrega o programa objeto na memória local
do GSP, e estabelece os vetores de interrupção; só então permite ao GSP iniciar a

execução do programa~

3.8 Temporização do Vídeo e Refrescamento da Tela

o TMS34010 gera os sinais de sincronismo horizontal (IHSYNC),-sincronismo
vertical (NSYNC) e "blanking" (/BLANK),a partir do "clock"de entrada para vídeo

(VCLK),que por sua vez deve ser derivado do "clock"do "pixel"("dotclock").

O GSP pode ser programado para uma grande variedade de resoluções de tela,
e para vídeo entrelaçado ou não entrelaçado.

O TMS34010 gera automaticamente os ciclosde memória para registrador de
deslocamento, destinados a VRAM, necessários para o refrescamento da tela do
monitor de vídeo. Estes ciclos são referidos comociclos de refrescamento de tela, e



ocorrem durante o retraço horizontal

Cada ciclo de memória para registrador de deslocamento transfere dados de
I

uma linha selecionada da mem6ria VRAM para os registradores internos a VRAM.

Estes dados são, então, deslocados serialmente para serem mostrados na tela.

Toma-se possível, também, configurar o GSP para executar os ciclos de

mem6:fia para registrador de deslocamento e os ciclos de registrador de deslocamento

para mem6ria, sob controle do software. Este recurso facilita o apagamento quase

instantâneo da- tela.

3.8.1 Memória de Vídeo

A memória de vídeo, também denominada de memória de tela, caracteriza-se

por ser a área de memória que mantém a imagem gráfica a ser mostrada na tela do

monitor de vídeo. Esta memória é normalmente implementada com VRAMs. Durante

um ciclo de refrescamento de tela, os registradores de deslocamento contêm a

quantidade de "pixels" necessária para preencher pelo menos uma linha.

A largura da mem6ria de tela é referida como "pitch" da tela, e tem a mesma

definição de "pitch" vista anteriormente no item 3.4.3.4. O "pitch" da tela deve ser

carregado no campo DUDATE do registrador DPYCTL, e representa a quantidade

pela qual o endereço de refrescamento da tela deve ser incrementado após cada ciclo

de refrescamento de tela.

O endereço do primeiro "pixel" a ser mostrado na tela é especificado no campo

SRFADR do registrador nPYSTRT. Este endereço é gerado no início de cada "frame",

e é incrementado (ou decrementado) pelo valor do campo DUDATE, no fim do primeiro

ciclo de refrescamento de tela, apontando para a área de memória que contém os

"pixels" da próxima linha. Este processo é repetido para cada linha.
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3.8.2 Geração do Endereço de Refrescamento de Tela

Os :se~tes registradores são utilizados na geração do endereço de

refrescamento da tela:

a. DPYSTRT - o campo SRFADR deste registrador contém o endereço

inicial da imagem a ser mostrada, ou o endereço inicial do "frame".

b. nPYADR - o campo SRSTRT deste registrador é carregado

inicialmente com o valor do campo SRFADR do registrador nPYSTRT,

e a cada ciclo de mem6ria para registrador de deslocamento é

incrementado pelo campo DUDATE do registrador DPYCTL.

c. DPYCTL - contém três campos que afetam o endereço de

refrescamento da tela. O campo DUDATE contém o "pitch" da tela. O

bit ORG determina a origem da tela, e se o endereço de refrescamento

da tela for decrementado (ORG = 1), ou incrementado (ORG=O).O bit

NIL determina se o GSP é configurado para vídeo entrelaçado, ou não

entrelaçado.

d. DPYTAP - este registrador possibilita fazer "pan" em uma imagem

com dimensões maiores do que as da tela. Durante o ciclo de

refrescamento da tela, os bits menos significativos deste registrador

geram os LSBs do endereço da coluna. Incrementando este valor resulta

um "pan" à direita, e decrementando-o resulta um "pan" à esquerda. Os

bits deste registrador que se superpõem aos do campo SRSTRT, são

combinados logicamente.

3.9 Duto Dedicado ao Hospedeiro

O processador hospedeiro pode comunicar-se com o TMS34010, através de um

barramento dedicado ao hospedeiro, que consiste de um duto de dados de 8/16 bits e
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vários sinais de controle. O processador hospedeiro tem acesso a quatro registradores

do GSP, os quais são mapeados no espaço de endereço de memória ou EIS do

hospedeiro.

O hospedeiro pode realizar operações de leitura ou gravação na memória do

GSP, indiretamente, através do autoincremento ~oendereço contido em registradores

do GSP, a ele dedicados. Esta característica de autoincremento, permite a
transferência eficiente de blocos de dados.,

E possível também ao GSP e ao hospedeiro, solicitarem interrupção um ao

outro. Há um pino dedicado ao pedido de interrupção do GSP para o hospedeiro.

Para que a transferência de blocosde dados, iniciada pelo hospedeiro, seja feita

de forma mais eficiente, ele pode suspender a execução do programa do GSP,

eliminando a contenção, com a memória local do GSP. Os ciclos de refrescamento da

DRAMe os ciclos de refrescamento da tela continuam a ocorrer, enquanto o GSP for
mantido em "halt".

3.9.1 Convenções de Endereçamento por "Byte"

O GSP pode ser programado para acomodar as convenções particulares de

endereçamento por "byte" usadas pelo hospedeiro. Esta característica é importante,

pois assegura a compatibilidade em "software" entre as versões de 8 e 16 bits do

mesmo processador, tais como as do 8088 e 8086, ou as do 68008 e 68000. Isto é

possível com o bit LBL do registrador HSTCTL.Pela programação conveniente deste

bit, um hospedeiro que tenha um duto de dados de 8 bits, pode especificar a ordem em

que os "bytes" serão enviados para o GSP.
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3.9.2 Acesso Indireto à Memória Local

o hospedeiro acessa indiretamente a memória local do GSP pela leitura ou

gravação de dados no registrador HSTDATA, onde o endereço de 32 bits é carregado

pelo hospedeiro nos registradores HSTADRL e HSTADRH. Os 4 LSBs do HSTADRL

são sempre forçados para "O" internamente, de forma que o endereço formado por

HSTADRH e HSTADRL, sempre aponte para uma palavra. Desta forma o

autoincremento é sempre de 16 bits.

Dois bits do registrador HSTCTL, controlam o autoincremento, o INCR, para

leitura, e o INCW para gravação. Ambos ativam o autoincremento quando em "1".

O hospedeiro pode acessar indiretamente os registradores de EIS do GSP

através do mesmo processo de leitura/gravação na mem6ria local do GSP.

Uma observação importante é que não existe qualquer proteção em "hardware"

para evitar que o GSP e o hospedeiro acessem simultaneamente os registradores

HSTDATA, HSTADRL e HSTADRH. Desta forma o "software" deve ser escrito de

maneira a evitar que isto ocorra.

3.9.3 Largura de Banda

Define-se largura de banda como o número de bits por segundo que podem ser

transferidos através do barramento dedicado ao hospedeiro, durante a transferência

de um bloco de dados de ou para a mem6ria do GSP. O que se espera é que a mÁYÍmA

taxa de dados através do barramento dedicado ao hospedeiro, seja pr6xima da largura

de banda da memória local do GSP. Por exemplo, considerando que a frequência

externa do GSP seja de 50 MHZ, e que a memória não necessite de estados de espera,

se o "cycle time" desta memória for de 320 ns, então a largura de banda para esta

memória será de 50 Mbitslsegundo. O "access cycle time" para o hospedeiro será

maior, devido a certos atrasos adicionais inerentes à operação da lógica interna do

GSP dedicada ao hospedeiro, e consequentemente espera-se uma largura de banda

menor.
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A tabela IV mostra uma estimativa da largura de banda do barramento

dedicado ao hospedeiro, em duas situações distintas: com GSP em "halt", e com o GSP
\

em operação.

Tabela IV - Largura de Banda Estimada para a Interface do Hospedeiro.

Consideração "Throughput" aproximado

GSP em "Halt",

16 bits/transferência- 40 Mbits/s

50 MHz,

400 ns/transferência
sem estado de

-

espera
GSP em operação,

16 bits/transferência- 29 Mbits/s
50 MHz,

550 ns/transferência
sem estado de espera

3.10 Barramento da Memória Local

o barramento da memória loéal contém um duto tri-multiplexado em

endereço/dados (figura 29). Os sinais de controle deste barramento permitem a

conexão direta de VRAMse DRAMs.No início de um ciclo de memória o endereço é

gerado de forma multiplexada, com o endereço de linha seguido pelo endereço de

coluna. O restante do cicloé usado para a transferência de dados entre o TMS34010
e a memória.

A figura 30 ilustra o diagrama de tempo simplificado, onde LAD representa o

duto multiplexado. O endereço da linha é válido antes e após a transição negativa de

/RAS.O endereço da coluna não é válido na transição negativa de ICAS, mas é válido

por um curto espaco de tempo que antecede e sucede a transição negativa do sinal

ILAL. O endereço da coluna deve então ser armazenado na transição negativa de

ILAL, através de um "latch" externo, de forma a se manter estável pelo tempo

necessário para as memórias.

Três bits de "status" são gerados juntamente com os bits de endereços:
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· IRF, indicando a ocorrência de ciclos de refrescamento de DRAMs;

Brr 31 Brr o Brr 15 Brr o
(MSB) (lSB) (M5B) (LSB)
RF - BIT DE STAlUS DE 5EN'TO DA ORAM
IAQ - Brr DE STATUSDE ,lQUlS ) J)E 1NS1RU~
TR - Brr DE STAlUS DE RDlCIA PARA REGISTRADoRDE DESl.DCAMENTODA VRAM

Figura 29 - Multiplexação de Endereço e Dado no Duto LADO-LAD15.

BARRAMENTO Xen?ereço X ecno~~~~çoX CLAD
dadolinha

RAS \ I
CftS \ I

Figura 30 - Endereço da Linha e Coluna de um Ciclo de Memória.



.trR, ciclode refrescamento da tela (memória para registrador de deslocamento

da VRAM);

. IAQ, indicando a ocorrência de ciclos de busca de instrução.

05 seguintes tipos de ciclos de memória são possíveis no TM634010; leitura,
gravação, registrador de deslocamento das VRAMspara memória, memória para
registrador de deslocamento das VRAMs, ciclos de refrescamento da DRAM "eAS
before IRAS"ou "IRASon1y".

A título de exemplo serão vistos a seguir alguns ciclosde máquina da memória

local do GSP. Os demais podem ser encontrados na referência [12].
Os ciclos de memória que' serão apresentados, LCLK1 e LCLK2 são obtidos a

partir de INCLK, e têm o período oito vezes maior que o do INCLK.

Dois ciclos do sinal LCLKl são utilizados para o acesso à memória local.

Considerando o INCLK de 40 MHZ, isto resulta num ciclode memória de 400 nB.No
primeiro ciclo de LCLK1, é gerado o endereço da linha e o da coluna. O segundo é

usado para entrada ou saída de dados no barramento.

A figura 31 ilustra um ciclo de gravação em memória.
O sinal /DEN é normalmente usado em sistemas com grandes configurações de

memórias, que necessitem de um "buffer" no duto de dados. Neste caso /DEN é usado
para habilitar o "buffer" externo bidirecional, (por exemplo o 74AS245), enquanto

DDOUT é usado como sinal de controle de direção do "buffer".
Os dados são válidos em ambas as bordas do sinal de /W, e desta forma os

dispositivos externos podem armazenar o dado tanto na transição positiva, como na



transição negativa de fW •
o sinal LRDY é uma entrada do TMS34010, utilizada por dispositivos lentos,

,

para Bolicitação de estados de espera.

O sinal trRIQE, quando em nível alto, impede a habilitação dos "drivers" de

leitura, das DRAMs e VRAMs

LCLK2

lAOO...,.lA015

TR/QE
DEN



3.10.1.2 Ciclo de Leitura da Memória Local

A figura 32 ilustra o ciclode leitura da memória local.
O duto LADO-LAD15 é forçado para o estado de alta impedância ap6s o

endereço das colunas. Os sinais/DEN e trRIQE, tomam-se ambos ativos (em "0"),

após tOAS tomar-se ativo, a fim de habilitar os "drivers" de saída das memórias

DRAMs e VRAMs.
O dado da memória que é lido deve ser válido na metade de Q4, conformeé mostrado

na figura 32.

LCLK2

LADO-LAD15

W

TR/QE

I I I I I I I I

~

Figura 32 - Ciclo de Leitura em Memória.



3.10.1.3 Ciclo de Memória para Registrador de Deslocamento

Este é um tipo de cicloespecial usado em sistemas comVRAMs.Neste ciclo,é

transferido o conteúdo de uma linha selecionada da memória de vídeo para seus

registradores de deslocamento internos. Este ciclo é referido como ciclo de

r@fn~scamento da oola.

LCLK2
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CAS I I I I
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W
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I I I I I I I ( I I I I
I

Figura 33 - Ciclo de Memória para Registrador de Deslocamento.



Como se pode ver na figura 33, neste ciclo o sinal frRIQE é mantido em nível

lógico baixo, durante a transição negativa de IRAS, enquanto IW permanece em nível

lógico alto. Durante este ciclo as saídas das VRAMs permanecem em alta impedância.

A transição positiva de trRIQE ocorre após a transição negativa de tCAS, mas antes

da transição positiva de IRAS. Este ciclo possibilita a compatibilidade com uma

grande variedade de VRAMs.

Uma solicitação de estado de espera ocorre quando é aplicado um nível16gico
baixo no pino LRDY do GSP, por memórias que necessitem de um ciclo com duração

mais longa.

O GSP verifica a entrada LRDY no fim de Ql, conforme pode ser visto na figura
34. Se LRDY estiver em nível "O", o GSP irá inserir um estado adicional no ciclo de

memória, denominado de estado de espera. Estes estados continuarão a ser inseridos
até que a entrada LRDY, quando for verificada pelo GSP, esteja em nível "1".
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Figura 34 - Ciclo de Leitura com um Estado de Espera.



3.10.2 Prioridade na Solicitação do Barramento da Memória

o controlador do circuito da memória local estabelece a prioridade mostrada na

tabela V, para acesso à memória local.

Tabela V - Prioridade para Acessar a Memória.

Prioridade ciclo de mem6ria solicitado

1 solicitaçãodo barramentopor um dispositivoexterno

2 ciclo de refrescamentoda tela

3 ciclo de refrescamentoda DRAM

4 ciclo de memória da CPU do GSP

A solicitação do barramento da memória local por outro dispositivo tem a

prioridade mais alta (prioridade 1), e esta requisição é feita através do pino de

entrada "hold". Após reconhecer este pedido, o GSP coloca o duto de endereço/dados

e as saídas de controle em alta impedância. O dispositivo que solicitou o barramento

não deve controlá-Io por um tempo muito longo, de forma a impedir que o GSP execute
os ciclos de refrescamento da tela e das memória dinâmicas.

No caso do hospedeiro tentar um acesso indireto à memória do GSP, ele será

bloqueado enquanto o disposivo externo mantiver o controle do barramento. Se ocorrer

nova tentativa de acesso pelo hospedeiro, o GSP enviará um sinal de "not ready" até

que o dispositivo externo libere o barramento.

3.10.3 Mecanismos de Endereçamento

O GSP endereça memória através de um endereço lógico de 32 bits, onde cada

endereço aponta para um bit na memória. A figura 35 ilustra a maneira como os bits

são gerados para a memória fisica. Cada coluna, nesta figura, indica um pino do duto
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de endereço/dado, LADO - LAD15, e o bit de endereço lógico correspondente a cada

pino, durante as transições de IRAS e de /CAS.

,
NUUEROS DOS PINOS I.AD

15

14-13121110987654321O
Bb de

Na tral'lll9ão_
RF

262524232221201918171615141312~
lllIQGtIvade lIAS

Na tranIIçci!!
[íAQ

CSP ~atMI.~ TR2928271413121110987854

SInais de status do bCllI QI ••• "lto

i8=- CIclo • ..rre.camento ela DRAM

W3- CIclo de oquJs'fão de lNtruçCIo
m:.. CIcIo. tranftr6ilcla para revl8traclor de deelocamento

Figura 35 - Bits de Endereço Lógico Durante as Transições de IRAS e /CAS.

o modo de gerar os bits para o endereçamento de mem6ria apresenta algumas

características:

a. Os dois bits MSBs de endereço 16gico,bits 30 e 31, nunca são gerados.

b. Os quatro LSBs do endereço 16gico de 32 bits não são gerados

externamente, mas são usados internamente na designação do "field" da

palavra.

c. Os bits de endereço dos pinos LADO-LADI0, são gerados de uma

maneira tal que, selecionando-se 8 entre estes pinos, para serem usados

no endereçamento das mem6rias, o endereço ló~co será sequencial. Isto

elimina a necessidade de "multiplexers" externos.
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Io GSP gera automaticamente ciclos de refrescamento para mem6rias

dinâmicas, a intervalos regulares . O intervalo entre ciclos de refrescamento é

programável, e o refrescamento pode ser desativado em sistemas que não o requeiram.

Há dois tipos de ciclos 4e refrescamento que podem ser escolhidos: "RAS• on1y"

ou "CASbefore RAS".Durante o ciclo "RAS-on1y"o GSP gera os 8 bits de endereço de

linha, necessários para o refrescamento desta linha- em particular.

Memórias dinâmicas que suportem o ciclo "CAS before RAS", contêm

internamente um contador que gera o endereço da linha, necessário para o
refrescainento.

Mas independentemente do tipo de ciclo selecionado, o GSP gera um endereço
válido de linha, permitindo desta forma a implementação de um sistema hI'brido,onde
parte das memórias usem o ciclo "RAS-on1y"e outra parte use o ciclo "CAS before

o modo e a taxa de refrescamento podem ser selecionados pela programação dos
bits RM e RR do registrador CONTROL. Para valores de RR de 00 e 01, os ciclos de
refrescamento da memória dinâmica podem ocorrer a cada 32 e 64 períodos de clock,
respectivamente. Para memórias dinâmicas com 256 linhas, e que requeiram o
refrescamento de cada linha a cada 4 ma, o máximo período de refrescamento é de

15,625 microsegundos (4 msl256). A tabela VI mostra a taxa de refrescamento para
alguns valores da frequência INCLK, e a figura 36 mostra o ciclo de refrescamento
"RAS n1"-o y.
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Figura 36 - Ciclo de Refreseamento "RAS-only".

Tabela VI - Exemplo de Taxas de Refrescamento para DRAMs

INCLK Período de Refrescamento (us)
(MHz) RR-=O RR""Ol

50 5.12 10.24

40 6.40 12.80

33 7.75 15.51 *

16.5 15.51 *



3.11 Temporização das Instruções

o formato geral de todas as instruções segue a convenção de que a primeira

palavra de instrução contém o código de operação, e as palavras subsequentes contêm

o dado, ou o endereço imediato.

Na descrição de cada instrução do TMS34010 há um campo designado como

"machine states", que especifica o número de estados da CPU necessários para a

execução da instrução. Este campo pode conter até três valores, que aparecem como

segue:

o primeiro valor (cache hit) representa o número de estados necessários para

a execução da instrução com a "cache" ativa, considerando que o código de operação

da instrução assim como os operandos encontram-se totalmente contidos na "cache".

O terceiro valor representa a situação onde a "cache" não se encontra ativa.

O segundo valor refere-se a ciclos de gravação que ocorrem em paralelo com o

final de uma instrução que está sendo executada.

Para algumas instruções como a PIXBLT, MOVE, MOVEB, UNE e FILL, o

número de estados não é especificado, pois depende dos valores dos operandos

implicados na instrução e do alinhamento e tamanbo do "field" especificado para a

instrução. O tempo de execução destas instruções deve então ser calculado para cada

caso em particular.

Além da "cache", o tempo de execução das instruções depende dos seguintes

fatores:

a. o número de estados de espera, se utilizados

b. acesso à memoria local pelo hospedeiro

c. operações de refrescamento da tela

d. operações de refrescamento da DRAM



e. solicitação do barramento por um dispositivo externo.

Para instruções gráficas como a FILL e PIXBLT, o tempo de execução é obtido

pela adição do tempo de inicialização (tempo para realizar conversões XY,opções de

janela e ajuste do canto), e o tempo para executar a transferência de dados para a

memória.
Exemplos de cáÍculo são encontrados na referência [1].

oTMS34010 dispõe do seguinte conjunto de ferramentas para desenvolvimento

de "software", e para auxiliar a depuração do "hardware" [3]:

· Assembler
· Archiver

· Linker
· Utilitário para conversão de código
· Simulador

· Compilador C
· Loader SDBL

Além destes, há um programa de depuração disponível para PC, que pode ser
utilizado para corrigir e refinar o "software" residente num sistema desenvolvido com

o TMS34010, e interfaceado com um PC.



Essas ferramentas podem ser instaladas nos seguintes sistemas:

a) PCs

.TI-PC com MS-DOS

.mM-pC com PC-DOS

b)VAX
.VMS (a partir da revisão 3.7)

.DEC IDtrix

.Sistema Unix V

As ferramentas da linguagem Montadora para o TMS34010,criam e usam

arquivos-objeto que estejam em "Common Object File Format", ou COFF. O formato

objeto COFF facilita a programação modular. Neste formato, os arquivos-objeto

contêm blocos separados (denominados seções) de código e dado, que podem ser

carregados em diferentes espaços de memória.

O Assembler converte os arquivos-fonte em linguagem Montadora, para

arquivos-objeto em linguagem de máquina. Os arquivos fonte podem conter instruções,

diretivos do Assembler, e diretivos macro. Os diretivos do Assembler podem ser

usados para controlar o formato da listagem fonte, o alinhamento dos dados, e para

se definir as seções do código fonte.



,
o Archiver permite a criação de bibliotecas. Pode-se por exemplo, criar uma

biblioteca de macros, e neste caso, o Assembler pesquisa a biblioteca para buscar os

macros que foram referenciados no arquivo fonte. Pode-se também criar uma

biblioteca de arquivos objet07 e neste caso as referências externas serão buscadas na
biblioteca durante a execução do Linker.

o Linker combina arquivos objetonum único móduloobjetoexecutáve1.Quando
cria o módulo executável, executa relocação e determina as referências externas. Os

diretivos dó Linker permitem que se combinem seções do arquivo objeto, símbolos
para um endereço específico ou dentro de porções específicas da memória do

TMS34010, e permitem definir ou redefinir símbolos globais.

A função deste utilitário é converter um arquivo objeto COFF, para o formato
objetohexadecimal da INTEL ou TEKTRONIX,pois a maioria dos pr~gramadores de
EPROM não aceitam arquivos objetoCOFF comoentrada. O arquivo convertido pode

então ser utilizado pelo programador de EPROM.

O simulador é uma ferramenta de depuração que possibilita a simulação em
"software" das funções em "hardware" do TMS34010, e com a resolução de tela



definida pelo usuário.

Seu principal objetivo é permitir uma simulação precisa do conjunto de

instruções do TMS34010. É possível a simulação da cache, das interrupções, da

interface do hospedeiro, e a simulação gráfica. Mas não é possível a simulação da

temporização do vídeo, o refrescamento das memórias dinâmicas, e operações de

registradores de deslocamento definidas pelos registradores de EIS.

O simulador mostra dois conjuntos separados de informação:

a. O estado da máquina, contendo os valores dos registradores dos

arquivos A e B (ou os de 110), o valor do PC, 8P, flags, do "status", o
estado da cache, o tamanho do "pixel",etc, comoé ilustrado na figura 37.

· a alteração dos registradores e "flags", individualmente ou por bloco;

· a alteração ou visualização do conteúdo de uma posição ou um bloco de

· estabelecer ''breakpoints'';

· executar o programa passo a passo, ou por grupo de instruções, ou o

programa completo;
· modificar parâmetros como o tamanho do "pixel", O estado da cache, o
tamanho do "field", etc, de forma a alterar o estado da máquina.

Esta éuma outra ferramenta para se depurar o "software" em desenvolvimento,
e deve ser utilizada com uma placa gráfica que contenha o TM834010. É semelhante



ao Simulador, dotado de um conjunto de comandos semelhantes, diferenciando do

mesmo por acessar realmente o GSP, permitindo então a programação da
,

temporização do vídeo, O refrescamento das memórias dinâmicas e as operações de
registrador de deslocamento.

GSP Register and Hachine status SI" Simulator fs 16/32 PS- o PH-OOOO
fe 010 _off pp- S -> D

Reg File A Reg File B

AO 00000000 AS 00000000 BO 00000000 saddr BS 00000000 colorO
Al 00000000 A9 00000000 B1 00000000 sptch B9 00000000 color1
A2 00000000 AlO 00000000 B2 00000000 daddr B10 00000000 temp_x
A3 00000000 All 000·00000 B3 00000000 dptch Bl1 00000000 temp""y

A4 00000000 Al2 00000000 B4 00000000 offset B12 00000000 tempda

AS 00000000 Al3 00000000 BS 00000000 wstart B13 00000000 tempat
A6 00000000 Al4 00000000 B6 00000000 wend B14 00000000 tempct
A7 00000000 SP 00000000 B7 00000000 dydx



Este programa permite que um programa objeto seja carregado na memória

local do GSP, através dos registradores da interface do hospedeiro.



Capítulo IV

Sistemas Desenvolvidos

- Dois sistemas foram desenvolvidos baseados no processador gráfico TMS34010:

um com 16 cores, e outro com 256 níveis de cinza, ambos contendo um "mouse".

O sistema com 16 cores foi inspirado nas notas de aplicações do fabricante [2],

e foi implementado por não haver na época um sistema de desenvolvimento.

O objetivo do seu desenvolvimento foi a avaliação e teste não só da parte de

"hardware", como também da parte de programação, utilizando como hospedeiro um

microcomputador tipo PC/XT. Problemas relativos às equações das PALa foram

detetados na documentação deste sistema.

Com base na experiência adquirida a partir do sistema com 16 cores, foi

implementado o sistema com 256 níveis de cinza, contendo expansão da memória de

sistema e de vídeo, e com a lógica de seleção realizada por PALs.

Estes dois sistemas serão descritos a seguir.

O sistema com 16 cores é constituído pelos seguintes blocos, conforme ilustrado

na figura 38:

a) o processador gráfico TMS34010, que possui barramentos independentes para

comunicação com um processador hospedeiro e com a memória local, além de

gerar os sinais de sincronismo para vídeo;



b) a memória de sistema, implementada com memórias RAM dinâmicas

convencionais (DRAMs),para armazenamento do programa a ser executado;

c) a memória de vídeo, constituída por memórias DRAMs específicas para

aplicações de vídeo (VRAMs),para armazenamento das imagens que se deseja

visualizar na tela do monitor de vídeo;

d) uma interface serial para conecçãode um "mouse";

e) um circuito para controle da temporização de vídeo, que inclui os sinais de

controle para as saídas seriais das VRAMs;

f) uma interface para vídeo, que utiliza uma "Color Palette", um circuito

integrado que contem uma tabela de cores endereçável pelos dados de entrada,

e gera os 3 sinais de saída analógica para vídeo, para monitores CRT do tipo
RGB.

MONITOR DE V1ÓEO .RGB

000

Q

B

INTERFACE

PARA

o
víOEO

MEMÓRIA

DE

VÚlEo

INJl:RFACE

SERIAL

(RS - 2.12C)

INTmFACE

PARA

MEMÓRIA

TENPORIZAÇÃO
DO

VIDEO

I-------------------~

IN1ERfACE

PAAA o
-HOS'l"

PROCESSADOR

CRÁF1co

1MS 34010

----------------l

r------------ ~"':'"" I II SISTEMA I I I R

I

BARRAUENTO

DO PC

mouse

Figura 38 - Diagrama em Blocosdo Sistema Gráfico com 16 Cores
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Este sistema apresenta as seguintes características:

a) frequência externa do TM834010: 20MHz;

b) frequência do pixel: 10MHz;

c) resolução da tela: 512 "pixels", 2561inhas, com "pixeIs" de 4

d) interf'ace serial RS232-C: para conecção de um "mouse",

transmissão de 1200 Bauds, 1 bit "stop", sem paridade;

e) memória de sistema (DRAM): 128 Kbytes;

f) memória de vídeo (VRAM): 128 Kbytes.

bits;

com taxa de

Cada um dos blocos do diagrama da figura 38, será explicado nos itens

seguintes.

Como processador hospedeiro foi utilizado um microcomputador tipo PC/XT.

Neste microcomputador são gerados e armazenados os programas-fonte, bem como é

feita sua compilação e depuração, e são armazenados os programas-objeto, dados e as

imagens que se pretende visualizar.

A função do processador hospedeiro em relação ao "hardware" do sistema

gráfico, é somente a transferência do programa objeto ou imagem, para a memória do

sistema gráfico, já que este não contém memórias do tipo EPROM.

Comojá visto anteriormente, o GSP contém um conjunto independente de sinais

para interligação com um hospedeiro. A figura 39 mostra que o duto de dados

dedicado ao hospedeiro, é conectado ao duto de dados do PC através de um ''buft'er''

bidirecional (74ALS245), habilitado pelo sinal /RCS, e com a direção determinada pelo
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Figura 40 - Mapeamento dos Registradores Dedicados ao Hospedeiro



sinallHREAD.
Como o duto de dados do PC é de 8 bits e o do GSP é de 16 bits, dois sinais do

GSP, HUDS E HLDS, controlados pela linha de endereço AO do PC , designam o

"byte" mais e menos significativo acessado.

Os registradores do GSP para comunicação com o processador hospedeiro sao
mapeados no espaço de endereço do PC, como mostrado na figura 40. O registrador

HSTCTL é acessado pelo processador hospedeiro como um único registrador de 16

bits, mas é acessado pelo GSP como dois registradores de EIS separados, HSTCTLL

e HSTCTLH. As duas entradas HFSO e HFS1, selecionam um entre estes quatro

registradores. Na lógica de endereçamento destes registradores é utilizada uma

PAL20LB, que também gera a maior parte dos sinais de controle para o GSP.

As equações programadas na PAL 20L10A foram obtidas do fabricante [2], e são

apresentadas na figura 41. Essas equações definem o mapeamento dos registradores

do GSP, no espaço de memória do PC, conforme figura 40. Assim, sempre que o

processador do PC tiver acesso à memória, dentro da faixa de endereço que inicia em

C7000H e termina em C7FFFH, um sinal de seleção do PC será gerado (IHCS), se

DACKOestiver em DÍvellógico alto, e se simultaneamente ocorrer uma das seguintes

condições:

. o sinal de leitura em memória, IMRD, estiver ativo em "O";

. o sinal de gravação em memória, /MWR, estiver ativo em "O".

Nessas equações o sinal DACKO indica uma operação em memória, ou uma

operação DMA, e seu uso evita que os ciclos de refrescamento do PC afetem o sistema

gráfico.

Como o sistema gráfico implementado não contém memórias do tipo EPROM,

após a transição positiva do sinal RESET, o sinallHCS é mantido em nível lógico alto,

para que o GSP entre no modo ''hospedeiro presente". Neste modo, como já visto

anteriormente no capítulo 3, o GSP é levado automaticamente ao estado "halt", e se

mantém neste estado até que o ''hospedeiro'', no caso o PC, desative o "halt" ,

programando "O" no bit HLT do registrador de controle HSTCTL.



TITLE ADRESS DECOD FOR TMS34010
PATTERN DECODER
REVISION A
AUTHOR JAN S./LIRIO A.
CQMPANY IFQSC-DFCM-USP
DATE 31/8/88

Al9 Al8 Al7 Al6 Al5 Al4 Al3 Al2 AlI AIO A9 GND
A8 HCS DACKO HREAD HWRT HFS1 HFSO MRD MWRT HRDY IOCHRDY VCC

IRes a A19*A1B*/A17*/A16*/A1S*A14*Al~*A12*DACKo*/MWRT
+A19*A18*/A17*/A16*/A15*A14*A13*A12*DACKO*/MRD

/HFSI - AI9*AI8*/AI7*/AI6*/AI5*AI4*AI3*AI2*AII*AIO*A9*/A8
+A19*A18*/A17*/A16*/A15*A14*A13*A12*All*AlO*A9*A8

/HFSO - A19*A18*/A17*/A16*/AI5*A14*A13*A12*/A1I
+A19*A18*/A17*/A16*/AI5*AI4*A13*AI2*All*/AIO
+AI9*AI8*/A17*/A16*/AI5*AI4*AI3*A12*All*AlO*/A9*/A8
+A19*A18*/A17*/A16*/A15*A14*AI3*A12*All*AlO*A9*/A8

/HWRT = /MWRT

/HREAD = /MRD

Enquanto o GSP permanece em "halt", o PC transfere o programa objeto para

a memória de sistema do GSP, através de um "software" que usa o seguinte

procedimento:

1.) programa o registrador de controle HSTCTL para leitura e/ou gravacao;

2.) transfere o programa objeto para a memória de sistema do GSP, utilizando

os registradores dedicados ao hospedeiro;

3.) grava o endereço inicial do programa no endereço de desvio da interrupção

NMI;

4.) ativa a interrupção NMI e o modo de interrupção;



A intermpção NMI tem a prioridade mais alta, não podendo ser dêSativada.
Ap6s a execução do procedimento 5, o GSP busca o endereço inicial do programa a ser

executado, no endereço de desvio da interrupção NMI, armazena-o no contador de

programa (PC), e inicia a execução do programa;

4.1.1.Z Interfate para a Memória Local

Este sistema foi implementado com dois tipos de memória diferentes: memórias
dinâmicas convencionais (DRAM) e memórias específicas para aplicações de vídeo

(VRAM), como ilustrado na figura 42.

CÃS
TR/QE RASfI

RAS
,

t.t~DET PAI.. RAS o OEO
M LCU<2 en~1618S TMS 0000 OOOOH

3 RAS 1 4461 a

4
OOOF fFR)H

O LAD15-lAD13

~64K x 16)1 3 (64K X 4)
O

RÃS 1 MEM6'RIA OE
8 S1S'TEtotA

16 enderepo
74LS FFFD OOOH

tAL C 573 a
TMS FFFF FFFOH

1 8
4464 .

L4.DO-lAD15 lADO (64K X 4) ~64K x 16)
16 8

LAD7



Os 128 Kbytes de DRAMs constituem a memória de sistema, sendo organizada
como,um banco de quatro DRAMsde 64Kx4. Os 128 Kbytes de VRAMsconstituem a

memória de vídeo ou "frame bufTer",sendo também organizada como um banco de

quatro VRAMs de 64Kx4.

A VRAM utilizada, TMS4461, contem internamente 4 registradores de

deslocamento de 256 bits cada um, que podem operar numa frequência máxima de 25

MHz. Assim, os registradores de deslocamento do sistema de memória de vídeo

implementado, permitem um valor máximo de 4096 bits por linha de varredura, sem

a adição de registradores externos, e com a frequência de "pixel"limitada a 25 MHz.

Desta forma, a resolução de tela em relação ao número de "pixels"por linha, pode ser
organizada da maneira desejada, comopor exemplo 1024 "pixels"de 4 "bits", ou 512
"pixels"de 8 bits, desde que não seja ultrapassado o limite em frequência, e o número

máximo de bits dos registradores de deslocamento, estabelecidos pelo sistema de

memória de vídeo.
O refrescamento destas memórias é realizado automaticamente pelo GSP.Após

"reset", são executados oito ciclos de memória "RAS-ONLY',para leva-Ias aos seus
estados iniciais, e em seguida os ciclos de refrescamento são executados
automaticamente a cada 32 ciclos de "clock".

É importante salientar que, quando a entrada IRESET do GSP torna-se ativa,

o refrescamento não é executado, e o conteúdo das memórias pode não ser válido após

Como já visto no item 3.10, no barramento tri-multiplexado LADO-LAD15"é
gerado o endereço da linha, seguido do endereço da coluna e finalmente os 16 bits de
dados. A multiplexação é feita de forma tal que, sendo selecionado um grupo de 8

pinos LAD entre os pinos LADO- LAD10 (figura 43) para o endereçamento de
memórias de 64K, sempre é gerado o endereço correto da linha e da coluna. Para
DRAMsmaiores que 64K, é necessário uma lógica adicional para multiplexar os bits

de endereço restantes [2].
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No projeto em questão, foram utilizados os primeiros oito pinos, LADO- LAD7,

para o endereçamento das memórias DRAMs e VRAMs. O "latch" (74ALS573)

mostrado na figura 42, tem a função de armazenar o endereço da coluna durante a

transição negativa do sinal LAL, já que este não é válido durante a transição negativa

de /CAS.
O mapeamento das memórias e da interface serial é mostrado na figura 44.

Memoria de Vídeo
(128 kbytes) Bits p/ a dispositivo Sinal de

seleção selecionado Seleçã.o
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Sistema DRAM
Memórfa de RAS)fO O Ví'deo .(VRAM)
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É interessante lembrar aqui, que somente a quarta parte do espaço de endereço

disponível do GSP é implementada externamente, pois os bits de endereço 30 e 31 não
,

são gerados no duto multiplexado. Assim, externamente, a referência: à posição

FFFFFFFOH será a mesma que a 3FFFFFFOH, ou a 7FFFFFFOH, ou a BFFFFFFOH.

Os bits 30 e 31 são irrelevantes externamente, mas internamente os registradores de

EIS são mapeados em memória, e os 32 bits de endereço são usados.

A lógica de seleção das memórias é feita pela PAL 16L8, programada de acordo

com as equações mostradas na figura 45.

TITLE MEMORY CONTROL
PATTERN DECODER
REVISION B
AUTHOR LIRIO A.
COMPANY IFQSC-DFCM-USP
DATE 31/8/88

CHIP TMS PAL16L8

AO RESET RAS LCLK2 HSYNC VSYNC RF LA26 LA25 GND
NC HLDS RESETL RASO RAS1 VALID CSYNC NC HUDS VCC

/VALID = RAS*LCLK2
+/VALID*/LA26*/LA25*RASO*RAS1
+/VALID*LA26*LA25*RASO*RAS1

+/VALID*/RF*RASO*RAS1

/RASO = /VALID*/RF*/RAS
+/RAS*/RASO
+/VALID*/LA26*/LA25*/RAS

/RAS1 = /VALID*/RF*/RAS
+/RAS*/RASl
+/VALID*LA26*LA25*/RAS

/CSYNC = /HSYNC+/VSYNC

/HLDS = /AO

Figura 45 - Equações da PAL 16L8 para Seleção das Memórias-
Sistema com 16 Cores.



A seleção da interface serial 8251A é feita por um circuito lógico, à parte.
,

Nas equações da figura 45, o sinal IVALID sempre é gerado no início de um

ciclo de memória. Torna-se ativo, se o sinal IRAS do GSP não estiver ativo (em "1"),

e com LCLK2 também em "1". Mantém-se ativo se durante a geração do endereço da

linha, o bit /RF também o for, indicando que este será um ciclo de refrescamento de

memória, ou se um dos bancos de memória for selecionado através dos bits de

endereço da linha. -É desabilitado assim que um dos sinais de seleção das memórias,

IRASOou 1RAS1, tomar-se ativo.

O sinallRASO seleciona a memória de vídeo. Toma-se ativo se N ALID e se /RF
também estiverem, indicando um ciclo de refrescamento de memória, ou se NALID

estiver ativo e se a memória for selecionada através dos bits de endereço da linha
especificados na equação. Mantém-se ativo enquanto o sinal IRAS, gerado pelo GSP

se mantiver ativo.
O sinal IRAS1 seleciona a memória de sistema e é gerado de forma semelhante

ao sinallRASO.
A figura 46, ilustra a geração destes sinais para os diversos tipos de ciclos de

memória que podem ocorrer.
Com relação aos ciclos de refrescamento da tela, as saídas seriais das VRAMs

são mantidas permanentemente habilitadas, já que existe um único banco de memória
de vídeo.
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Figura 46 - Diagrama de Tempo Ilustrando os Sinais de Seleção

das Memórias, para o Sistema com 16 Cores

Neste circuito foi usado uma "ColorPallete" (TMS34070), circuito integrado que

contém uma tabela de cores endereçável pelos dados de entrada DA3-DAOe DB3-DBO.

Este" chip" contém 3 canais de saída analógica para vídeo, para monitores CRT

do tipo RGB, e opera numa frequência de até 36 MHz. Isto corresponde a uma

resolução de tela de até 800 x 600 "pixels", com o monitor de vídeo no modo não

entrelaçado, e frequência vertical de 60 Hz [15].

O TMS34070 suporta "frame buffers" com até 4 bitsl"pixels", e permite a

obtenção simultânea de até 16 cores diferentes, selecionadas entre 4096 possíveis.



o diagrama em blocos simplificado da "Color Pallete" é mostrado na figura 47.

Internamente a tabela de cores deste "chip" contem 16 registradores de 14 bits, sendo
,

2 bits parà atributo ("overlaying" e repetição de cor), e os demais para cores.
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Os bits de cores são divididos em 3 grupos de 4 bits, sendo um grupo designado

para a cor vermelha(R), outro para verde(G), e o último para azul(B). Os 12 bits para

cor permitem que se tenha até 4096 cores diferentes. Cada "pixel" de 4 bits representa

um ponteiro para um dos 16 registradores da tabela de cores. O conteúdo do

registrador selecionado é utilizado para alimentar os conversores DIA internos ao

TMS34070. Sendo cada conversor DIA de 4 bits, isto possibilita até 16 níveis de

intensidade para cada cor, a vermelha (R), a verde (G) e a azul (B). A figura 48

mostra a correspondência de cada bit destes registradores com as entradas DA3-DAO

e DB3-DBO.

Toda a temporização interna da "Color Palette" é gerada pela entrada



DOTCLK o período do sinal aplicado a essa entrada representa o tempo durante o

qual um "pixel" é gerado para o monitor de vídeo. Este sinal é ainda dividido por 2

e aplicado à saída CLKOUT.

Carregado Durante -- .....••-1--0----
o segundo li c1ock"

Carregado Durante ------1
o primeiro ••c1ock"

a. Frame-Load: carrega a tabela armazenada na memória de vídeo, no início de

cada "frame".

b. Command-Load: carrega a tabela somente quando ocorrer um comando para

carregar.

c. Line-Load: carrega a tabela no início de cada linha de varredura.

d. Dump: coloca o conteúdo da tabela na memória, durante a linha de varredura

selecionada.

No sistema implementado, a "Color Palette" é conectada para operar no modo

"frame load", com o sinal NSYNC aplicado ao pino MODE, e com o pino DUMP em

zero lógico. Desta forma, a tabela de cores é carregada a cada retraço vertical, com os

dados armazenados na primeira linha horizontal da memória de vídeo.

O pino DATEN é conectado a um sinal derivado do IBLANK, que indica a ocorrência

de retraço horizontal ou vertical, intervalo de tempo em que a entrada de dados na

"Color Palette" é bloqueada.

O diagrama de tempo da figura 49 mostra o conjunto de sinais para a "Color

Palette". Cada transição negativa na entrada .MODE indica ao TMS34070 que



ocorrerá o carregamento da tabela de cores durante a próxima linha (linha O). Esta
transição negativa ocorre sempre no início do "frame buffer", e a linha que contém a

tabela de cores é a primeira do "frame buffer". Esta linha não é exibida, é apagada.

DUMP
gM=~~~evanteX CafT19lDado_ Mostro Dado ~< Nono DocIo_~_

RED,GRN, =' "DISPlA'l'" Apavodo

BLU,XAT

A figura 50 mostra o diagrama de tempo para a operação de carregamento da

tabela de cores, com mais detalhes. A primeira transição positiva no pino DATEN,

após a transição negativa no pino MODE, é interpretada como um sinal para o

TMS34070 iniciar o carregamento da tabela de cores, a partir dos dados das entradas

DA3-DAOe DB3-DBO. O carregamento é completado após um total de 32 períodos de

"clock", e os dados subsequentes, pertencentes à linha O,são ignorados. O TMS34070

apaga o feixe do monitor durante toda a linha o.
A próxima transição negativa de DATEN marca o fim da linha o. O TMS34070

começa então a enviar os dados para o vídeo na próxima transição positiva de

DATEN, o que marca o início da linha 1. Os dados das entradas DA3-DAOe DB3-DBO

são armazenados a cada transição positiva de CLKOUT.

A figura 51 ilustra o diagrama de tempo para o início de cada linha ativa. Nesta

figura pode-se observar que o primeiro "pixel" a ser mostrado na tela é aquele das

entradas DA3-DAO,e que existe um atraso de 6 períodos de "clock" destas entradas



para as correspondentes transições nas saídas R, G e B. Para as entradas DB3-DBO,

há um atraso adicional de meio período de "clock".
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Figura 50 - Diagrama de Tempo para o Carregamento da Tabela de Cores
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Figura 51 - Diagrama de Tempo para o Início da Linha Ativa



Os "pixels" são transferidos da VRAM para a "Color Palette" através de dois

multiplexers (74ALS157), com os "pixels" pares aplicados a um dos multiplexers, e os
,

ímpares a outro, como é ilustrado na figura 52. Os multiplexers são usados porque o

duto de dados serial do "frame buffer " é organizado em 16 bits, e a "Color Palette"

consegue armazenar somente 8 bits (dois "pixels" de 4 bits) de cada vez.

A função do circuito de temporização de vídeo é gerar os sinais de sincronismo

para a "Color Palette", para os multiplexers e para as saídas seriais das memórias

VRAMs. Estes sinais são gerados a partir do sinal INCLK de 20 MHz, do TMS34010,

e a frequência dos mesmos é determinada pela resolução da tela escolhida.

A figura 52 mostra o diagrama lógico deste circuito, e a figura 53 mostra o

diagrama de tempo.

Na figura 52 os flip-flops tipo D contidos no 74ALS74, são utilizados como

divisores por 2.

A resolução de tela escolhida para este sistema foi de 256 linhasl512 "pixels",

com 4 bits por "pixel", e com o monitor CRT no modo CGA Na verdade somente 255

linhas são mostradas, já que a primeira linha da memória de vídeo é utilizada para

armazenar os dados da "Color Palette". Com esta resolução de tela somente metade

do "frame buffer" é ocupado, e desta forma a memória de vídeo pode conter até duas

imagens.

Para se ter os 512 "pixels" por linha de varredura, a frequência de "pixel" deve

ser de 10 MHz. Como a "Color Palette" consegue armazenar dois "pixels" a cada meio

período do sinal aplicado à entrada /AIB dos multiplexers, o sinal destas entradas deve

ser quatro vezes mais lento do que a frequência de "pixel", ou seja 2,5 MHz. As saídas

seriais das memórias de vídeo por sua vez, liberam 4 "pixels" a cada período de

"clock" serial. Assim a frequência do "clock" serial das memórias VRAMs deve ter o

mesmo valor da frequência dos multiplexers, isto é, 2,5 MHz.

Na figura 52 a frequência de "pixel", 10 MHz, é obtida dividindo-se INCLKpor
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2, e aplicando-se este sinal à entrada DOTCLK do TMS34070. A saída CLKOUT do

TMS34070 tem a metade da frequência da entrada DOTCLK do TMS34070, isto é, 5,

MHz e alimenta dois flip-flops tipo D, usados como divisares por 2. Um deles gera o

sinal de 2,5 MHz para a entrada VCLK do TMS34010, e para os multiplexers. O outro

flip-flop gera os sinais SCLKL e SCLKH para a entrada "clock" serial (SC) das

memórias de vídeo. Estes sinais, SCLKL e SCLKH, embora com frequência idêntica

(2,5 MHz), são complementares (figura 52).

Figura 53 - Diagrama de Tempo para o Circuito da Figura 52.

o uso de "clocks" complementares permite estabelecer a ordem em que os

"pixels" serão tranferidos para a "Color Palette ", o que é extremamente importante

pois, caso contrário a imagem poderá ser desenhada de uma forma completamente

errada.

O sinal SCLKL é aplicado na entrada "clock" serial das memórias que contém

os dois "pixels" menos significativos, enquanto qu~ SCLKH é aplicado às memórias

que contém os "pixels" mais significativos.

Outra alternativa ao uso de "clocks" complementares seria a utilização de um
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único "clock'~,como por exemplo VCLK, mas tomando-se o cuidado de conectar os bits

menos significativos às entradas DBO-DB3dos multiplexers. Este é o modo usado no,

sistema gráfico SDB340 da TEXASINSTRUMENTS..

Os sinais SCLKL e SCLKH devem ser inibidos durante o retraço horizontal e

vertical, intervalo de tempo em que ocorrerá um ciclo de transferência de mem6ria

para registrador de deslocamento das VRAMs.

4.1.1.5 Interface Serial Para "Mouse"

Neste sistema foi implementada uma interface serial, para permitir a ligação

de um "mouse" comercial para porta serial, tais como aqueles utilizados em

microcomputadores do tipo PC.

O objetivo da instalação deste "mouse"foi o de permitir a interação do usuário

com o sistema, quando da implantação do "software" definitivo1 , já que este

"software" permitirá a seleção de operações através de menus.

O "mouse" comercial utilizado é eletromecânico, com 3 teclas de controle na

parte superior, e com 2 sensores de movimento na parte inferior, comoé mostrado na

figura 54. Este "mouse" foi conectado a uma interface serial, usando-se o padrão de

comunicação RS-232C, sem sinais de sincronismo, como sinal CTS da interface serial

ligado ao RTS.

As características de comunicação do "mouse" são as seguintes:

.taxa de transmissão de dados: 1200 bauds

.número de bitslcaracter: 8 bits

.sem paridade

.número de bits stop: 1

1 Em desenvolvimento por Agma J. M. Traina
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Quando uma tecla de controle do "mouse" é acionada, um conjunto de 5 ''bytes''

é enviado à interface serial, sendo o primeiro um "byte" de controle, que indica qual
,

tecla foi acionada, o segundo e o quarto "byte" indicam movimento na direção X, e o

terceiro e o quinto "byte" indicam movimento na direção Y.

Quando os sensores de movimento são acionados, vários conjuntos de 5 "bytes"

idênticos aos das teclas de controle são enviados. O código do primeiro "byte" será

87H, caso nenhuma tecla de controle tenha sido acionada simultaneamente.

A figura 54 mostra o conjunto de 5 ''bytes'' que o "mouse" transmite. O

movimento para a direita na direção X, e para cima na direção Y é considerado

positivo, e nas direções opostas a estas, negativo. Os valôres negativos são enviados
em complemento de 2. Os três bits menos significativos do "byte" de controle indicam
qual tecla foi acionada.

TECLA CÓDIGO DE ACI0NAMENTO

T1 83H
1'2 85H
13 86H

A figura 54 mostra também as seguintes especificações dos códigos de controle
para cada tecla do "mouse":



.87H : nenhuma tecla foi acionada

.86B : tecla da esquerda

.85B : tecla do meio

.83B : tecla da direita

o circuito da interface serial desenvolvido para a conecção do "mouse", é

mostrado na figura 55. Este circuito é constituído pela USART 8251A, pelos "line

drivers" e ''line receivers" e pela lógica para seleção do 8251A, geração de estados de

espera e pedido de interrupção.

Na lógica de seleção do 8251A foram utilizados endereços diferentes para a

leitura e gravação de dados e comandos, pois este "chip" tem sinais independentes

para leitUra e gravação, enquanto que o GSP gera um sinal único para

leitura/gravação.

A tabela Vil mostra os endereços correspondentes a cada tipo de operação no 8251A.

Tabela Vil: Mapa de Endereços para a Interface

Serial - Sistema com 16 Cores.

endereço operação
0200 OOOOH lê dado da 8251A
0200 1000H lê status da 8251A
0220 OOOOH grava dado na 8251A
0220 1000H grava controle na 8251A
0400 OOOOH ativa "reset"
0400 1000H desabilita "reset"

Como o duto LADO-LAD15do GSP é tri-multiplexado, o "latch" 74LS373 é

necessário para armazenar os sinais das linhas LAD utilizadas na lógica de seleção

do 8251, durante a ocorrência do endereço da linha, quando ocorrer uma transição

negativa do sinal IRAS.

O sinal LAL do GSP é utilizado juntamente com o IRAS na habilitação do
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"latch", para estender a duração do sinal de seleção do 8251, tomando-o compatível
com a temporização deste circuito.

O diagrama de tempo da figura 56 ilustra a geração do sinal de seleção e õdo

estado de espera do 8251A.O sinal de seleçãodo8251Atorna-se ativo coma aplicação

dos níveis lógicos O e 1 às linhas LA26 e LA25 do GSP, e quando não estiver

ocorrendoo refrescamento das memórias dinâmicas.
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Lembrando novamente que como o duto LADO-LAD15 do GSP é tri-
multiplexado, os sinais IRD e IWR do 825IA, que indicam respectivamente as

operações de leitura e gravação no 825IA, s6 podem tornar-se ativos durante a
ocorrência de dados neste duto, para evitar conflitocomos sinais de endereço.



Por este motivo, para ativar IWR é utilizada a linha de endereço LA21 e o sinallWR

do GSP, e para ativar IRD é utilizado 1LA21e o sinal /DEN do GSP.
,

O "reset" do 8251A foi implementado em ''hardware'', com um flip-flop tipo D,

e coma duração programável por "software". Os endereços para habilitar e desabilitar

o "reset" são mostrados na tabela VII.

O "reset" quando habilitado, deve permanecer ativo por pelo menos seis

períodos de "clock"do 8251A, cuja frequência para o sistema implementado é de 2,5

MHz. No programa de inicialização da interface serial, este tempo é obtido através de

um "loop"de atraso, após o qual o sinal de "reset" é desabilitado. A alteração da

frequência de trabalho do TMS34010 implicará na modificação do "loop",de maneira
tal que possa ser mantida sempre a mesma duração do tempo de "reset".

O "reset" foi assim implementado porque, estando a placa gráfica alimentada,
e sendo necessário inicializar a interface novamente, a programação do modo de

operação do 8251, será interpretado como programação de comando, e a 8251A irá
funcionar de uma maneira completamente errônea. Isto acontece pelo fato do 8251A

utilizar o mesmo endereço para a programação do modo e do comando.
O 8251A solicita uma interrupção ao GSP sempre que estiver pronto para

receber do GSP o próximo dado a ser transmitido, ou quando receber um dado de um
dispositivo externo. Para isso gera dois sinais, o TxRDYe o RxRDY.

O sinal TxRDYindica ao GSP que o 8251Aestá pronto para receber o próximo
dado a ser transmitido, e vai para nível lógicozero quando o dado é gravado pelo GSP,

na transição negativa do sinal de gravação, /WR.
O sinal RxRDYindica ao GSP que o 8251A contem um caracter que pode ser

lido, e vai para nível lógicozero quando o caracter é lido pelo GSP.
A interrupção do GSP utilizada e a interrupção mascarávellLINT1.
A geração de um estado de espera para o 8251A foi necessária pelo fato da

duração mínima do sinal de leitura ou gravação ser de 250 na, e no GSP para a
frequência externa de 20 MHz, a duração do sinal de gravaçào é menor do que 250 ns.

A geração do estado de espera foi implementada comum flip-floptipo D, utilizando-se
o sinal de seleção do 8251A e o sinal LCLK2 do GSP, comoé mostrado na figura 55.



Como já visto anteriormente no capítulo 4, o TMS34010 tem 28 registradores

de EIS que controlam e monitoram a memória local, a interrupção, a temporização de

vídeo, o refrescamento da tela e as comunicações com o hospedeiro. Estes

registradores devem então ser programados com valôres adequados para a execução

dessas funções.

Um exemplo de programação destes registradores será mostrado a seguir.

Estes registradores destinam-se à geração dos sinais de sincronismo para um

monitor de vídeo CRT: sincronismo horizontal (/HSYNC), sincronismo vertical

(NSYNC), e o sinal usado para desligar o feixe do CRT, durante o intervalo de retraço

horizontal e vertical (IBLANK). O sinallBLANK é uma composição dos sinais de

"blanking" horizontal e vertical gerados internamente.

Este conjunto de três sinais são gerados a partir dos valôres programados pelo

usuário no conjunto de registradores de EIS, dedicados a estas funções.

A lógica interna para a geração destes sinais é alimentada pelo sinal de entrada do

TMS34010, VCLK, cuja frequência, para o sistema implementado é de 2,5 MHZ.

Estes registradores são divididos em dois grupos:

1.0) Registradores para a geração da temporização horizontal, os qUaIS

controlam a temporização do sinal /HSYNC, e o sinal de "blanking" horizontal interno:

HCOUNT - conta o número de períodos VCLK por linha de varredura

horizontal.



RESYNC - especifica o ponto na linha horizontal no qual o sinal IHSYNC
termina.

REBLNK - especifica o ponto final do intervalo de "blanking" horizontal.

HSBLNK - especifica o ponto inicial do intervalo de "blanking" vertical.

HTOTAL - define o número de períodos VCLK permitidos por linha de

varredura horizontal.

2.0) Registradores para a geração do temporização-vertical, os quais controlam

a temporização do sinal NSYNC, e o sinal de "blanking" vertical interno:

VCOUNT - conta o número de linhas de varredura horizontal.
VESYNC - especifica o ponto final do sinal NSYNC
VEBLNK - especifica o ponto final do intervalo de "blanking" vertical.
VSBLNK - especifica o ponto inicial do intervalo de "blanking" vertical.

VTOTAL- especifica o valor de VCOUNT no qual NSYNC

deve começar.

A figura 57 illustra as relações entre os sinais de temporização horizontal e vertical,
na construção do padrão de varredura bidimensional.

A fim de viabilizar a utilização de monitores CGA e EGA, disponíveis no
Laboratório de Instrumentação, foram determinados osvalores dos registradores para

cada um destes modos, o CGAe o EGA, e estes exemplos de cálculo são apresentados
a seguir. Em ambas situações foram mantidos os 512 "pixels"por linha, com4 bits por
"pixel",frequência vertical de 60 Hz e modo não entrelaçado.

Para o modoEGA, a frequência de "pixel"deve ter um valor maior, a fim de ser
mantido o número de "pixels" por linha.

As figuras 58 e 59, ilustram a ligação dos sinais de sincronismo do GSP ao
monitor de vídeo. Nestas figuras Fh e Fv representam respectivamente a frequência
do sincronismo horizontal e vertical, e HTOTALe VTOTAL são os registradores de
EIS para vídeo.
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Para o modo CGA, o sinal HSYNC do GSP deve ser invertido para se tornar

compatível com o monitor de vídeo utilizado, enquanto que para o modo EGA, tanto

o sinal HSYNC como o VSYNC devem ser invertidos.

Para este modo os seguintes valores foram considerados para VCLK, Fh, Fv,

e fdot(frequência de "pixeln
):

VCLK = 2,5 MHz

Fh = 15750 Hz

Fv = 60 Hz

fdot = 10 MHz



HTOTAL = VCLK = 2,5 MHz = 158,73 = 9EH
Fh 15750Hz

a.2) HEBLNK e HSBLNK : estes registradores determinam a duração do

retraço horizontal ([1]e [16]).

NP = D.O de pixe1s/1inha = fdot = 10 MHz = 634.92
Fh 15750Hz

HBLNK = HTOTAL * (NP - 512) = 30,7
NP

VTOTAL = Fh = 15750 Hz = 262,5 = 105H
Fv 60 Hz

a.4) VSBLNK e VEBLNK estes registradores determinam a duração do
retraço vertical.



a.5) Número de linhas horizontais

N.o de linhas horiz. = VTOTAL - VBLNK = 262 - 17 = 245

Do cálculo do número de linhas horizontais observa-se que não se consegue as

256 linhas horizontais desejadas, devido à duração do retraço vertical.

Para este modo os seguintes valores foram considerados para VCLK, Fh, Fv,

e fdot (frequência de "pixel"):

VCLK = 3,75 MHz

Fh = 21850 Hz

Fv = 60 Hz

Fdot = 15 MHz

HTOTAL = 'VCLK= 3,75 MHz = 171,6 = ABH
Fh 21850 Hz

b.2) HEBLNK e HSBLNK : estes registradores determinam a duração do

retraço horizontal.

NP = n.o de pixe1s/1inha = fdot = 15 MHz = 686,5
Fh 21850 Hz

HBLNK = HTOTAL * (NP - 512) = 43,62
NP



b.3) VTOTAL : este registrador determina o período do sincronismo vertical.

VTOTAL = Fh = 21850 Hz = 364,16 = 16CH
Fv 60 Hz

b.4) VSBLNK e VEBLNK : estes registradores determinam a duração do

retraço vertical.

Para que os sinais de sincronismo comecem a ser gerados é necessário ainda a

programação de alguns parâmetros do vídeo no registrador nPYCTL, o que será visto

no próximo item.

a.) DPYCTL : este registrador contem vários parâmetos que controlam os

sinais de temporização do vídeo, e os ciclos de transferência para os

registradores de deslocamento das VRAMs.O valor FOIOH, utilizado, estabelece

estes parâmetros como segue:



· bits 2 a 9, campo DUDATE, especifica o número de palavras que são

carregadas nos registradores de deslocamento a cada ciclo de transferência de

memória para registrador de deslocamento.

Este campo é carregado com sete "O"e um único "1" . O "1"indica a posição do

bit onde o campo SRFADR do registrador DPYADRdeve ser incrementado (ou

decrementado se ORG = 1).

Nos registradores de deslocamento das VRAMshá um total de 4096 bits, o que

corresponde a 256 palavras. Para se determinar qual bit do campo DUDATE
deve ser programado com "1", de forma a somar 256 ao campo SRFADR do
registrador DPYADR,deve-se conhecer como os bits deste campo (SRFADR),

são colocadosno duto LADO- LAD15,e quais linhas de endereço são utilizadas

nas memórias. A figura 60 mostra a posição dos bits do campo SRFADR,
durante o tempo das linhas e das colunas.

Exemplo:
Na figura 60, considerando que são usadas as linhas de endereço LADO-LAD7

para o endereçamento das memórias, conclui-se que 256 palavras correspondem a

fazer o bit 4 do campo DUDATE igual a "1".

N°.Q,do pino LAD

Bits de endereco
Icfgico da linha

Bits do registrador
OPYADR

Bits de endereço
lógico da coluna

Bits do registrador
OPYADR

XX 26 25 24 23 22 21 10 19 18 17 16 15 14 13 12

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
XX XX 29 28 27 14 13 12 11 10 9 S 7 6 5 4

7 6 5 4 3 2

~ UN~



.bit 10, ORG, é programado com O, estabelecendo a origem do sistema de

coordenadas da tela no canto esquerdo superior .

.bit 11, SRT, é programado com O, indicando que os ciclos de acesso ao "pixel"

ocorrem normalmente .

.bit 13, DXV,é programado com 1, selecionando a temporização de vídeo gerado

internamente .

.bit 14, NIL, é programado selecionando o temporização para vídeo não

entrelaçado .

.bit 15, ENV, é programado com 1, habilitando o sinal de vídeo. Se ENV é

programado com O, a saída /BLANK é forçada para O.

b.) DPYSTRT : este registrador contem dois parâmetros que controlam

automaticamente os ciclos de memória para registrador de deslocamento,

necessários para o refrescamento da tela.

b.I) LCSTRT : este campo de dois bits é programado com 01, indicando que 2

linhas de varredura são mostradas entre ciclos de refrescamento da tela. Este

valor é determinado considerando que uma linha com 512 "pixels" de 4 bits,

possui um total de 2048 bits. Como os registradores de deslocamento

conseguem armazenar até 4096 bits, conclui-se que em cada ciclo de

refrescamento duas linhas podem ser desenhadas.

b.2) SRSTRT : este campo de 14 bits é programado com o valor que especifica

o endereço inicial de cada "frame". Este valor é carregado no campo SRFADR



do registrador DPYADRno início de cada retraço vertical. Este campo por sua

vez (SRFADR) é um contador que gera o endereço das linhas e das colunas

durante o refrescamento da tela, sendo decrementado a cada ciclo de

refrescamento pelo campo DUDATE do registrador DPYCTL.

O valor do campo SRSTRT dependerá do bit ORG do registrador

DPYCTL. Com ORG = Oa origem está localizada no canto superior esquerdo

da tela e este campo deve ser carregado com o complemento 1 de determinados

bits do endereço inicial da imagem.

Para se determinar quais são os bits deve-se separar o endereço inicial

da memória de vídeo em endereço de linha e coluna, comoé mostrado na figura
60.

Em seguida, e de acordo com as linhas LAD utilizadas no endereçamento

das memórias, atribui-se o valor dos bits LAD aos correspondentes do campo
SRSTRT, complementando ou não' estes bits dependendo do bit ORG.

No sistema implementado a memória de vídeo pode conter duas imagens

e o bit ORG foi estabelecido para O.Portanto os bits do campo SRSTRT serão
O complemento 1 dos bits de endereço correspondentes. O endereço inicial de
cada imagem é o seguinte:

1.a imagem: 0000 OOOOH

2.a imagem: 0008 OOOOH

Separando-se estes endereços como endereços de linha e coluna como é

mostrado na figura 61, determina-se o valor do registrador DPYADRpara cada
imagem como sendo:

1.a imagem: FFFDH

2.a imagem: F7FDH



inicialmente no sistema. Especifica a próxima linha que causará a interrupção

do vídeo.

N..Q.do pino lAD

Enderepo da linha

Bits do OPYADR

Endereço de
memória

X 28 25 24 23 22 21 10 19 18 17 16 15 14 13 12

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

O O O O O O O 1 O O O O O O O

X X 29 28 27 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

7 6 5 4 3 2
O O O O O O O O O O O O O O

Bit do OPYADR

Endereço de
memoria

Endereço da
coluna

Figura. 61 - Exemplo para Determinação do Valor do Campo SRSTRT

a.1) bit 2, RM, foi programado com O, especificando o ciclo de refrescamento

IRAS- only para as memórias dinâmicas.

a.2) bits 3 e 4, campo RR, foi programado com 00 especificando o refrescamento

das memórias dinâmicas a cada 32 períodos de "clock".



Os demais campos deste registrador são utilizados para o controle de

transparência, modo de deteção de violação de janela, controle da direção da
,

instrução PIXBLT, e seleção da operação de processamento de "pixel". Estes

campos podem ser alterados pelos programas em execução.

Este registrador contem o fator de conversão do "pitch" destino. É usado

durante a conversão XY para linear de um endereço de memória destino. Na

maior parte das vezes o "piteh" destino é o da tela.

Para o sistema implementado o "pitch" da tela é calculado como o número de

"pixels" de uma linha, pelo número de hits por "pixel":

Este valor é armazenado no registrador B3 (DPTCH), em caso de uso de

instruções gráficas.

O valor de CONVDP pode ser determinado de duas maneiras:

h.I) usando a instrução LMO, cujo operando de entrada é o "piteh" destino

(0800H), contido no registrador B3(DPTCH):

LMO

MOVE

B3,BO ; converte o valor DPTCH

BO,@CONVDP,O; armazena o resultado em

;CONVDP

h.2) calculando o complemento 1de log2(DPTCH),para os 5 primeiros hits. do

registrador CONVDP e mantendo os demais hits em O. Para endereçamento

XV, DPTCH deve ser uma potência de 2, e portanto 10giDPTCH) é um inteiro.



logi2048)= 11 = 01011B

comJ:llemento1(01011B)=10100 = 14H

Este registrador contem o fator de conversão para o "pitch" fonte. Tem

aplicação semelhante ao do CONVDP, e é calculado da mesma forma. O valor

deste registrador para o sistema implementado, depende do programa

sendoexecutado.

Este registrador foi programado com 0000, habilitando a gravação em
todos os planos do sistema gráfico.

Este registrador especifica o tamanho do "pixel",e foi programado com

o valor 4.

Os dois registradores usados na habilitação das interrupções, são programados
com 0000, desabilitando inicialmente todas as interrupções.

A tabela VITI resume oconjunto de valores dos registradores de EIS, que devem
ser programados para o sistema gráfico em questão.

IS,:~VIÇO DE 818LIOn.CA E I~,FOKMAÇÃO - IFase

1 f!S:CA



Tabela VIll: Valores dos registradores de EIS

para o Sistema com 16 CoresI

registradores modo CGA modo EGA

HESYNC •••••••••••• ODH••••••••• 10H
HEBLNK ••••••••••••• lAR ••••••••• 28 H

HSBLNK ••••••••••••• 9AH ••••••••• A8H
HTOTAL ••••••••••••• 9EH ••••••••• ABH
VESYNC ••••••••••••• 02H ••••••••• 03H
VEBLNK ••••••••••••• OAH••••••••• OCH
VSBLNK ••••••••••••• FCH •••••••• 160H
VTOTAL •••••••••••• 105H •••••••• 16CH
DPYCTL ••••••••••• F010H ••••••• F010H
DPYSTRT •••••••••• FFFDH ••••••• FFFDH
DPYINT ••••••••••• FFFFH ••••••• FFFFH
CONTROL •••••••••• OOCOH••••••• OOCOH
INTENB •••••••••••OOOOH •••.•••OOOOH
INTPEND •••••••.••OOOOH ..•••••OOOOH
CONVSP •••••••••••001CH•••••••001CH
CONVDP •••••••••••0014H ..•••••0014H
PSIZE ••••••••••••0004H•••••••0004H
PMASKL .••••••.•••OOOOH •••.•••OOOOH
PMASKH .•..•••••••OOOOH ..•.•••OOOOH

4.2 Sistema Gráfico com 256 níveis de Cinza

A implementação do sistema com 256 níveis de cinza teve dois objetivos. O

primeiro foi o de desenvolver um sistema gráfico para visualização de imagens em

níveis de cinza, já que este sistema deverá fazer parte do equipamento de Ressonância

Magnética para obtenção de imagens médicas, em desenvolvimento no Departamento
de Física.

O segundo objetivo foi o de expandir a memória de sistema e de vídeo,

realizando toda a lógica de seleção de memórias e da interface serial com PALa,para

compactar o sistema.

As diferenças deste sistema em relação ao primeiro, apresentado no item 4.1,

consistem na expansão de memória, na troca da "ColorPalette" por um conversor AID

de 8 bits, no aumento do número de bits por "pixel" de 4 para 8 bits e na
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implementação da lógica de decodificação somente com PALs.

A interface com o sistema hospedeiro permaneceu inalterada, e assim a,

descrição da mesma pode ser encontrada no item 5.1.1. As demais serão descritas nos

pr6ximos itens.

O diagrama em blocos deste sistema é mostrado na figura 62, sendo constituído

pelos seguintes elementos:

· o processador gráfico TMS34010;

· mem6ria de sistema, implementada com mem6rias RAM dinâmicas;

· memória de vídeo, implementada com VRAMs;

· circuito para controle da temporização do vídeo;

· conversor DIA de 8 bits, utilizado na geração do sinal. de vídeo, com os 256

níveis de cinza;

256
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Figura 62 - Diagrama em Blocos do Sistema Gráfico com 256 Níveis de Cinza
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. interface para a comunicação do TMS34010 com o PC.

. interface seria! para a conecção de um "mouse".,

a.) frequência externa do TMS34010 : 20 MHz;

b.) frequência do "pixel" : 10 MHz;

c.) resolução da tela: 512 "pixels", 256 linhas e 8 bits por "pixel";

d.) interface seria! RS232-C : para conecção de um "mouse", com taxa de

transmissão de 1200 Bauds, 1 bit "stop", sem paridade;

e.) memória de sistema (DRAM) : 2 x 128 Kbytes;

f.) memória de vídeo (VRAM) : 3 x 128 Kbytes.

Para a implementação do sistema de memórias, foram utilizadas DRAMs como

memória de sistema, e VRAMs como memórias de vídeo.

A memória de sistema foi organizada como três bancos de DRAMs (TMS4464),

de 64K x 16. A memória de vídeo foi organizada como dois bancos de VRAMs

(TMS4164), de 64K x 16.

Para a resolução de tela escolhida, a imagem de uma tela ocupa exatamente um

banco de VRAM. Assim até duas imagens podem ser armazenadas nos dois bancos de

VRAMs.

o mapeamento destas memórias e da interface seria! é mostrado nas figuras

63a e 63b. As linhas de endereço LA26 e LA25 selecionam a memória de sistema, a

memória de vídeo ou a interface seria!. As demais linhas de endereço usadas na lógica



BITS DE SELE~ DISPOsmvO SINAL DE,
A2.6 A2.5 A21 A2.0 SELECIONADO HABIUTApÃO

O O O O Memória de vldeo I RASV~

O O O 1 Memória de vldeo 11 RA5'll

O 1 X X Interface seria! CSER

1 1 O 1 Memória de sistema 111 RASS2

1 1 1 O Memória de sistema 11 RASSl, 1 1 1 Memória de sistema I RASSQ/

Figura 63 - Mapeamento das Memórias para o Sistema com 256 Níveis de

Cinza



de seleção, selecionam os bancos de memória, e geram os sinais de controle para a

interface serial.,

A lógica de seleção das memórias foi implementada com uma PAL 16L8,

programada com as equações mostradas na figura 64. Nessas equações o sinal NALID

ocorre no início de um ciclo de memória. Toma-se ativo quando IRAS e LCLK2

estiverem em nível lógico alto, e permanece ativo quando ocorrer uma das situações

seguintes: se for selecionado um dos bancos de memória de sistema ou de vídeo, ou

se for selecionada a interface serial, ou se ocorrer o refrescamento das memórias (IRF).

É desabilitado assim que um destes sinais de seleção de memória ou da interface

serial tomar-se ativo.

Um dos sinais de seleção das memórias, IRASS ou IRASV, tomar-se-á ativo se,

quando NALID e IRAS estiverem ativos, ocorrer o refrescamento das memórias, ou

o banco de memória for selecionado pela combinação das linhas de endereço, de acordo

com o mapeamento mostrado na figura 63. Este sinal é então mantido ativo durante

o intervalo de tempo em que IRAS se mantiver ativo. A figura 65 ilustra a geração

de alguns destes sinais.

A saída serial dos dois bancos de memórias de vídeo é selecionada pelos sinais

/SOEO (banco O) e /SOE1 (banco 1). Um destes sinais torna-se ativo sempre que

estando NALID ativo, for iniciado um ciclo de transferência de memória para

registrador de deslocamento, o que é definido pelo primeiro termo da equação. Este

ciclo ocorre quando o sinal TRlQE tomar-se ativo no início de um ciclo de memória.

Os demais termos da equação mostram que este sinal se mantem ativo até que outro

ciclo de transferência de memória para registrador de deslocamento seja iniciado.

O segundo termo da equação mantém este sinal ativo durante o tempo do

endereço da linha, enquanto o terceiro termo o mantém ativo enquanto NALID não

estiver ativo:

O quarto termo faz com que o sinal /SOE permaneça ativo na ocorrência de

outros ciclos de memória, que não sejam o de transferência para registrador de

deslocamento.

O sinal /SOE é desabilitado assim que o sinal de seleção serial do outro banco



tomar-se ativo, o que está expresso no primeiro termo da equação.

O diagrama de tempo da figura 66, ilustra a geração destes sinais.

TITLE MEMORY CONTROL
PATTERN DECODER
REVISION E
AUTHOR LIRIO A. & M.STELA PAIVA
COMPANY IFQSC-DFCM-USP
DATE 20/fev/90

CHIP TMS PAL16L8

RAS LCLK2 TRQE RF LA26 LA25 LA21 LA20 CSSER GND
FSOEO SOEO VALID RASSO RASSl RASS2 RASVO RASVl SOEl V C

IVALID = RAS*LCLK2
+/VALID*RASSO*RASSl*RASS2*RASVO*RASVl*CSSER*LA26*LA25
+/VALID*RASSO*RASSl*RASS2*RASVO*RASVl*CSSER*/LA26*/LA25
+/VALID*RASSO*RASSl*RASS2*RASVO*RASVl*CSSER*/RF

+/VALID*RASSO*RASSl*RASS2*RASVO*RASVl*CSSER*/LA26*LA25*RF

ISOEO - (/VALID*/TRQE*/LA26*/LA25*/LA2l*/LA20)
+ (/FSOEO*/RAS*/TRQE*/LA26*/LA25*/LA2l*/LA20)
+/FSOEO*VALID
+ (/FSOEO*/VALID*TRQE)

/SOEl •••FSOEO

IRASSO •.•(/VALID*/RAS*LA26*LA25*LA2l*LA20)
+ (/VALID*/RAS*/RF)
+/RAS*/RASSO

IRASSl = (/VALID*/RAS*LA26*LA25*LA2l*/LA20)
+ (/VALID*/RAS*/RF)
+/RAS*/RASSl

IRASS2 •••(/VALID*/RAS*LA26*LA25*/LA2l*LA20)
+ (/VALID*/RAS*/RF)
+/RAS*/RASS2

IRASVO = (/VALID*/RAS*/LA26*/LA25*/LA2l*/LA20)
+ (/VALID*/RAS*/RF)
+/RASVO*/RAS

IRASVl = (/VALID*/RAS*/LA26*/LA25*/LA2l*LA20)
+ (/VALID*/RAS*/RF)
+/RASVl*/RAS

Figura 64: Equações da PAL para a Seleção das Mem6rias -
Sistema com 256 Níveis de Cinza
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Figura 65 - Diagrama de Tempo Ilustrando os Sinais de Seleção das Memórias.
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Figura 66 - Diagrama de Tempo llustrando a Seleção das Saídas Seriais

das VRAMs.

o circuito de saída para vídeo, mostrado na figura 67, gera o sinal de

vídeo, e é constituído por um conversor D/A para vídeo (BTI06BC) de 8 bits, e dois

multiplexers digitais (74LS157). Os dois multiplexers determinam a ordem em que os

"pixels" são enviados para o conversor D/A.

No duto seria! de dados das VRAMs, são gerados dois "pixels" de 8 bits, em

tempos diferentes, estabelecidos pelos sinais de "c1ock"complementares SCLKL e

SCLKH. Primeiramente é gerado o "pixel" menos significativo, habilitado por SCLKL,

e a seguir é gerado o "pixel" mais significativo habilitado por SCLKH.
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o BT106BC contem internamente um conversor D/A de 8 bits, um registrador

e um amplificador de referência, e permite uma taxa de "pixel" máxima de 50 MHz

(figura 68). Todas as entradas deste conversor são compatíveis com TrL. Na transição

positiva de cada ciclo de "clock", como mostrado na figura 69, os 8 bits de dados são

armazenados internamente no conversor D/A de 8 bits.

A entrada REFWT é armazenada na transição positiva do sinal de "clock", e

quando em "1" força as entradas do conversor D/A para FFH. No projeto esta entrada

foi colocada em "O".
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A corrente de saída de fundo de escala é determinada pelo resistor externo

(RSET) de 549 ohms ligado entre o pino FS e o GND analógico. Este valor de RSET

é típico para a geração do padrão de vídeo RS-343A para uma carga de 37,5 ohms.

A entrada VREF requer uma referência externa de 1,2 V.

Na entrada CLK é aplicado o "c1ock"de "pixel" do sistema de vídeo, que para

o sistema implementado vale 10 MHz.

A entrada COMP gera uma compensação para o amplificador de referência.

Um capacitor de cerâmica de 0,01 uF em série com um resistor deve ser conectado

entre este pino e o pino VAA, que é a alimentação analógica (5 V), a fim de



possibilitar a máxima rejeição de ruído da fonte de alimentação.

A entrada SYNC é a entrada para vídeo composto, e foi colocada em nível "O".
,

A entrada BLANK é a utilizada para "blank" composto, e foi conectada à saída

de "blank" composto, IBLANK, do TMS34010.

4.2.1.3 Circuito de Temporlzação do Vídeo

A função do circuito de temporização de vídeo é idêntica à do circuito de

temporização do sistema anterior, isto é, gerar os sinais de sincronismo para o

conversor DIA, para os multiplexers e para as saídas seriais das memórias VRAMs.

Estes sinais são obtidos a partir do sinal INCLK de 20 MHz, do TMS34010.

O circuito é mostrado na figura 70, e é constituído por "flip-flops" tipo D

(74LS74), utilizados como divisores por 2.

A frequência de "pixel" de 10 MHz, aplicada ao conversor DIA (BTI06), define a

frequência aplicada aos multiplexers e a frequência dos "clocks" seriais das memórias

VRAMs. Como o conversor DIA consegue armazenar um "pixel" de 8 bits a cada

período de "clock" de 10 MHz, e as memórias geram 2 "pixels" de 8 bits a cada período

de "clock" serial, a frequência do "clock" serial deve ser a metade da frequência de

"pixel" do conversor, isto é, 5 MHz.

Na verdade são gerados dois sinais de "clock" para as VRAMs, SCLKL e

SCLKH, que são complementares. SCLKL é coneetado às memórias que geram o

"pixel" menos significativo, enquanto que SCLKH é conectado às memórias que geram

o "pixel" mais significativo. Os sinais SCLKL e SCLKH devem ser inibidos durante

o retraço horizontal e vertical, intervalo de tempo em que ocorrerá um ciclo de

transferência de memória para registrador de deslocamento.

Os "pixels" provenientes das memórias são transmitidos aos multiplexers. A

frequência do sinal aplicado às entradas AIB dos multiplexers também deve ser de 5

MHz, pois a cada meio período do sinal destas entradas, é liberado um "pixel" para

o conversor DIA O diagrama de tempo da figura 71 ilustra a temporização de vídeo.
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É interessante observar que neste sistema, a resolução da tela em relação ao

sistema anterior, foi modificada somente no número de bits do "pixel". Este aumento

refletiu em frequências mais rápidas para SCLKL, SCLKH e para a entrada AIB do

multiplexer.

Assim, utilizando-se um circuito de temporização semelhante, para um sistema

onde o "pixel" seja de 16 bits, as frequências para SCLKL (ou SCLKH) terão o dobro

do valor que tinham para o sistema com "pixels" de 8 bits, isto é 10 MHz. Além disso,

neste caso não haverá necessidade de dois "clocks" diferentes para as VRAMs, já que

o "pixel" é de 16 bits. Desta forma, aumentando-se o número de "pixels" por linha, ou

o tamanho do "pixel", pode-se atingir rapidamente o limite em frequência dos

registradores de deslocamento das VRAMs (25 MHz). Neste caso seria necessário ou

a adição de registradores de deslocamento externos ou a a alteração da organização

do "frame buffer", conforme sugerido no capítulo 11.5.4 da referência [12]. A sugestão

feita nesta referência é que as palavras da imagem com endereços pares e as com



endereço ímpares, sejam armazenadas em doisbancos separados de VRAMs. Na lógica

de seleção, o bit de endereço A4 selecionaria uma das palavras. O endereço da linha
,

seria o mesmo para os dois bancos, o que aumentaria a dissipação de potência em

relação ao sistema com banco único. Mas por outro lado, esta organização teria a

vantagem de reduzir a taxa na qual os dados seriam gerados para o refrescamento da

tela. Além disso, com os dois bancos de VRAMs ter-se-ia dois conjuntos de

registradores de desloeamento, aumentando o número de linhas desenhadas entre

ciclos de refrescamento da tela.

O aumento do tamanho do "pixel"leva também à necessidade de mais memória,

de maneira que dobrando-se o tamanho do pixel dobra-se a quantidade de memória
necessária para armazenar a imagem..

o circuito da interface serial (figura 72) é semelhante àquele desenvolvido no

sistema anterior, item 4.1.1.5. A diferença é que a lógica para seleção do 8251, e para
a geração dos demais sinais de controle, foi implementada comduas PALa 16L8.Além
disso o mapeamento foi modificado.

A tabela IX mostra os endereços atribuídos a cada operação realizada no 8251A.

Tabela IX - Mapa de Endereços para a Interface Serial-
Sistema com 256 Níveis de Cinza

0210 OOOOH
0210 1000H
0200 OOOOH
0200 1000H
0220 OOOOH
0230 OOOOH

lê dado da 8251A
lê status da 8251A
grava dado na 8251A
grava controle na 8251A
ativa "reset"
desabilita "reset"
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As equações das PALs são mostradas nas figuras 73 e 74. Estas equações foram

realizadas de forma a ser reproduzido nas PALs, exatamente o circuito 16gicode

controle da interface seria!, do sistema implementado anteriormente (item 4.1.5), mas

com o mapeamento dado pela tabela IX.

TITLE MEMORY CONTROL
PATTERN DECODER
REVISION E
AUTHOR LIRIO A. & M.STELA PAIVA
COMPANY IFQSC-DFCM-USP
DATE 20/FEV/90

VALID RAS LAL WR DEN RF LA20 LA21 LA25 GND
LA26 WRSER CSSER PWSER PRSER RESET RES ON RES OF RDSER VCC

EQUATIONS

/CSSER =/VALID*/RAS*/LA26*LA25*/LA21*RF
+/RAS*/CSSER
+/LAL*/CSSER

/PWSER =/VALID*/RAS*/LA26*LA25*/LA21*/LA20*RF
+/RAS*/PWSER
+/LAL*/PWSER

/PRSER =/VALID*/RAS*/LA26*LA25*/LA21*LA20*RF
+/RAS*/PRSER
+/LAL*/PRSER

/RDSER =/PRSER*/DEN

/RES_ON =/VALID*/RAS*/LA26*LA25*LA21*/LA20*RF
+/RES ON*/LAL
+/RES_ON*/RAS

/RES_OF =/VALID*/RAS*/LA26*LA25*LA21*LA20*RF
+/RES OF*/LAL
+/RES_OF*/RAS

RESET =/RES_ON + RES_OF*RESET

Figura 73: Equações da PAL para a Interface Seria!, parte A - Sistema com 256
Níveis de Cinza



TITLE MEMORY CONTROL
PATTERN DECODER
REVISION E

AUTHOR LIRIO A. & M.STELA PAIVA
COMPANY IFQSC-DFCM-USP
DATE 20/fev/90

CLKl CLK2 LA12 VALID RAS LAL RXRDY TXRDY CSSER GND
NC NC PLRDY LRDY CD LINTl NC NC NC VCC

/PLRDY =/PLRDY*/CSSER
+ (CLK1*CLK2*/CSSER)

/CD = /VALID*/RAS*/LA12
+/CD*/RAS
+/CD*/LAL

Figura 74: Equações da PAL para a Interface Serial, parte B -

Sistema com 256 Níveis de Cinza



Os registradores dedicados à geração dos sinais de sincronismo para vídeo,

IlISYNC, NSYNC e IBLANK mantem-se idênticos ao do primeiro sistema, já que o

número de linhas e "pixels" da tela mantem-se os mesmos.

Em relação ao sistema anterior foram modificados apenas aqueles registradores que

dependem do tamanho do "pixel". Estes registradores são os seguintes:

a.) DPYSTRT : o campo LCSTRT deste registrador é programado com 00,

indicando que uma linha de varredura é mostrada entre ciclos de refrescamento. Cada

linha contem agora 4096 bits (512 "pixels" de' 8 bits), que é o valor máximo que os

registradores de deslocamento das VRAMs conseguem armazenar.

b.) CONVDP : este registrador foi programado com 0013H, o que corresponde

a um "pitch" da tela de 1000H.

c.) PSIZE : este registrador foi programado com 8, valor correspondente ao

número de bits do "pixel".

A tabela X resume o conjunto de valôres programados nos registradores de EIS, para

este sistema



Tabela X - Registradores de EIS para o

Sistema com 256 Níveis de Cinza

HESYNC •••••••.•••OOOSH
HEBLNK .••..•••..•001AH
HSBLNK .••••••••.•009AH
HTOTAL .•....•.•.•009FH
VESYNC •.•..•.•..•0007H
VEBLNK •••••••••••OOOAH
VSBLNK ••••••••.•.OOFBH
VTOTAL •......•...010SH
DPyCTL ..•.•......F010H
DPySTRT •..••.....FFFCH
DPyINT •.••.•••...FFFFH
CONTROL ..•..•••..OOCOH
INTENB .••••.•••••OOOOH
INTPEND •...•..•..OOOOH
CONVSP ••.•.••.•',.OOlCH
CONVDP •••.••.•...0013H
PSIZE •••.••••••.•OOOSH
PMASKL .•.•.•.....OOOOH
PMASKH .•..•.••...OOOOH



Capítulo V

o "software" que é apresentado neste capítulo, foi desenvolvido para avaliar o

funcionamento e desempenho do "hardware", e fornecer os subsídios substanciais para

o desenvolvimento do "software" básico aplicativo.

Os programas que serão descritos a seguir, foram desenvolvidas na forma de

subrotinas, e fazem parte de um programa principal que determina a ordem de

execução das mesmas. Cada subrotina que utiliza funções gráficas, contem a definição

dos parâmetros gráficos requeridos pelas respectivas funções. Isto dá flexibilidade à

subrotina no que se refere à alteração dos parâmetros gráficos, que é realizada

somente para a subrotina em questão.

Nos ítens seguintes são apresentadas as seguintes subrotinas e programas que

foram desenvolvidos:

a.) subrotina para inicialização dos registradores

b.) subrotina para inicialização da "Color Palette"

c.) subrotina para apagar a tela

d.) subrotina para mostrar o padrão de cores da "Color Palette"

e.) subrotina para trocar o banco de memória de imagem

f.) subrotina para desenhar caracteres ASCn

g.) subrotina para controle do "mouse"

h.) programa para configurar o vídeo para o modo entrelaçado

L) programa para trocar alternadamente os bancos de memória

j.) programa para divisão da tela em duas partes



k.) programa para realizar o "pan" horizontal
1.)programa para realizar o "pan" vertical

,

Além destes programas, é explicado no item 5.2.13 o cabeçalho ("header"), de

um arquivo objeto executável do.GSP. Este cabeçalho é incluído no arquivo fonte da

imagem, através de um programa desenvolvido em linguagem C1
, que após compilado

e executado gera o arquivo objeto da imagem no formato requerido pelo GSP.

5.1 Programa Principal

Como já mencionado anteriormente, a função do programa principal é a de

estabelecer a ordem de execução das subrotinas. Esta sequência é definida na

subrotina DSPFIL, a qual atribui a cada subrotina a ser executada um número

definido através de um diretivo "set". Esta informação é usada pelo programa

principal, que busca na lista definida na subrotina DSPFIL, o número da subrotina

a ser executada. Este valor é multiplicado por 2 e é somado ao endereço inicial de uma

tabela de saltos (JMPTBL). Na multiplicação é utilizada a instrução de rotação à

esquerda, com o valor 5. Este valor é usado porque o endereçamento é a nível de bit.

Na tabela de saltos estão definidos os endereços iniciais, a partir dos quais se

encontram as instruções para a chamada da subrotina correspondente.

O anexo 1.1contem a listagem do programa principal e da subrotina DSPFIL.



5.2.1 Subrotinas para.Iniciali7.ação dos Registradores

o programa de inicialização consiste na programação dos registradores de EIS,
e dos registradores do arquivo B que armazenarão os parâmetros definidos para as

funções gráficas.

O exemplo de cálculo dos valores destes registradores é mostrado no capítulo

No anexo 1.2 são mostrados quatro exemplos de programas de inicialização,

cada um para um sistema com diferente configuração de tela. Nestes programas é
incluído o arquivo" gspregs.hd.r", que contem a definição dos nomes dos registradores.
As caracteríticas do sistema gráfico para cada exemplo são as seguintes:

· monitor no modo CGA
· frequência horizontal: 15750 Hz
· frequência de "pixel" : 10 MHz
· configuração da tela: 256 linhas

512 "pixels"llinha
4 bits por "pixel"

· monitor no modo CGA
· frequência horizontal: 15750 Hz
· frequência de "pixel" : 10 MHz

· configuração da tela: 256 linhas
512 "pixels"llinha
8 bits por "pixel"



· monitor no modo EGA

· frequência horizontal: 21850 Hz

• frequência de "pixe!" : 15 MHz
· configuração da tela: 340 linhas

512 "pixels"llinha

4 bits por "pixel"

No programa do exemplo 4 pode-se selecionar um entre dois sistemas, com

configurações diferentes, dependendo se a variavel sdb340 do programa for Oou 1.

A tabela XI ilustra a configuração do sistema para cada valor de sdb340.

sdb340 freq. horiz. freq. de "pixel" config. da tel
1 15750 Hz 25 MHz 256 linhas

1024 "pixels"/linha
4 bits/"pixel"

O 15750 Hz 10 MHz 256 linhas
512 "pixels"/linha
8 bits/"pixel"

Esta subrotina é dependente do "hardware", já que a tabela de cores da "Color

Palette" deve ser carregada nas primeiras posições da memória de vídeo,

correspondentes à primeira linha que será desenhada na tela.

No anexo 1.3 são apresentados dois exemplos. Nestes exemplos, o registrador



___ , •• _, m'_~ __ ' _

A2 contém a posição inicial da memória de vídeo, a partir da qual a tabela de cores

será carregada, e o registrador AI contém o endereço inicial da tabela de cores na

memória de programa.

No primeiro exemplo é definida uma única tabela de cores.

No segundo exemplo são definidas três tabelas de cores. O endereço inicial da

tabela que será carregada é definidono "label"PONTX.Cada vez que uma das tabelas

é carregada na memória de vídeo, é armazenado em PONTX o endereço da tabela

seguinte.

5.2.3 Subrotina para Apagar a Tela

Esta subrotina estabelece uma cor de fundo para a tela.

No anexo 1.4 são apresentados três exemplos de programas para apagar a tela:

a.) exemplo 1- destina-se ao primeiro sistema já descrito no item 4.1, com 256

linhas horizontais, 512 "pixels" e 4 bits por "pixel". É estabelecida uma cor de fundo

para a memória de vídeo, onde esta cor é definida previamente no programa principal.

A função gráfica FILL XY foi selecionada para estabelecer a cor de fundo.

Nesta subrotina, inicialmente são carregados os parâmetros gráficos para a

função FILL XY. Em seguida esta função é executada, preenchendo 511 linhas da

memória de vídeo com a cor selecionada. O motivo de se usar o valor 511 é que o

banco de memória pode conter até duas imagens, pela configuração da tela utilizada

neste sistema.

b.) exemplo 2 - destina-se ao segundo sistema descrito no item 4.2, com 256

linhas horizontais, 512 "pixels" e 8 bits por "pixel". A cada linha do fundo é atribuído

um tom de cinza, obtendo-se como efeito final um fundo em degradée. A função gráfica

FILL XY é usada para executar a atribuição do tom de cinza a cada linha.

c.) exemplo 3 - permite selecionar o sistema gráfico com 256 linhas/l024
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"pixels"/4 bits por "pixel", com sdb340 igual a 1, ou o sistema gráfico com 256,
linhasl512 "pixels"l 8 bits por "pixel",com sdb340 igual a O. E estabelecida uma cor

única para o fundo usando-se a função gráfica FILL XY.

5.2.4 Subrotina para Desenhar o Padrão de Cores da "Color Palette"

Esta subrotina desenha na tela um retângulo, o qual é dividido em 16 áreas,

cada uma das quais é preenchida com uma das cores da "Color Palette". Para isso

utiliza a função gráfica FILL XY.

O "offset" da função FILL XY usa endereçamento linear o que a torna

dependente do "hardware". Comoesta figura deveria ser utilizada em sistemas com

outras configurações, foram desenvolvidos dois macros, o SOMALINe o SOMAPIX.,

tornando-a assim independente do "hardware". Desta forma para utilizar este

programa em um sistema com outra configuração, é necessário apenas modificar os

parâmetros gráficos, não havendo necessidade de alterar endereço ffsicode memória.

O macro SOMALINdetermina o valor do endereço que dista um número "nI"

de linhas especificadas, de um endereço ii:ricialdado. Como este cálculo é feito em

termos do "pitch" do sistema, isto o torna independente da configuração utilizada.

O macro SOMAPIXdetermina o valor do endereço que dista um número "np"

de "pixels"de um determinado "pixel",cujo endereço é conhecido.

A listagem desta subrotina encontra-se no anexo 1.5.

5.2.5 Subrotina para Trocar o Banco de Memória de Imagem

Esta subrotina permite trocar o banco de memória de imagem, através da

modificaçãodo endereço inicial da memória de vídeo, no registrador DPYSTRT.

Dois exemplos são apresentados no anexo 1.6. O exemplo 1 foi desenvolvido

para o primeiro sistema, descrito no item 4.1, enquanto que o exemplo 2 foi
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desenvolvido para o segundo sistema (item 4.2).

Para o exemplo 1 a diferença entre os endereços iniciais das duas imagens,

ocorre no bit 11 do registrador nPYSTRT, e o "field" 1 é estabelecido como sendo de

1 bit, de forma a modificar somente o bit 11.

Para o exemplo 2, a diferença entre os endereços iniciais das duas imagens

ocorre no bit 12 do registrador DPYSTRT.

O registrador A9, em ambos programas, contem o endereço inicial da primeira

ou da segunda mem6ria de imagem, e é usado pelos outros programas para desenhar

figuras em cada uma das mem6rias de imagem.

5.2.6 Programa Para Desenhar Caracteres ASCII

Este programa permite sobrepor um texto sobre uma imagem, utilizando o

recurso de transparência.

A linha constituída por uma sequência de caracteres ASCII, deve ser terminada

por um caracter nulo. Cada caracter tem 8 "pixels" de largura e 16 "pixels" de altura.

Os caracteres são definidos no arquivo "CHARSET .ASM", que foi fornecido pelo

fabricante.

As coordenadas X e Y da posição inicial da sequência de caracteres na tela são

definidas no programa principal, assim como o endereço inicial da sequência de

caracteres no programa.

A listagem do programa encontra-se no anexo 1.7.

5.2.7 Programa Para Controle do Mouse

Este programa consistiu no desenvolvimento de um cursor que se movimenta

sob o controle do "mouse".

A figura escolhida para representar este cursor foi a cruz.

Para permitir a visualização do cursor em imagens com qualquer tom de cinza,

146



foram utilizadas duas cruzes, uma mais interna com o tom de cinza mais intenso

(branca), e a outra externa com o tom de cinza mais escuro (preto).

O programa é dividido em três partes.

A primeira parte consiste na defmição dos parâmetros que serão utilizados nas

rotinas de interrupção, e na programação da interrupção, como é mostrado no

diagrama em blocos das figuras 75 e 76. Todos os valores dos registradores dos

arquivos A e B, a serem utilizados posteriormente nas rotinas de interrupção, são

armazenados numa pilha, endereçada por um registrador A ou B. Este recurso foi

usado para evitar que estes valores fossem destruídos na pilha endereçada pelo

ponteiro da pilha (SP), pelos dados das subrotinas que são executadas após esta, já

que a maioria destas subrotinas utiliza a pilha endereçada pelo SP.

A segunda parte consiste na rotina de interrupção INTERR, que lê um dado,

verificando se o mesmo é um dado de controle. Em caso positivo, o controle do

programa é passado para a rotina correspondente a este dado de controle, a qual

armazena um código numa posição de memória. Este código será usado

posteriormente pelo "software" que será implantado no sistema.

Após o dado de controle, o mouse envia 4 "bytes" correspondentes à sua

movimentação nas direções X e Y. A cada ''byte'' enviado é solicitado um pedido de

interrupção. O valor 4 é carregado no registrador AS, e é usado pela rotina de

interrupção seguinte, a rotina XV, indicando que a mesma será executada nas

próximas 4 solicitações da interrupção LINTl. O endereço inicial desta rotina é

cart-:,gado no vetor de interrupção.

Ainda neste programa é criada uma área de 512 "bytes", para armazenamento

dv;::sJados provenientes do "mouse", utilizada para a comparação dos mesmos com

aqueles armazenados num analisador lógico, para análise e depuração do sistema.

A terceira parte do programa consiste na rotina de interrupção XY, que lê um

dado do "mouse", verifica se o mesmo é positivo, e passa o controle do programa para

uma das rotinas para a movimentação do cursor.
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Figura 75 - Diagrama em Blocos para o Programa "Mouse" - Parte 1.
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Figura 76 - Diagrama em Blocos para o Programa "Mouse" - Parte 2.
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XDIR: movimenta o cursor para a direita;

XESQ: movimenta o cursor para a esquerda;

YCIMA: movimenta o cursor para cima;

YBAIXO: movimenta o cursor para baixo.

Cada uma destas rotinas inicialmente transfere o bloco de imagem salvo

anteriormente, para a posição de memória de imagem na qual se encontra o cursor,

recuperando a imagem naquela posição. Em seguida estabelece a nova posição do

cursor de acordo com o dado recebido do "mouse", salva o bloco de imagem desta nova

posição, e finalmente desenha o cursor a partir desta posição.

As subrotinas para salvar e recuperar blocos de memória, e para desenhar o

cursor utilizam' além do recurso de transparência, as seguintes funções gráficas para

a transferência de blocos de "pixel": PIXBLT B;XY/PIXBLT XY,U PIXBLT L;XY.

A listagem deste programa encontra-se no anexo 1.8.

Este programa possibilita a visualização de imagens com maior resolução no

eixo Y, resultando numa matriz de 512x512x8, para o padrão CGA

Como já mencionado anteriormente, no modo entrelaçado cada "frame" é

constituído por dois campos de linhas de varredura horizontal. Na tela são mostradas

linhas alternadas dos dois campos. São executadas duas varreduras verticais

separadas para cada "frame", uma para as linhas pares e outra para as linhas

ímpares.

No TMS34010, o modo de varredura entrelaçado é selecionado quando o bit NIL

do registrador DPYCTL for programado para "O". Além disso o valor do campo

DUDATE do registrador DPYCTL deve ter o dobro do valor usado no modo não



entrelaçado. Isto faz com que durante o refrescamento da tela, sejam saltadas linhas

alternadas, nos campos pares e ímpares.
,

No programa desenvolvido para o sistema do item 4.2, programando-se o

registrador DPYCTL para vídeo entrelaçado, aumenta-se o número de linhas de 256

para 512. Como consequência o dobro de memória de vídeo é requerido, já que se tem

o dobro de linhas em relação ao modo não entrelaçado.

No programa foi utilizada a figura LIE, com o fundo em degradée de cinza. A

subrotina que apaga a tela, teve de ser modificada para desenhar cada duas linhas

com o mesmo tom de cinza, já que a tela passou a ser constituída por 512 linhas.

A listagem do programa encontra-se no anexo 1.9.

Este programa foi desenvolvido para o sistema do item 4.2 (256 níveis de cinza),

e mostra alternadamente as imagens de dois bancos de memória de vídeo. Um tempo

de atraso é inserido entre a troca de bancos, a fim de permitir a visualização da

imagem por um tempo adequado.

Para a. troca dos bancos foi utilizado o registrador DPYSTRT, que contem o

endereçamento inicial de refrescamento da tela.

O primeiro banco de memória de vídeo inicia no endereço 0000 OOOOH,
enquanto o segundo banco inicia no endereço 0010 OOOOH. Portanto a passagem de um

banco para outro consiste apenas na troca do bit de endereço A20. Este bit

corresponde ao bit A12 do registrador DPYSTRT. Assim, complementando-se este bit,

troca-se o banco de memória que esta sendo mostrado.

A listagem do programa encontra-se no anexo 1.10. A subrotina DSPFIL contem

a sequência de subrotinas que serão executadas. Após o programa de inicialização, é

apagada a primeira tela, é desenhada a primeira sequência de caracteres (string1),

e é executada a subrotina FIlA, que desenha as letras LIE com a função gráfica FILL

L, em degradée de cinza, dentro de uma moldura retangular. No final deste programa



é modificado o endereço de mem6ria para o segundo banco. Este segundo banco é

apagado e é desenhado o texto "LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO
,

ELETRÔNICA - 1990", a partir da subrotina que desenha caracteres, e com o fundo

em degradée de cinza. Para isso foram utilizados os recursos de transparência, e a

função lógica "and" da fonte com o complemento do destino (CONTROL = 0800 H).

Após serem desenhadas as duas imagens, é executado um loop de atraso, e é

feita a reprogramação do registrador DPYSTRT, para mostrar o segundo banco. A

partir daí o programa é mantido em "loop" entre a subrotina que gera o tempo de

atraso e a subrotina que altera o registrador DPYSTRT, de forma a mostrar

altemadamente as duas imagens.

Este programa foi desenvolvido para o sistema gráfico do item 4.2, e simula

uma imagem cujo "piteh" seja maior que o da tela, ou seja, a imagem não pode ser

vista completamente na tela. A tela é então dividida em duas partes, e em cada parte

é programado o trecho da imagem que se deseja visualizar.

Para simular uma imagem maior do que a tela, foram utilizadas duas figuras,

desenhadas uma ao lado da outra, comoé mostrado na figura 77. As figuras utilizadas

são as mesmas descritas no item 5.2.9.

O "piteh" da imagem constituída pelas duas figuras, tem o dobro do valor do

"pitch" da tela. Isto levou a alterar, no programa de iniciaIização, os registradores que

dependem do "pitch": o registrador CONVDP, e o campo DUDATE do registrador

DPYCTL, que teve o seu valor duplicado.

A visualização de uma ou outra figura é possível com a alteração do "offset"

(B4) para um valor conveniente. Para a primeira figura o "offset" é >0000, enquanto

que para a segunda figura o "offset" é de >1000.
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Um dos recursos fornecidos pelo GSP para mostrar uma imagem como esta é

o de interrupção do vídeo (ndisplay interrupt), o qual consiste em programar o GSP

para ativar a interrupção DI, quando uma linha especificada está sendo mostrada na

tela. A partir desta linha uma outra imagem passa a ser mostrada, como é pode ser

visto na figura 78.

Para a interrupção do vídeo(DI) ser ativada, o bit DIE do registrador INTENB

deve ser programado com 1, e o registrador DPYINT deve ser programado com o

número da linha de varredura horizontal desejada. O conteúdo de DPYINT é

comparado com o·doregistrador VCOUNT. Quando VCOUNT=DPYINT, a interrupção

do vídeo é solicitada e o bit DIP no registrador INTPEND é estabeleci da para 1. Isto

coincide com o início do retraço horizontal que marca o fim da linha designada pelo

valor contido em DPYINT.

Para aplicações de divisão da tela, um novo valor deve ser carregado no

registrador DPYADR, imediatamente após a transição O para 1 do bit DIP. Este novo

valor de DPYADR não afetará a linha que segue imediatamente ao fim do intervalo

do retraço horizontal corrente, mas afetará a próxima linha.
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Figura 78 - Tela do Monitor de vídeo Contendo Duas Vistas Diferentes da

Memória de Imagem.

Na listagem, que se encontra no anexo 1.11, o programa DSPFIL mostra a

sequência das subrotinas que são executadas. Inicialmente é executado o programa

de inicia1ização dos registradores, no qual foram modificados os registradores

B3(DPTCH), DPYCTL e CONVDP. Em seguida é estabelecido o fundo para a primeira

imagem, com o programa APAGA, e é desenhada a figura LIE.

O próximo programa a ser executado é o PADRÃo, que modifica o "offset" para

1000H, ender~o inicial da figura 2. É desenhado o fundo para a segunda figura. O

programa PADRÃo é executado novamente para realizar a função lógica E, da fonte

C(:f-. "l complemento do destino, que foi anteriormente alterada pelo programa APAGA

Ur'"'1. vez desenhada a segunda figura, é executado o programa HPAN para a

in1~, rupção do vídeo.

A primeira figura pode ser mostrada a partir de qualquer linha, sendo



necessário para isso apenas programar o registrador DPYSTRT comovalor adequado.

A segunda figura também pode ser iniciada a partir de qualquer linha, desde
,

que o registrador DPYADR seja programado adequadamente, após a interrupção do

vídeo.

A grande desvantagem deste método reside na necessidade de monitorar a

ocorrência da interrupção dovídeo através doprograma. Isto ocorre porque o intervalo

do retraço horizontal é insuficiente para o atendimento da interrupção do "display".

A duração do retraço horizontal é de aproximadamente 12,3 uso Somente a latência

da interrupção utiliza 16 estados de máquina, o que para o sistema em questão

corresponde a 12,8 us. A latência da interrupção consiste nas operações de salvar o
contador de programas e o "status" na pilha, e carregar o contador de programa com

o endereço da rotina a ser executada.

o GSP contém recursos que facilitam a implementação de "pan" na horizontal.
Um dos registradores de EIS, DPYTAP,é dedicado a esta finalidade. Durante um ciclo
de refrescamento da tela, os 16 bits deste registrador são combinados através de um
"ou"lógico,com o valor gerado nos pinos LADO-LAD15durante o tempo do endereço

da coluna, da seguinte forma: o bit Ode DPYTAPé combinado com o LADO,o bit 1

de DPYTAPé combinado com LAD1,e assim por diante. Isto significa que o endereço
da coluna gerado durante o ciclode refrescamento da tela é um "ou"lógicodos bits 2

a 7 de DPYADR,e dos bits Oa 15 de DPYTAP.
Em aplicações de "pan", o valor Oem DPYTAPposiciona a tela na posição mais

à esquerda do "frame buffer". Incrementando DPYTAP,a tela desloca-separa posições
mais à direita através do "frame buffer".

Dois programas foram desenvolvidos para realizar o "pan" na horizontal, um
para o sistema de 4 bits (item 4.1) e outro para o sistema de 8 bits (item 4.2). Estes
programas serão descritos a seguir.



Foi desenvolvido para este sistema um programa idêntico àquele descrito no

item 5.2.10, onde o "frame buffer" tem o "pitch" maior do que o da tela. As figuras

utilizadas para a simulação da imagem foram as mesmas daquele item.

Incrementmdo O registrador DPYTAP para se fazer o "pan" na horizontal,

verillcou-se que a primeira imagem iniciou no ponto correto conforme estabelecido pelo

registrador DPYTAP, mas O trecho esperado da segunda imagem não foi mostrado, e
em seu lugar foi mostrado o restante da primeira imagem.

Verificou-se que a causa deste efeito devia-se à lógica interna das VRAMs. As

memórias VRAMs utilizadas são de 64Kx4, e organizadas numa matriz de 256 linhas

por 256 colunas. Durante um ciclo de tranferência de memória para registrador de

deslocamento, os dados referentes a uma linha da memória são transferidos para os

registradores de deslocamento internos à VRAM. Se o conteúdo dos registradores de

deslocamento for suficiente para desenhar apenas uma linha da tela, não será possível

a realização do "pan" na horizontal, pois a lógica interna da memória não permite que

os registradores sejam carregados com dados de duas linhas diferentes. Este é

exatamente o problema verificado no sistema gráfico em questão.

Desta forma este tipo de VRAM restringe o "pan" na horizontal, a sistemas

cujas resoluções de tela sejam tais que os registradores de deslocamento das VRAMs

tenham capacidade para armazenar os dados de mais de uma linha da tela.

Para o sistema de 8 bits o problema ficaria resolvido trocando-se as VRAMs por

outras cujos registradores de deslocamento tivessem maior capacidade, ou então

utilizando a organização de memórias mencionada no item 4.2.3, onde as palavras com

endereços pares e ímpares são armazenadas em bancos de VRAMs separados.



Para o sistema de 4 bits o "pan" na horizontal é possível, pois os registradores

de deslocamento das VRAMstem capacidade para armazenar os dados de duas linhas

horizontais. Além disso este sistema pode também armazenar duas telas diferentes.

NeBta programa, comono anterior, foram desenhadas duas figuras de maneira

tal que simulassem uma imagem com "pitch" maior que o da tela do monitor de vídeo,

como é mostrado na figura 79.
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Nesta figura, em M1 e M2 foram desenhadas respectivamente as letras LIE,
e a sequência de caracteres " LABORATÓRIO DE INSTRUMENTAÇÃO

ELETRÔNICA - 1990 ".
Na rotina para "pan" considerou-se um "frame buffer" que tivesse o

comprimento de 3 "pitches" de tela, da forma como é mostrada na figura 80. Isto foi
necessário para manter a continuidade da imagem durante o "pan", ou seja, para não

ocorrer um salto para IM1 ao se deslocar de 1M2para IM1. Desta forma o cursor pode
se movimentar indefinidamente para a direita, sem a ocorrência de descontinuidade.
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A tela é deslocada sobre o "frame buffer" quando o cursor alcança o fim da tela.

Como não foi utilizado número com sinal, estabeleceu-se a origem da tela na

posição mais à esquerda da imagem IM1. Desta forma quando o cursor atinge esta

posição, o movimento do mesmo (e consequentemente da tela) para a esquerda é

inibido. Esta restrição do programa não traz quaisquer prejuízos, já que se pode

visualizar quaisquer partes das imagens IM1 e 1M2.

O programa desenvolvido para este sistema, apresentado no anexo 1.12,

primeiramente inicializa os registradores, a seguir carrega a tabela de cores da "Color

Palette", e desenha as figuras nas memórias M1 e M2. Finalmente é executado o

programa para movimentação do cursoratravés do "mouse", no qual foi incluída a

rotina para "pan" na horizontal.

Duas observações importantes devem ser feitas neste programa:

- a primeira é que o registrador para "pan", DPYTAP, é incrementado por

palavra, enquanto que o cursor é incrementado por "pixel".Assim uma correção

deve ser feita no valor de DPYTAP, de forma a sincronizar o movimento do

cursor com o deslocamento da tela



- a segunda observação refere-se à "Color Palette". A maneIra como foi

implementada em "hardware", requer que a tabela de cores seja carregada a

cada retraço vertical. Na rotina para "pan" isto implica na necessidade de

recarregar os dados da "Color Palette" na memória de vídeo a cada
deslocamento da tela. Para evitar isto o "hardware" teria de ser modificado de

forma que a tabela de cores da "ColorPalette " fosse carregada através do modo

"command load", e não a cada retraço vertical.

Este programa foi desenvolvido para o sistema com "pixel" de 4 bits, e foi

simulada uma imagem com dimensão na vertical maior do que a da tela. Para a

simulação foram utilizadas as mesmas imagens já descritas no item 5.2.11. A figura

81 ilustra a forma como as imagens foram desenhadas no "frame buffer".

Na rotina de "pan" na vertical foi considerado como se o "frame buffer" fosse

constituído por 3 telas (figura 82), de maneira semelhante ao "pan" na horizontal, e

pelas mesmas razões já descritas no item 5.2.11.

A origem da tela foi estabelecida na posição superior da imagem IM1. Desta

forma quando o cursor atinge esta posição, o movimento do mesmo (e

consequentemente da tela) para cima é inibido.

O registrador do GSP para fazer o "pan" na vertical é o nPYSTRT, que define

o endereço inicial de refrescamento da tela. O conteúdo deste registrador é alterado

para atualizar a posição da tela, somente quando o cursor atinge a parte inferior da

tela. O valor a ser carregado neste registrador tem de ser corrigido, pois o cursor é

incrementado por linha, enquanto este registrador é incrementado a cada duas linhas.

Isto ocorre porque o conteúdo dos registradores de deslocamento das VRAMs, contem

dados para preencher duas linhas da tela, e assim este registrador foi programado

para que duas linhas fossem desenhadas entre ciclos de refrescamento da tela.
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Outra observaçào importante diz respeito à "Color Palette". A tabela de cores

deve ser carregada na primeira linha, que inicia no endereço especificado no

registrador npySTRT. Assim, cada alteração deste registrador requer o carregamento

da tabela de cores para a nova posição. Mas isto implica na destruição da parte da

linha da imagem onde será carregada esta tabela. Para evitar isto, o programa

salva os dados desta linha na memória de sistema, antes de carregar a tabela de cores

numa determinada linha. Estes dados serão devolvidos para a linha em questão

quando a tabela de cores for desenhada em outra posição, mantendo a imagem

inalterada.

A alternativa a isto seria a modificação do "hardware" para carregar a tabela

de cores através do modo "command load".

A listagem desta programa encontra-se no anexo 1.13.
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Para carregar as imagens obtidas por RM na memória de vídeo através do

programa SDBL, foi incluído no arquivo fonte da imagem, o "cabeçalho" presente em

um programa objeto executável do GSP.

Comojá mencionado anteriormente, o assembler e o 1inker do TMS34010 criam

arquivos objetos que estão no formato de arquivo objeto geral (COFF: common object

file format), que gera métodos mais flexíveis e potentes para gerenciar os segmentos

de código e a memória de sistema.

A estrutura do arquivo objeto é constituída pelos seguintes elementos:



· um arquivo "header";

· informação opcional sobre o "header";

· uma tabela de "headers" das seções;

· dados para cada seção (exceto .bss);

· informação de relocação para cada seção (exceto .bss);

· registro (entries) do número da linha para cada seção (exceto .bss);

· uma tabela de símbolos;

· uma tabela de caracteres.

o assembler e o linker produzem arquivos objeto com a mesma estrutura

COFF, exceto que o programa objeto executável não contem registros de relocação. A

figura 83 mostra a estrutura global do arquivo objeto.

No cabeçalho anexado a cada imagem foram incluídos somente o arquivo

"header", a informação opcional sobre o "header" e a seção de dados, já que o arquivo

da imagem é apenas um arquivo de dados.

Os valores atribuídos aos elementos do cabeçalho para o arquivo desta imagem,

são mostrados nos itens seguintes. Estes valores foram obtidos das tabelas XIV e XV,

do item 5.2.13.4, que mostram parte do conteúdo do arquivo objeto.

5.2.13.1 Arquivo "Header"

Este arquivo contem 20 "bytes" de informação, que descrevem o formato geral

de um arquivo objeto. A descrição deste arquivo é mostrada na tabela XII. Os valôres

atribuídos aos ''bytes'' foram obtidos da tabela XV.

5.2.13.2 "Header" Opcional

O "header" opcional é usado para executar a relocação durante o "download".

A tabela XIll mostra os "bytes" que constituem este arquivo.
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Este "header" especifica a posição inicial da seção de dados no arquivo objeto.

A tabela XN descreve os "bytes" que constituem esta seção.

ARQUIVO • HEADER"

ARQUIVO • HEADER" OPCIONAL

ilil•• ':Si~:::~::::~:::ms~~~Qi~;;~::::::::::~:::
TABELA DE SIMBOLOS

TABElA DE CARACITRES'

,
CODIGO EXECUTAVEL E
DADO INICIAI.1ZADO

INFOR~~O DERELOCAÇAO

"NUMERO DE
UNHA

Figura 83 - Estrutura Global para o Arquivo Objeto do TMS34010



Tabela xn . Conteúdo do Arquivo "Header"

2 e 3
4 a 71
8 a 11

0001
CEBCDE
00000C58

16 a 17
18 a 19

OOlC
0103

n.o mágico. Indica que o arquivo pode
ser executado no TMS3401 .
número de seções do "header".
indica quando o arquivo foi criado.
contem o endereço inicial da tabela de
símbolos.
número de entradas na tabela de
símbolos.
número de "bytes" do "header" opcional.
flags.

o e 1
2 e 3
4 a 7
8 a 11
12 a 15
16 a 19
20 a 23
24 a 27

0108
00C7

0000 0000
OOOF FFFO
0000 0000
FFFO 0000
FFFO 0000
0000 1000

n.O mágico. Para o TMS34010 é 0108
"version stamp"
tamanho do c6digo executável.
tamanho dos bits inicializados.
tamanho dos dados não inicializados.
início doc6digo executável.

n.o "byte" valor

O a 7 000 0061
7461 642E

8 a 11 0000 1000
12 a 15 0000 1000
16 a 19 OOOF FFFO
20 a 23 0000 0058
24 a 27 0000 0000

28 a 31 0000 0000

32 a 33 0000
34 a 35 0000

36 a 37 0040
38 00
39 00

nome da seção com 8 caracteres
( •DATA)
endereço físico da seção
endereço virtual da seção
tamanho da seção
ponteiro do arquivo para os dados
ponteiro do arquivo para os
registros de relocação
ponteiro do arquivo para registros
do número das linhas
número de registros de relocação
número de registros do número das
linhas
seção contem dado inicializado
reservado
número da página de mem6ria



As tabelas XV e XVI mostram o conteúdo do início e fim do arquivo objeto de
uma imagem tomográfica, a ser visualizada no sistema do item 4.2. Na tabela XV, os

dados da imagem iniciam no endereço 58H, e os dados anteriores a este endereço

constituem as informações do arquivo "header", do "header" opcional e da seção de

dados. A imagem completa é ço~titui~~ por 64K palavras ou 128 Kbytes, e na tabela
XVI, o último dado da imagem ocupa a posição 20058H.

endereço dados
000000 90 00 01 00 ee bd ee 12 58 Oe 00 00 73 00 00 00
000010 1e 00 03 01 08 01 e7 00 00 00 00 00 fO ff Of 00
000020 00 00 00 00 00 00 fO ff 00 00 fO ff 00 10 00 00
000030 2e 64 61 74 61 00 00 00 00 10 00 00 00 10 00 00
000040 fO ff Of 00 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000050 00 00 00 00 40 00 00 00 08 10 1e 20 24 20 18 1.4
000060 08 06 Oa 00 Oa 12 Oa Oe 1e 24 16 06 12 Oe Oa 10
000070 Oe 02 Oa Oe Oe Oe 14 16 16 1a 16 10 12 Oe 08 Oe
000080 Oe 18 20 1a Oe 16 10 08 16 14 10 12 10 10 Oe 08
000090 18 14 10 14 Oe Oe Oa 04 Oe Oa 04 02 Oe 10 Oe 00
OOOOaO 06 10 18 16 1a 1e 16 14 12 Oe Oa 06 Oe 1e 14 08
OOOObO Oe 06 12 18 18 Oe 04 08 Oe 04 Oe 12 10 18 18 Oe
OOOOeO 12 12 10 Oa 10 1e 14 10 18 Oe Oa 10 10 Oa 08 10
OOOOdO 08 Oe 18 Oe Oa Oe Oa 04 Oe 08 04 08 02 Oa 04-Oe
OOOOeO 08 Oe Oa Oa 10 Oe 06 Oe Oa Oa Oe Oe Oe Oe 14 12
OOOOfO Oe 12 16 12 1a 1a 16 1a 18 1a 16 12 1e 16 12 20



01ffao
01ff90
DlffaO
01ffbO
01ffeO
01ffdO
01ffeO
01fffO
020000
020010
020020
020030
020040
020050

12 02 Oe Oa 06 oa Oe Oa 10 10 10 06 10 16 Oe 06
Oe 04 Oa Oa Oe 16 Oe 06 06 06 Oa 12 Oe 06 Oe Oa
06 Oe Oe Oa 14 16 10 Oe 04 12 Oa Oa 12 14 10 Oe
1a Oe Oe Oe oa Oe 02 02 10 1~ 1~ 10 Oé Oe lê 2c
16 2e 28 34 40 2e Oe 14 16 08 06 10 18 Oe 06 Oe
10 06 14 10 le Zc 34 2c 28 24 24 14 Oa 02 Oe 08
10 10 Oe oa Oe 10 14 Oe 14 14 1e 1a 14 1e 1e 24
1a 08 04 Oe 12 18 16 10 20 16 Oe 1a Oe 1a 1a 1e
24 18 Oa Oe 16 1e 10 02 Oe Oe 14 18 10 Oa Oe 10
Oe 02 08 08 06 00 08 Oa Oa 06 00 04 08 06 02 04
08 08 00 06 02 06 Oa Oa 08 06 06 04 02 08 Oe 06
06 08 04 06 04 04 06 02 06 Oe Oa 02 Oe Oe 06 06
00 04 04 02 08 Oa 04 06 08 02 04 04 04 06 04 02
06 06 02 06 Oa 04 08 Oe ee ee ee ee ee ee ee ee



Capítulo VI

Inclusão de uma Memória EPROM no Sistema Gráfico

A Inclusão de uma EPROM no sistema grálico permite que o OSP opêrê dê
forma independenreJ iBw éJ limitando li neccBBidade de um proceDDadorbo~pedeiro
para a transferência da imagem. Neste caso, ao ser ligado o sistema, ou após "reset",
a EPROM é selecionada, e o primeiro programa a ser executado será o programa de
inicialização do sistema.

No programa de inicialização, além da programação dos registradores de EIS,

pode ser estabelecida a cor de fundo da tela, e desenhada uma figura ou escrita uma

mensagem na tela, indicando que o sistema está aguardando comandos.
O projeto que será descrito a seguir foi desenvolvidopara o sistema descrito no

item 4.2. Neste projeto são previstas duas EPROMs de 8Kx8 (2764), com tempo de
acesso de 250 ns, associadas de forma a constituirem um sistema de memória de
8Kx16.

A EPROM foi mapeada no mesmo espaço de endereço que a RA.Mde sistema
I, conforme é mostrado na figura 84. A seleção de uma ou outra memória é autorizada
por um tltlip_floptl,implementado internamente numa PAL, que permite a seleção da

EPROM após tlreset", ou a seleção da RAMquando é gravado um dado no endereço

>0400 0000. Uma vez que a RAM é selecionada, a EPROM é simultaneamente
desativada, permanecendo assim até a ocorrência de outro tlreset".

A figura 85 mostra o circuito para ligação da EPROM ao GSP. Neste circuito

são utilizados dois "latchs" de 8 bits, para armazenar os bits de endereço que serão
utilizados no endereçamento e na lógica de seleção da EPROM. Os demais circuitos
são aqueles do sistema descrito no item 4.2.

Na verdade um único tllatchtlseria necessário, caso fosseutilizado o mesmo tipo



de lógica de seleção para o sistema descrito no item 4.2. Mas isso levaria a equações

mais complexas, e ao uso de mais PALs. Com a utilizaçào dos dois "latehs", as

equações da lógica de seleção tornam-se mais simples, e o número de PALe é mantido,

já que os bits de endereço utilizados na lógica de seleção são armazenados através do

"latch".

>OOOF F'Ff"O
>0010 0000

>OO1r FFFO

MEt.4ÓRIA DE VlbEO I
(FRAME BUFFER)

MEMÓRIA DE VlDEO 11
(FRAME BUFFER)

:::,::1.....:__,_tfTER_F._'N::_E_S_ER_IAL __ I
>FFOO 0000
>FFOF F'Ff"O
>fFEO 0000

>FFEF FFFD
>FFFO ooסס

.) r f.J
/

MEMORIA DE SISTEMA 111

,
YENORIA DE SISTEMA 11

,
••EMORIA DE SISTEMA I

EPRDM
FFrE ooסס
FFFF FFFO

As figuras 86 e 87 mostram o conjunto de equações para o sistema,
considerando a EPROM. Nestas equações o sinal MRES é gerado pelo "flip-flop"
implementado internamente na PAL, para seleção da EPROM ou da primeira RAM
de sistema. O sinal RES_TMS usado na geração de MRES é o sinal RESET do GSP.

Nas equações da interface serial, o sinal RALé resultante da combinação lógica

"E" dos sinais /LALe IRAS.Este sinal não foi implementado na PAL, por já existir em
"hardware" no projeto da EPROM.

A EPROM também necessita de estado de espera, e por isso, na geração do
sinal de solicitação de estado de espera (ILRDY), foi incluído o sinal de seleção da

EPROM.



Figura 85: Projeto para Inclusão de uma EPROM - Sistema com 266 Níveis de
Cinza



Uma alteração deve ser feita também na entrada /HCS, do duto do GSP
dedicado ao hospedeiro, pois com a EPROM, o GSP deve ser colocado no modo "self -

Bootstrap" após "reset". Neste modo, a entrada /ReS deve ser mantida ~m nível

lógico baixo no fim do "reset", após o que o GSP executa oito ciclos de refrescamento

das memórias dinâmicas, do tipo fRAS-only. Em seguida o GSP busca o vetor de

endereço da posição >FFFF FFEO, e inicia a execução do programa que se encontra

a partir deste endereço.

/EPROM - /RAL*LA26*LA25*LA21*LA20*RF*MRES

/RASSO - /RAS*/RF + /RAS*LA26*LA25*LA21*LA20*/MRE

RASSl - /RAS*/RF + /RAS*LA26*LA25*LA21*/LA20

/RASS2 - /RAS*/RF + /RAS*LA26*LA25*/LA21*LA20

/RASVO - /RAS*/RF + /RAS*/LA26*/LA25*/LA21*/LA20

/RASVl - /RAS*/RF + /RAS*/LA26*/LA25*/LA21*LA20

/SOEO - /RAS*/TRQE*/LA26*/LA25*/LA21*/LA20

+ /SOEO*SOEl

/SOEl - /RAS*/TRQE*/LA26*/LA25*/LA21*LA20

+ /SOE1*SOEO

/MRES_OF - /RAS*LA26*/LA25*/LA20*/LA21*RF

MRES - /RES_TMS + MRES_OF*MRES

Figura 86: Equações para a Seleção das Memórias -
Sistema com EPROM



IRES_ON • IRAL*/LA26*LA25*LA21*/LA20*RF
IRES_Or - IRAL*/LA26*LA25*LA21*LA20*RF
RESET - IRES ON + RES Or*RESET- -

/PLRDY - /PLRDY*/CSSER +/PLRDY*/EPROM

+ CLK1*CLK2*/CSSER

+ CLK1*CLK2*/EPROM

/LRDY - PLRDY*/CSSER + PLRDY*/EPROM

Figura 87: Equações para a Seleção da Interface Serial -

Sistema com EPROM



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

Capítulo VII

Conclusões

o projeto desenvolvidomostrou ser bastante flexível e expansível. Além dos

padrões CGAe EGAimplementados, o sistema pode atingir resoluções de tela tais

como 8192 1inhas/4096pixels/16 bits por "pixel".

A interface serial incluida no projeto viabiliza a utilização de um "mouse",

tornando-o um sistema interativo.

Embora o objetivoprincipal do projeto seja visualização de imagens médicas,

que na maioria de suas aplicações requer boa resolução na escala de cinza, foi

projetado também um sistema capaz de operar a cores utilizando uma "Color
Palette".

Os exemplos de "software" realizados para os dois sistemas demonstram o

funcionamento das principais características do ''hardware'', dando amplos

subsídios para o desenvolvimento do "software" básico e aplicativo.

O "software", em desenvolvimento, será implantado no sistema com 256

níveis de cinza, e baseia-se na filosofia do padrão X-Window, com o propósito de

padronização e portabilidade.

O sistema desenvolvido e descrito no presente trabalho, já se mostrou

bastante valioso para a visualização de imagens tomográficas com alta resolução
na escala de cinza.

O fato de se tratar de um sistema de visualização com capacidade de

processamento local independente, traz grandes vantagens quando comparado com

placas VGA,que agem apenas comocontroladores gráficos. O sistema desenvolvido,
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embora de custo superior ao de uma placa VGA, apresenta capacidade de

processamento local para realização de operações tais como "zoom", "pan",

tratamento de "mouse", operações lógicas e aritméticas entre imagens, etc.

Estas operações são idênticas às encontradas em Workstations. No entanto,
o sistema desenvolvido não apresenta um ambiente multiusuário, com

gerenciamento de memória e disco, como numa Workstation, podendo então ser

situado entre uma placa VGA e uma Workstation no que se refere a custo e

características de "hardware" e "software", consistindo assim num equipamento de

grande valor para a visualização e manipulação de imagens.
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Anexo 1.1 • Programa Principal

.------------------------------------* D'QIC - DrCII - Labo•.•~6do el. ·IIr.o1:~.o nR~ODi_ (LIII) - !li"
* '~oj~ ~34010 - '~09T'" rIL~.A8K
** l'~09T'" pziAaipa.1•• RaI>ol_ a o~~ elo_o elo. _~iAa •
•*------------------------------------* Caract.r1.~1co. do Si.tema OrAfioo.
* .monitor no m.odo CGA
* .fr.qu'noia horilontal. 15750 aI
* .fr.qu'noia d. ·pil.l·. 10 KHI
* .r.soluçAo da t.la: 256 linha./S12 "pil.la"/4 bit. por "pil.l"*-----------------------------------* aevi.o..:
* 11/U/U •••v•••'o oriqinal por ••.••••••••••••••• J.rry Van Ak.n
* 1988-1989 - IlLOdifieaooa. por •••••••.••...•••••• Maria Stola V. d. ,aiva*-----------------------------------

--Copia qapregs.hdr, ma. nao
.noU.t
.oopy qaproqa.hdr
.Uat

;
1CON'l'R
;VCOllT
;VC0llT2
;
;
;
_o_intOO.

I«IVI
81'lT
I«IVI
CLR

OC0000080aooooa
0000

>rrrrr8rO,8P
32,0,0

DSPrIL,A14
Ã9

Iq.t pointor to di8play U.t
;endereoo do 1.0 banoo de ..-or1a

; Ol-NOV-ee

SI'lT
SI'lT
N:lVI
SU
ADDI

32, O, 1
16,1,0
*A14+,A13,O
5,A13
JMPTBL,A13

.lonq

.lonq

.lonq

.lonq

.lonq

.lonq

.lonq
.lonq
.lonq

.lonq

.lonq

.lonq

.lonq

.lonq
.lonq

*A13,Al3,1
A13
DSPLOO'

0lD0
CMD1
0lD2
0lD3
0lD4
OlDS
0lD6

(H)7
0lD8
CMD9
CMD10
CKll1
CKl12
CKl13
CKl14

JRUC
SII:'lT
I«IVI
HOI7II:
MOVI
IlJ:TS

CMDO
1«5,0,0
eOOOa,AO
AO,8>e0000100,O

L2,A14
Õ

IooeSafor •••d of U.t
looda to iDiU..u... GSl'
IOoel. to •• t tr ••••par •••oy
looda for ola&Dg.oo1orO
lood. for c•••••g. co1.orl
Icoei. for t&Zt dra.
looda for rXLLf••••ctiOll _OD8t.

Iced. for iDitl...u..i ••g pal.tt.
; zer& mamori.

;padrao d. cor ••
,.tr ••o
; iDiciali.a par_.tro. pl CMD5
:1:roca banca

:lDteJerac••• ria!
: reterenaia para ao"••

Iluld chia 1. til •• ay
tlle cod. •••da

Icodiqo pl Ila1.t
;ender.ao do BSTCLL

I r.inioia _ L2( 01-11-88)
;AIldthi. 1. til •• ay

; th. code .DocU
IlJot w1th a bODg,

buc .itll ••••••dI... l00p

HOI7II: "A14,AO, O
SI'lT 1,0,0
HOI7II: AO, 8CONTROL+S, O
8J:'lT 16, O, O
IlJ:T8 O

*conandopara .stabelecer a cor de fundo
CHIl8.

N:lVI "A14+,AO, 1
HOI7II: 1'.0,88
IlJ:T8 O

HOI7II: "A14+, AO, 1
HOI7II: 1'.0,89
IlJ:T8 O

*A14+,AO,O
*A1t+,A2,O
*A14+,Al,1
iirrr,B14

I
110ad tr ••••par.""oy b1t
I

Ig.t 32-bit color va1.u.
; load co1orOregi.ter

I

I~.t 32-bit color va1.u.
;load co1.orl r.gi.t.r

I

I~.t .tarti ••g & ooordinat.
I~.~ .tart1 ••g y ooordinat.
I~.t _ddr ••• of oIlar .tr1 ••~
I



J'ONP 814

* IlUciali.a a Color Palatt ••
CMD7.

MCIVI iir~,814J'ONP

CMDg.
MCIVI ":'PAIlRAO,814
J'ONP 814

CMD10.
MCIVI oooorrrrrB,AO,L

P2. DII:C AO
JRNZ P2
RJ:1'S O

;proqr ••• para o dasenho do padrao
;d. cor •• que •• ta amazenado na

;PAL.

I
;comando para lnicia11zar param.traa qrat1001 da rotina TZXT
CMD11.

*------------------------------------* II'Q8C - DrCII- Labont6do da IAft"-~.9&o &1fta'Waa (LU) - UII
* Projfto 1MS3e010- .ubr~1Da oarrIL.A8K
** ~ a • .....-aia do. 1"'09"- •• _Na -.do •.
**,------------------------------------* Cara~ar1.t1ca. do Si.t ••• Gr'tico.
* .lIOlUtor DOIl<>doCGA
* .tr.queDcia hori,oDtall 15750 a.
* . traqueDeia da "puol". 10 MB.
* .r •• oluçlo da t.la. 25f 11nha./512 "pix.l."/4 bit. por "piz.l·*-----------------------------------* Rov1sllo••
* 11/11/84 ••• v.ralo oriq11la1 por •••••••••••••••••• J.rlty V••• A1t•••
* 11/25/84 ••• Hod1ticacao da li.ta •••••••• , ••••••••••••• 1'r.y 8ow••
* 12/04/84 ••• ad1cao do codiqo do caaando PAL••••••••••• 1'r.y~ow ••*-----------------------------------

;
;
; D.olaoa comando. • conltan't ••
/

, •••d o~ diaplay lla~1I:0LIS1' •••t O
Im:1' •••t 1 /iD1 ~1aJ.l a e GS1'
LOAIl1' •••t 2 ; 1004 ~raJUlpare ••cy bit
LOADCO ••• t 3 /load oolorO
LOAIlC1 •••t e /load oolorl
ftXT ••• t 5 /draw toat atrillgo
rIL4 •••t 4 /do •• Dba ao LJ:a, •••• &

tUllcao tUl
PAL .••t ,1D1tiaJ.i •• pal.tt •• '1'hJ.. rou1:1... 1a

II~ u•• d i,. th. d.... routill. tor t~,.
/ • iJIlulator. s•• R&ADHK.lSTtor •••
/ .""la ••at10,. • • ~rl.APAGA ••• t S ;pr •••• ch. ••••• -- cor
; d. tundo.
PAIlRAO .••t 9 :lILOltra cor •• da paJ.l.te
PAL1 •••t 10 ;.tra.o para nauoU.acao da

/iJIlaq_.
;iniciali •• 01 par_.tzo. goratico.Im:1'2 •••t 11

; para a r~1.na TII:lCT
1'ROCA ••• t 12 /troca banco do aoaori.
Sll:RIAL .••t 13 ;interrac ••• r1&1
CRUZ •••t 14 ; retarenc:l.a para .au••

/ DUPLAYLIST
/
DSPrIL.

- .word Im:1'
.word PAL
•.ord LOADC1,>~~t~,>ttt~

•• ord APAGA
•.ord LOADCl.>rrrr, >rrr ••

.word TEXT,20,7

.10Dq S1'RIIIG1
.wcrd rILe
•.ord PADRAO
.wcrd CRUZ
•• ord PALl
•• ord 1'ROCA
•.ord IIlI1'2

.• ord PAL
•word LOADC1,>Zaall, >lIaaK
•• ord LOAD1'

.word TEXT,50,SO

.lollq S1'RI1IG2
••ord 1'IIXT,50,100
.10"9 S1'RIIIG3
•• ord 1'IIXT,45,150
.lo ••q S1'RIRGe

•.ord Sll:1UJU,
•• ord 1'ROCA

_L2' •• ord PAL1
•wcrd 1I:0LIS1'

li ••1tia1i •• GSP
/LU S/10/8S

LU ~10-88

/
;.tr •• o

; th1. au.t toe .~ .Dd ot llft I

S1'RI1'G1.
•• tr1 ••q "riU runct!.oll ea-pl •• "
.word O

8TRI1'G2.
..~rl••q "tABoRA'I."OIUODa'
.word o

8TRI1'G31
••~rl"9 "IIISTJt1lHKlft!ACAO'
.word o

8TRI1IG4.
•• trll1q "II:UTROR"l:CA- lJ190~
."ord o



Anexo 1.2 Subrotinas para Inicialização dos
Registradores

.------------------------------------
• D'QIIC- DI'CII- r.Ioo~a~6~io de ~~~~a9Ao nK~6Dl.... (LI.) - 111••
: 'n:!KO ftIII"010 - 8~0~iD& IJII'f_4oCGA.MII

••••••·••* a..i..o•• s
• 11/1g/86 ••• var.lo ori'1inal
• 1988-lg8g mod1ficacoe. por
•

Inicialioa o. ra'1i.tradora. da I/S do GS' a o. ra'1i.trador.. do arquivo
a, que cont-. oa parAm.tros qr'ficos.

C•••_.d .•U..... do8!.~_ Ik"fioo I
•aonitor 110lIIOCIoCGA
.fraqulllc!. horioolltal.
•fraqulnc!. de "pileal".
.ra.olu9Ao da tal •• 256

15750 ao
10 MBo
lillha./512 "pilea1o"/4o bit. por "pual"

por •••••••••••••••••• Jarry V••• A1tall
•••••••.••••••••••• Mari. stal. V. da ,aiva

dafilla OOIl.~~a.
Copia '1aprag •• hdr, •••• 11&0o li.t •• qui •

•1I0U·.t
.oopy q.praq •• hdr
.U.t

;
;
; DlTRY'OIIlT
/
_INIT.

un 15,0,0
KlVt 10UGS1,80
KlVt USYlIC.81
MOVJ: 12,82

IOJI *80+,*81+,0
DSJS 82. LOO'l

KlVt 10UGS2,80
KlVt 11'1T&Nll,81
MOVJ: 7,82

IOJI *80+,*81+,0
DSJS 82. LOO'2

/apomta para va1or •• da ./S
;.ndar.co baa. de "fS

; car %e9&va10r do 100p de contaq_

; apoonta para va1or •• da •./ I
;.nder.co da ./1

: carrega va10r do loop da collta.,_

• Inicial!.. ra'1i.~r.dor.. da 8
KlVt SUGI,80 ;
tea'M 80, S,Te., DP1:'CB,orrS"T, WS~T. WJ.NI),COLORO.COLOU

• ratorn. ao programa prillcipal
UTS O

.10llq

.101lq
.1011'1

.lollq
.1011'1
.1011'1
.1011'1

.101lq

>00000000
>00000000

>OOrrOlrr
>00000000

>OOOOCOOO
>00001000

>00000000
>00000008

.1fore! >0005
.vorei >001.
o.ord >OOg.

.vorei >OOg.

.vord >0007

.vord >000•
•varei >ooro
.trord >0105

.vord >rOl0

.word >rrrc

.vord >rrrr

.vord >0000

IOUGS2.
.vor4 >0000
•"orei >0000
.word >OOlC

.1forei >0013
."orei >0004
.vorei >0000
."ord >0000

•• Dei

;COLOIU 8g
;COLORCl- 88

;W"NO 86
;WSTART 85

/orrSIT - 840
; DPTeB 83

;DADDR. - 82
;SPTe. -81

;~SYRC - ><:0000000
; B•.1lLNlt - >C0000010
;BS8Lm - >C0000020

/B~ ><:0000030

;DS'YCTL
;DJ.?YSTRT
/DS'YIIft
;CONTROL

; IIIlT&NB
;I.-rPDlD
/CC)NVSP

><:00000400
><:0000050
><:0000080
><:0000010

><:0000080
><:OOOOOgO
><:000001.0
><:0000080

- ><:0000110
><:00001%0
><:0000130

/ CONVIlP - >C000014o0
; P su.. ><:0000150
;~~ ><:0000180
;~~ - ><:0000170



*,------------------------------------* II'QlIC - WCII - LabonU"io cho ra-u-uç4o n~eaica (L%JI)- UU
: '.,..:leU D8"010 - 'u=oUaa DIU_ICca.AIII

* IniciaJ.1.,. o, n9i1trador •• dtI I/s do GR o o, r09i1tradoro' do arquivo* B, quo contla o, parlmatro, 9r6t1co,..,------------------------------------•·•··•
e:u:aatod.1I1:1cao cio 81,",_ Qc6f100'

.aoni tor no aodo CGA

.troqulnc1a horiaontaJ., 15150 Ba

.troqulncia do "pixol", 10 Maa

.ro,oluçAo da tola, 256 l1nha'/512

define constant ••
Copia 9'pro9" hdr, ••• nao o lilta aqui •

•nolilt
•copy 9"proq •• hdr
.lilt

1
_1111'1':

• Initialiao 1/0
SI'I.'r
MOVI
MOVI
MOVIl:

MllVJ:
DSJS

r.91•t.r8.
16,0,0
IOIUGS1,BO
USYNC,B1
12,B2

Ipoint to IIO vaJ.uo,
; 110 re91.t.r base addr•••

; load loop count

MOVI IOIUGS2,BO
MOVI INTIIlB,B1
MOVIl: 1, B2

LOOP2,
MllVJ: *90+,*81+,0
DSJS B2,LOOP2

lpoint to Ilo vaJ.uo,
11/0 r09i'tor ba,o addro,'
Iload loop count

• InitiaJ.1ao B-filo roqi'tor,.
MOVI BIUGS,BO ;
MHrK BO,SP'I.'CB,DP'I.'CB,OrrSI'I.',WS'I.'Aa'l.',WZIlD,COLORO,COLOR!

• All dono. Roturn.
RJ:rs O

•10n9 >00000000 ICOLOR!.Bf
•lonq >00000000 ;COLORO• B8

.lon9 >OOrr01rr ;WIIlD • B6
.10n9 >00000000 IWSTARr. B5

.lon9 >OOOOCOOO 10rrSlr • 84

.lonq >00002000 1DPTe' • B3

.10n9 >00000000 IDADDR• B2
.10D9 >00000008 ,sprCB • B1

• Dotino 1/0 r09i'tor vaJ.uoo.
IORJ:GS1:

."ord >0005 ;USYlIl: • ><:0000000
.word >OOla I EJ:1ILIlK • ><:0000010
.word >OOga I.JISBLlQf • ><:0000020

.vaM >oOgr ; BTa"tAL ><:0000030

.word >0001 ;VJ:SYlIl: • ><:0000040
•1I'ord >000• ;VJ:BLIllt ><:0000050
.word >oOte ;VSIlUQt • ><:0000060
.word >0105 ;V'rOTAL ><:0000010

.vord >r020 ;Dncn. • ><:0000080

.word >rrrc ; DnSnr ><:00000'0

.word >rrrr I DPYIft ><:000001.0
•"ord >0000 ICORTROL• ><:OOOOOBO

IORJ:GS2:
.word >00.00 IIH'rIIlB • ><:000011O
•• ardo >0000 IIN'rP1IlD • ><:0000120
.wo:rd >OOlC ;CONVSP • ><:0000130

.word >0012 ; COIlVDP • ><:0000140
.1I'ol:d >0008 ;PSIU • ><:0000150.word >0000 IPMP.S1tL ><:0000150
.1I'0J:4 >0000 ;PMASlCIl • ><:0000110

.end

.'--------------------------------------
• IJ'QIC - WCII - Labont6d.o cho ~ç4o n~aaJ._ (L%JI) - n.-
: '"o:leU "-'&010 - ~otiaa DlI'l'_&&ca.AIII

*•••
*
*••·

ID1ciaJ.iaa o, roqiltradoroo do aIs do GSP o o, r09i'trador., do arquivo
8, que cont•• o. para..tro. 9Z'Af.1cc. I

Caraatod.at1cao do '1111:_ Qc6floo.
.aonitor no aodo lGA
.fraqulnc1a horilontal.
.froqulncia da "pixol".
.ro,oluçlo da tola I 256

21850 Ba
15 MBs
11D1ulo/512 "puolo"/4 b1t. por "plJ&ol"

dat1no con,taato •
copia 9'pn9 •• hdr, ••• nao o 11.ta aqui •

.nolilt

.copy 9'pro9,.hdr

.lbt



_IlfIr,

" lllit1al1 •• I/O
UTI'
MOVI
MOVI
NQVIt

reqtlt..r••
16,0,0
IOII&GSl,IO
USnrc,Il
12,12

*80+,*81+,0
12,Loon

IOII&GS2,10
IN'l'B!III,II
7,12

:po1 ••t to I/O '1alu ••
: I/O "..,bt.r ba•• addrl ••

;10&d loop coUDt

:po1 ••t to I/O valu ••
:1/0 r • .,1.t.r baI. addr •••
; 10ad loop count

HaV'I *80+,*81+,0
DSJS 82, LOOP2

" lllit1ali •• 8-t11. r • .,bt.ro.
MOVI BRlGS,BO ;
HHFK 10, SPTea, DPTea,orrSZT,WSTART,WZND,COLORO,COLORI

* Al1 cio.... R.t u•••••
II&TS O

.10"".10"".10"".10""
.1""9.10"".10""

.10"9

>00000000
>00000000

>oorrOlrr
>00000000

>OOOOCOOO
>00000800

>00000000
>00000008

.word >0010
.word >0028
.word >00.8

.wo:r:d >OOab

••ord >0003
.vorel >OOOc
.vorel >0160
.vorel >016c

•"orei >r010
.vorel >rrrd
•"orei >rrrr
.1ford >OOcO

IOII&GS2,
,,,orel >0000
.word >0000
•"ord >OOlC

••ord >0014
.word >0008
•"or<1 >0000
•word >0000

••••d

;orrSIT • 84
;DPTCR • 83

;DADDR • 82

:USYRC • >c0000000
:aZILRK • >C0000010
:a88~ • >C0000020

:aT~ • >C0000030

:VKSYNC
:VKILRK
;VSBLNK
:V'rOTAL

• >C0000040
• >C0000050
• >COOOOOSO
• >C0000070

/DPYCTL • >coooooeo
:DPYSTRr • >c00000~0
:DPYINT • >c00000A0
,CONTROL• >C0000010

:INTlNB • >C0000ll0
;INTPIND • >C0000120
:CONVSP • >C0000130

;CONVDP• >C0000140
;PSIZI • >C0000150
;PHASIL • >C0000lS0
:PMASIl& • >C0000170

*----------------------------------------* m'Q8C - DI'CII - LaIM•••t.6••••.o ele ~aç:Ao &1~aa (L:I:II) - U ••
• hojno _34010 - .~ ~ __ •.••••
•
*
*
**----------------------------------------* ca..aatad.ftJ._. elo 8lot_ GR4Ll__ 25•• 1.-j,. ele eias ••
" ••••Ilitor ••o lOOcIoCGA
" •tr.qu •••1lia borizo ••tal a 15750 a.
" •t".qu •••ct. do "p1zol". 10 _.
" • ".001119&0 do tola: 25., U.nhao/51Z

• ca..aatalO1ftJ._. elo 8lot_ GR4Lt- _40.
* .• oDitor no aodo CGA.
" .tr.qu' ••c1a borizo ••tala 15750 a.
" •troqu •••cta d. "puol" a 15_.
" .ru01u9.1o do t.la. 25C5 l1nhao/l0Z 4 "pu.~0"/4 bit. por -pu.l""---------------------------------------

define oon.tante.
Copia qsproqs.bdlO, _o nao o lio 'ta .qui.

•••oUot
•copy qsproq •• b~
.1bt

I
_INIT'

" lllit1ali •• I/O
SITI'
MOVI
MOVI
HOVJ:

re91.t.r ••
16,0, O
IOII&G81, ao
•• ~,al
12,8Z

lpoi ••t to I/O val" ••
1110 r ••• 10t.r bao. acSdr.oo

:1oad 100p oount

MOVI IOII&G82, ao
MOVI IIITI!nI, 81
NQVIt 7,82

LOOP2,
MOVI *80+, *81+, o
DSJS 12,L<>OP2

/po1 ••t ~o I/O val" ••
1110 r.,.10t.r bao. a-".oo
I10ad le-op OOllll.t

" lIlit1aliza 8-t11. roqhta ro.
MOVI III&GS, ao I
HHFK 10, SP-rC., DPTCa, O•• rSIT, .S'rlU'.T, WWND,COLOIt..O,COLOR1

* AlI cio.... R.tu •••••
laTS o

**.************************ _.
"PLACA801340, 4 IIrS •
*.******.****************** -*



.10Dq

.10Dq
.10Dq

.1onq
•10Dq
•10Dq
.10Dq

.10Dq

00000000.
00000000.

oorr011ra
oooooooa

OOOOCOOO.
00001000•

00000000.
00000008.

IOR&GS1.
.worel. 000cl.B

.word oon •
•word 011••

•worel. 018e•
.word oooa
.• ard. OOOAR
.word 010U
.verd 0105a
• .,ardo orOl0a
."ord orrrca
.word orrrra
.word OOeOa

IORliGS2,
.word ooooa
.word ooooa
.word 001ca

.word 0013a
.word OOOU
.vord ooooa
.vordo ooooa

.....---_._.-._._ .._---_._. __ ._.-
"SISTUfA COM 256 NIvns DI CINZA"eeeeaaaae _

.10nq Ooooooooa
•10Dq 00000000•

.10nq oorr011ra
.10Dq oooooooa

•10Dq OOOOCOOO•
.10Dq 00001000a
.10nq 00000000.

.10Dq 00000008a
IORliGS1, ."ord 00058

.vord 001aa

.worel. OO~aB
•worel. oon •

."OM 0007B

.wo:rd OOOAR

.worel. 010U

.vorei 01058
•••orel. orOl0a
. .,ord orrrca
•worel. orrrr•
."ord OOeOa

ICOLORl • U
ICOLORO • B8

;IIUIJ) •• 6
IIISTART• B5

10rrSIT • B•
IDPTe. • B3

;DADDR. • 82
;SPTCB • 81

lalBYllC • OCOOOOOOO
I.IBLNK • OCOOOOOI0
I.SBLKR • >C0000020

I.~ • >C0000030
IVlBYlIC • >c00000.0
IVlBLNK • >c0000050
IVSBLNK • >C0000060
IVTO~ • >C0000070

;DPYCTL • >C0000080
IDPYSTRT • >COOOOO~O
IDPYIlIT • >COOOOOAO

;COlITROL• >COOOOOBO

IIIITINB • >C0000ll0
IIlITPlND• >C0000120
ICORVSP • >C0000130

ICONVDP • >C00001.0
IPSIZI • >C0000150
IPHAS~ • >C0000160
IPHASKB • >C0000170

ICOLORl ·U
ICOLORO • B8IllIND • B6

IIISTART• B5
10rrSIT • B.
IDPTC. • B3

IDADDR • B2ISPTea • Bl
IBlSYMC • >c0000000

I.IBLNK • >C00000I0
laSBLKR • >C0000020

I~ • >C0000030

IVlSYlIC • >COOOOO.O
;VlBLNK • >C0000050
IVSBLNK • >C0000060
I~ • >C0000070

IDPYCTL • >C0000080
IDPYSTRT • >COOOOO~O
IDPYIlIT • >COOOOOAO

ICOlITROL• >COOOOOBO

>cOO 00110
>c0000120
>c0000130

."ord
•worel.
.word

0000•
0000•
001C•

0013•
0008•
0000•
0000•

ICOlIVDP • >C00001.0
1PSIZa • >COO 00150
1PMASUo • >c00 00160
1PMl'.S1aI• >c00 00170

.word
•worel.
.word
.word

"-------------------------------------" Define.•pec1al A- anel.B-~lla ra'7i.tar.
"" Speeia1 A-~i1e reqi.tar.,
rP •• et Al3
STlt ••• t AI.
" Speeial B-fi1e reqi.ter••
SADDR •••t 80
SPTea •••t 81
DADDR •••t 82
DPTe. ..et 83
OrrSIT •••t B.
IISTART •••t B5
llIND •••t 86
DYDX •••t 87
COLORO .••t B8
COLORl •••t B~

I Botlre •• ddr••• r.CJ1.~.J:'
,soure. p1tel> r.~.ta"
IO•• t. addr••• r_91.ter
1D••t. pitoh "aqL.ta"

;XY of'f'•• t reCJi.ter
IIIiD_ atart "_qi.ta,,

,II1••cl.c:>waDel.raqi_ta"
,Dalta X/delta Y r.q1.ta"

IC01o" O "aqi.ta";Color 1 reCJiat •• r

"-------------------------------------• D.fiD. D.... of I/o r.qi.t.".",-------------------------------------.ISYlIC •••t >c0000000
BlBLNK •••t >C00000I0
BSBLNK •••t >C0000020
BT~ •••t >C000003D
VlSYlIC •••t >COOOOO.O
VlBLNK •••t >C0000050
VSBLNK •••t >C0000060
VT~ •••t >C0000070
DPYCTL •••t >C0000080
DPTSTRT •••t >c00000~0
DPYIlIT •••t >COOOOOAO
COlITROL •••t >C0000080
.STDA~ •••t >COOOOOCO
aS~RL •••t >COOOOODO
aS~RB ••et >COOOOOIO
aSTCTLL ••et >coooooro
.STeTLa ••et >C0000I00
IIITINB ••et >C0000II0
IlITPllID ••et >C0000120
CONVSP ••at >C0000130
CONVDP •••t >C00001.0
paIZI ••et >c10000150
PNASB: ••••• >c10000160
• I/o r.qbt." 10catioll. 23-27 a"e re.e•.••ed for futu". ezpan.ioll
BCOOlIT •••t >COOOOlcO
VCOllllT ••et >COOOOIDO
DPYADR ••et >COOOOIIO



*----------------------------------* Ma.k. tOl: %/0 I:''Il.t'I: tl.1do.*----------------------------------TIUINUII:
_-NUII:
Pl'Oi'_NUII:
SRorW.SII:
SRI:-NUII:
UrrNUIt
DIjiAsII:

Anexo 1.3
Palette"

•••t
•••t
•••t
.••t
•••t
•••t
.• et

>0020
>OOCO
>7COO
>0800
>1000
>8000
>0400

/Ma.k tOl: or tl.1d ln CONTROL
/Ma.k tOl: W tl.1d ln CORrROL
/Ma.k tOE "0' ln CONTROL
;Ma.k tOl: sRorblt ln DnCTL
;Ma.k tOE SRorbU ln DnCTL
IMa.k tOE SRT blt ln D.YCTL
/Ma.k tOl: DI blt ln INTPIND

Subrotina para Inicializar a "Color

*---------------------------------------* II'QIC- llI'aI - Leboz.tllid.oeLe --'9&0 111~ (LU) - 11••
* ho:lato tIIlI3 .010 - •••••otba 'AL.~
*
*
**---------------------------------------* caz.=_ll1Úaa. do.1_ _.~.
* .•• nltol: no modo CGA
.* . tnqulncl. bOEholltal,
* .tl:.qulncl. d. "p1zo1",
* .1:•• 01119&0da t.1 •• 25.
*
*•

15"750 as
1~ MBa
lLnha./512 "pu.1.'"/. blt. pol: ·pu.I.·

b91oo •••
122/04/8& ••• v.nlo 0l:1'1i.1l&l. por •••••••••••••••••• orr.y aou ••
1988-1989 •. moditlcado por •••••••••••••••••• Norla. Sto1. v. ~ 'uva

.'I1ob1 _'AL

Snt"Y Polnt

SII:TJ' 1&,0,0
MOVI: 1&,AO
MOVI COLOR,A!
MOVJ: B4,A2
CLR

LOOP,
MOVJ: *Al+, *A.2+
DSJS AO,LOOP
Rl:TS O

COLOR'
.vord >rrro
."ard >0010
.word >rr20
.word >orro
.word >ooro
.word >oroo
.word >rooo
.1ford >EnO
.word >OF80
.word >ooro
.1ford >orro
.word >roro
.word >oroo
.word >11:000
.word >0011:0
.word >roro

"M

,
, .ot up 100p ooWlt
,polnt to 001.01: tab1.
,polnt to boqlnn1n'l ot tl:_' but1'r

A2 ; LIII:- lnlole> do tl:_ butto"

, 10ad tab1. to tr_o buttol:,,



,,------------------------------------
" D'QI<: - DrC:II - Labo••a~6do ele~~aQAo nRdai.. (LDI - UII
: P•••:IRO !lfl34010- 8ablro~ UL_3'f •.ux
* <:••• raq. no fr••• buffar altarnadaaant. 3 tabel.. eleoora. da Color Palatta
**------------------------------------* c:araot•••i.aÚ••a do 8irt_ Orl'ioo t
•• .lDOnitorno aodo CGA
•• .fr.qulnaia horirontal, 15750 ar

.fr.qulnoia ele"pizal", 10 Mar

.r••olu9Ao da tala: 256 liDha./512 "piz.l."/4 bit. por "piz.l"

SlTr
SlTr
MOVIt
MOV&
MOV&

16,0, O
32, O, 1
16,1.0
8PONTlC,Al,1
1.9,1.2

:•• t up loop oount
/polnt to aolor tabla

:point to b.qlnnlnq of fr••••buffer

I«WI *A1+,*A2+ : load table to trame butter
OSJS AO,LOOP
HOV& *Al,A2,1
MOV& A2,8pONTX,1
UTS O

.word >oroO

.word >0010

.word >0020

.word >0030

.word >0040

.word >0050

.word >0060

.word >0070

.word >0080

.word >0090

.word >001.0

.word >OOBO

.word >0000

.word >0000

.word >0010

.word >ooro
.lonq COLOR2

.vorel
.word
.word
. .,ord
.word

>rooo
>0100
>0200
>0300
>0400

.word

.word

.word

.vorel

.word

.word

.vorel

.word

.word

.word

.word
.lonq

>0500
>0600
>0700
>0800
>0900
>CAOO
>OBOO
>0000
>0000
>0100
>oroo

COLOR3

.word >Goro
.word >1000
.word >2000
.word >3000
.word >4000
.word >5000
.word >6000
.word >7000
.word >8000
.word >9000
.word >1.000
.word >BOOO
.word >0000
.word >0000
.word >1000
.word >rooo

.lonq COLORl



Anexo 1.4 • Subrotina para Apagar a Tela

*------------------------------------* D'QlIC - DI'CII- L&borll~6do ele IAa_~Il9&o URrllDica (LU) - 11181
: 'l'O:ldo Dl83.010 - ._o~1Da Al'Ala_ •• AIIII

*
**------------------------------------* C'""Il,*_1.lll:J.caado 8J.a~_ Qr"~ioo:
* .monitor no IllOdoCGA
* .tr.qu6nci. horizontal: 15750 az
* .~r.qu6ncia ele "pua1" , 10 HBz
* .r •• o1uçlo da t.1a: 256 1inha./512 "pu.1."/4 bit. por "puIl1"*-----------------------------------*

I·zera ..-ar1. qraflca
.titl. 'apaqa a meaoria d. video '
•file ' .pa9a _4•••••'

I
*"a10r ••
vpu.k
vpliz.
voont
VCOIl\f'

*.
* endereco do.
oontrol .I.t
pliz.
poaak
ClOIlVdp

**valor ••
vz
vy

doa raqiatrador ••
••• ~ 0000
•••t 4•••~ ooooa

I •• e

r.qi.~rlldor.. d. i/o
OcOOOOObOh

••• t Oc0000150h
••• t Oc0000160h

OcOOOOUOh

daa tunco•• do arquivo b
•••t 1

•••t

vdpt
vot••e
*.* funcoes do
e1eddr
dptch
ot •• t
DYIlX
co1orl
*

arquivo b
•••t
••• e
•••t
•••t8'

lU'AGA •..
* inicio do pr"'l'r ••••
* .text
INICIOI _ sr,AO,A1,A2,A3,A4,A5,A6,JU4

_ 9P,80,81,82, 83, 81,810,81].,812,813,81. 4
91'1'1' 16,0,0
SI'lT 32,0,1
HaV\'; vpliz., AO taaanho do pu.1
MOVI AO,8p.1.r.
NOITI vpu.k, AO vaJ.or ele •••• car. do p1lUlo
MOVI AO,8pllAal<
MOVI VOOllt, AO
MOVI AO,8contro1
MOVI voonv, AO
MOVI AO,8convdp

* •• tabelece va1.or•• para reqi.tro. d. b
NOITI vdpt,dptob,W
NOV1 vof •• t,AO,L

A' p/ 1IlOd1.~1.caro andaraoo 1.n1.01.aJ.da _or1.. d. vidllO'
OR U,AO
MOVK AO,ot••t
NOITI (O*vy+O*vz),daddr

Pr •• nche o. doi.
NOITI
rIU
NOITI
MOVI
ltiI'K
ltiI'K
RlTs

.end

banco. oca • 001' da tundo •• co1h1.da
(5U*vy+!l12*vx) ,DYDX

XY
vcont2,AO
AO,8control
sr, BO,81,82,83,.7,810,811,812,813,81 4
D,AO,ll,U,A3,A4,M,A6,~4
O



A
A

A I.ta proqraaa qar. • cor do fundo, onda cada linha • d•• anh.da
* COlaum tca. de cin •• , inioiando J>eila cor mais •• cura, •
A LII 15-MlUo-e9
AA _

A Cuac*el:UUaa. elo .iR_ Ckifiao.
* .aoni tor DO modo CGA
• .fraqu'nai. horizontal. 15750 Iz
• .fraqu'nai. da "pual" , 10 NU
• .ra.oluçAo da tal •• 255 liDha./512 "pu.l."/e bit. por "pu.l".'------------------------------------A a.n.._.·• LU 15/05/e9 ••••••• vau.o oriqiDal por •••••• Nad. Stal. V. da Paiv.._------------------------------------.zer • .-morta qrat1ca

.title 'apaga. m.-oria d. video '
•file '.pag._8D•••• '

;
*valor ••
vpma.k
vp.iza
vpsiza2
vcont
VCOAV

"
"• andaraao do.
control ••• t
paiza
pu.k
convdp ••• t

"

dOI registrador ••
.Iat 0000
•••t 8
••at 15
.• at ooooa

.••t

raqi.tr.dora. da i/o
OcOOOOObOh
••at Oc0000150h
••at Oc0000150h
Oc0000140h

*valor ••
vx
vy
vdpt
vot •• t
vcor
•
* funco ••
daddr
dptch
of •• t
DYDX
color1
•
• funcao
"vcont2

da. tanooe. do arquivo b
..at 1

•• at 10000h
••• t 1000h

••at 001000h
•• at 0000000001

do .rquivo b
.•at 82
.••t 83
.Iat 84
••at 87
••at 89

APAGA,..
" inicio do proqraaa
• .tU't

SP,AO,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A14
SP,80,81,82,83,87,810,811,812,813,8l4
15,0,0
32,0,1
vp.iz.,AO taaanho do pual
AO,8p.iza
vpaa.k,AO 1 valor da •••• oara do plano
AO,8pu.k
vcont,AO

MOVI AO,800ntrol
l«7V1 vconv, AO
MOVI AO,8convdp

* •• tabelece valor •• para r.q1..tro. de b
MOVI vdpt,dptch,11
MOYI vof ••t,AO,L

A9 p/ -.linear o andaraco iniaia1. da -..r1. da vi <Mo
OR U,AO
MOVI AO,of.at
MOVI (OAvy+OAVX:), dadclr
MOVI daddr, A3

Pr.encba cada
MOVI

LOOP. MOVI
rILL
ADDI
MOVI
ADDI
CKPI
JRNZ
MOVI
MOVI
KOVIt
MOVI
llKFK
llKFK
RlTS

.end

linha cem _ Dival da ainE:ca.
vcor,colorl
(l"vy+512*vx:1, IlYDX

lCY
(l"vy) ,A3, L
A3,daddr
01010101B,colorl,L
Orrrrrrrra,oolorl,L
LOOP
voont2,AO
AO,8control
vp.iza2,AO ; taDUlllho do pual
AO,8p.iza
SP,80, 81, 82,83" 87,810, 1111,812,813 1814
SP,AO,A1,A,2,A3"A4,A5,A. 6,A14
O

..'---------------------------------------
• II'QIC - DrCII- Laborat6"io ele ~~Çl&o U~"ac.i.ca (L%Il) - 1'"
A ."ojRO _3«010 - .~ JlPAQA_ElDB.~•*' I.ta proqu ••• utabalaoa uma co" para o fundo dei tala, a paz:aita .ala-
A cion.r o .bt •••• con 25. nivai.. da cio:.••a ou o .1_t ••• SIlB340, nxASA _

• ea...ot."latiaa. elo .1R_ Ck6Ei.__ 25. 1d...J.. a. ailaaa.
A .aonitor no modoCGA
• .fraqu'nci. horizontal.
A •fraqu'nci. da "pual":
A •ra.oluçAo da tal •• 256
•
A
A
A

•

15750 BI
10_I
linha./5l2 "pu.:al."/8 bit_ por -puaJ.-

;
".ar • .....ari. qr.tic.

•titla '.p.qa ••••••• "i. ela vidao
•file ' apava_adb. a•• '



I•* enclereoo do.
oontrol .•• t
psize
poa.k
convdp
•
•. tUAOoe. do
daddJ:
dptch
otut
I)Yl)X
colorl
•

·valor ••
vpoa.k
vp.i ••
vpsi •• 2
voont
voonv·•
·valor ••
V]<
vy
vdpt
vot •• t
vcor
npiJtel·
·valore.
vpoa.k
vpsi ••
vpsi •• 2
vcont
11'001111'·•
·valor ••
V]<
vy
vdpt
vof •• t
vcor
npiul
•

r.gi.tr.dor.. da i/o
OcOOOOObOh
••• t Oc0000150h
••• t Oc00001&Oh
Oc0000140h

arquivo b
.••t
.••t
.••t
.••t
B9

do. r.gi.tr.dor.. da i/o
••• t 0000
•••t 4
.•• t 4
••• t 00008

••• t 0013h

da. fUDCoe.do arquivo b
.•• t 1

••• t 10000h
••• t 1000h

••• t vdpt
•••t 0111111118

••• t 1024

do. regi.tradore.
••• t 0000
•••t B
•••t 1&
••• t 00008

.•• t

da. funco•• do arquivo b
•••t 1

••• t 10000h
••• t 1000h

••• t OOOOOOh
.•• t 0000000008

•••t 512

.ImlIr
I·• tWlcaOda controla anterior·vcont2 .••t 00c08

APAGA'
l'

inicio do pr09raaa
•taxe

INICIO. _ SP,AO,A1,A2,A3,Jl.4,A5,A&,Al~
_ SP,BO,B1,B2,B3, B7,B10,B1l,E12,B13,B14
SITI' le,O,O
SlITI' 32,0,1
MO'lIt vp.i.a, AO ta2lallbo do p.t..:al
MOVII: AO,8pa:1.",a
MOVI vp>a.k, AO va..J.or da •••••••. r. do plano
MOVII: AO,8pmaak
MOVI vcont, AO
MOVII: AO,8cofttro1
HOVI VCOIlV I AO
MOVII: AO,8coftvdp

* •• tabelece valor•• para reqi.tro. de b
MOVI vdpt, dptch, li
NOVt YOf•• t, AO, L

A9 p/ lllOdI.!icar o •••daraco inioi~ da lIlamori_ da vidao
aR U,AO
MOVII: AO,ot.at
MOVI (O'vy+O.vz) ,dadc1r
MOVII: daddr,A3

Pr •• nche o fundo
MOVI
MOVI
rIU
MOVI
MOVII:
MO'lIt
MOVII:~~
RETS

.end

oc.a uma cor uDioa.
voor,0010r1
(255.vy+ftpual·~) ,1)Yl)X r

XT
vcont2,AO
AO,8control
vp.i.a2,AO 1 t •••••nho do p~al
AO,8p.i •••
SP, BO,81,82,83, El1, 810, 811, .12, 813, 814
SP, AO,Al,A2 ,Al, "'.,A!, AlS,Al&
O



Anexo 1.5 Subrotina para Desenhar o Padrão de
Cores da "Color Palette"

.,------------------------------------
• II'QSC- DI'CII- Labo~.~6do d. ID._.~o Uel:.zaai... (LIII) - nll
* ho:l~o !ll8U010 - .ub~oÚAa 'AIlIlAD•.uII
**
*
*
*·••··*

I.~. proqrama ao.tra no vidao o padrao de cora. programado na
pallete. LII 13-ooTtl1lP.o-88

caz.ct.~1~••••do .1.~••• g~'fl00'
.mo.u. tor no mocIoCGA
•fraqulneia horisontal.
•traquta.oia da "pixel":
.ra.olu910 da tala: 256

15750 Rs
10 Mal
l1nhao/512 "pixalo"/4 blto por "pixa1"

; Copy q.praq •. hdr I but doa. 't li.t 1t bera
.noliot
. copy q.praqo. hdr
•1ist

;
·valor ••
vpIIl&.k
""oha
t1cont
vconv·• endereco do.
control ••• t
poha
pmaok
co••vdp
•·valor ••
vx
vy
vdpt
vcor1
vofaz
vofoy;",,0,,,,,.
*
* fUACO.'
daclclr
dptoh
DYDX

do. raqi.tradores
.o.t 0000
.••t 4

••• t OOOOR
•••t

raqiotradorao da i/o
OeOOOOObOh
•• at Oe0000150h
•• at Oe0000160h
Oe0000140h

da. fUDCO •• do arquivo b
•••t 1

•••t
•••t
.••t
•••t
•••t
•••t
•••t

do arquivo b
o.at 82
••at 83
o.at 87

10000h
800h
011111111h
448 ,noo d. pixalo do of •• t •• o448
27 ; n.o da linhao do of.at
10*vy+0*vx ;28-11-88
100·vy+500"vx ,28-11-88

color1
of •• t
, ••otart
,wand
*•. ..cao da.

.• at 8g
•••t 84
•• at 85 ; 28-11.-88
••• t 86 ;28-11.-88

_PADIlAO.

" DlrINI 0.0 DOSMACP.OS
" MACP.OSOIIIUoIN• o••• o ••_.~o ela l1 ••b •••• pacdfioada •
•. _ "nl tt I ao valor do andareao .zaaz:.~do nua reqi.trador AJ.

"SOIIIUoIN $MACP.O
MOVZ
HO\TI
HPY11
ADD
MOVZ
$IND

NL.VI
dpteh,Jl.1 ; VALOP.DO PITeS •• Jl.1
.NL.,AO ~ •••••••ro ela linha ••• AO
AO.A!
IVI.I IAl , .caa anda-=eoo inicial. ao r •• tll.t.ad-o
A!,dadclJ:

MACP.OSOMIU'IX.a••• o •••••••ro da pu.l •• apaoificado _ NP
ao valor do endereoo alDAs_nado antarAoraent ••• Ai. •

*P.lSULTADO_ AO

"SOMIU'IX $MACP.O
HO\TI
P.L
ADD
MOVZ
$IND

.
* i ••ie1o do proqraaa
"

".II
IHI'I,AO, D1IIIlerO da pual.. em AO
A6.AO ; do.loca pale:> t ••••• ho do pia.l.
:11: ,AO,.. soma ao endereao inioia1
AO,daddr

INICIO. l*C1'M SP,AO.Jl.1,A2.A3.A4.A~.A6
l*C1'M SP. 80, 81, 82. 83. 87.810.811.812.813.814

"Valor para raqi.tro. do I/O
HOV1t ""du.AO, t ••••• he:> do pix.l
MOVI AO.8pai •••
LHO AO,A' ; det..:aainando o numero de rotac04I'
ORI orrrrrraOB, AS ; oorEespondente ao
NOT A6 ; t_ ••ho do pu••l •
MOVI vpaask,AO 1 val.or da •• soara do pl.ano
MOVI AO,8pma.~
~ vcont,AO
MOVI AO.8co••t~01
RWt vcon9, AO
MOVZ AO.8convdp* e.tabelece valor •• para regist:.rol de b
MOVI v••••••• t._ ;28-11-88
MOVI vw.,wand ;28-11-88
HO\TI vdpt. dptc:h
CLP. A2
SOIIIUoINvofoy.A2
SClttkPIX votlZ,Al
OP. Ag.AO ;A' p/ .udanca ela
MOVZ AO,of•• t ; banco. 01••••ov-e8
NCVI ycorl,AO
MOVZ AO.color.

oontomo do
HO\TI
MOVZ
HO\TI
rIU
MOVZ
HO\TI
rIU
HO\TI
rIU

p.drao u•••• do • cor 1D&.1.
(O"vy+O*~).dadclJ:
doclclr.A3
(2"VY+1'·vxl,DYDX

XY
AJ,dadclJ:
(U4*vy+::Z*vxl •DYDX

XY
(0*vy+l7.vxl •daddr
xr



pzeenche cada are. do padz.o OQB o valor de
ua r.q~.tr.dor da pal.tt ••
a ••quencia e.~a •• ord•• cre.cente.

CLR JU
MOVI (Z*vy+Z*vxl,daddr
I«IVI daddr, 1.3

vol~al MOVI Al,colorl
MOVI (10*vy+l'*vx),OYDX
FIU xr
I«IVI AO,oolorl
AOOI UO*vy),1.3,L
I«IVI 1.3,daddJ:
MOVI U*vy+1S*vx),OYDX
FIU xr
AOOI (2*VYI,A3,L
I«IVI A3,daddr
AOOI llllllllR,Al,L
JIUIC voU.
ltiI'N SP,80, 81, 82, 83, 87,810,811,812,813,81.
Ma'H SP,AO,A1,A2,A3,A4,A5,A&
JU:rs O
•end

Anexo 1.6 Subrotina para Trocar o Banco da
Memória de Imagem

.------------------------------------
• II'QIC - lIl'CII- LaIoonl:6,,~o elo :ta.t~t"9&o alot.caaica CLmI - 1111'
• ••••:1- !JIIJU10 - B"'oUAa 'nlOCA_'.UIC

• rroca o balloó da ••••••ri. do vld.o, .~fi •••••do o r.qiatr.dor
• OPYBTRT..laUltan •••• nt. o.rr.q. •• A' o .nd.r.co l~ol.l do* banco de ..-or!a atualizado.

••.'----------------------------------------
• C••••at•••s..Ucao eloB~ot_ _t'~_.
* .aolÜtor no aodo CGA
* .troqu'n~. horilontal. 15750 R.
* •tr.qu'ncl. de "pu.l". 10 HB.
* •rOloluQAoda tol •• 2" llnhaa/5L 2 ••pu.l."..I4 b1t. por "p1.Jtol-*-*-------------------------------------
** Int.radaan.nhUII arqulUnto • pa ••• d~ para •• ta auhrotina
*
• S&ida.* A9 oont•• o onder.ce lnioi.a1. da ._or~. da _ldoo •
* DPYSTRT conte. o valor que •• zoa u••.do pelo DCS para* •• tabelecer o .ndereco 1DJ..cia.1 de z:-et'zo •• caaento da
* -..orla d. vid.o •••*-------------------------------------
• I\lni..o ••
*• LU use ••••.•• ver •• o ori.q~Da1. _r •••••• _.,1. Stol. V. de Pai.v •*-----------------------------------------

O&rINZCORSrllNTS
-<:opy q.pr.q •• hdJ:, but: don't LJ..t: lt h.r ••

•nolht
.oopy q.proq •• hdr
.li.t

OPYsnr ••• t OoOOOOO~Oh
I
I
I &RTIlYPOIIIT

S&TJ' 32,0,0
S&TJ' 1,0,1
I«IVI 8VAR, AO, O
MOVI AO,80PY~T+OBR,1
l10T AO
I«IVI AO, 8VlU\, O
ARDI ooOeOOOOB,AO
I«IVI AO, A'



*------------------------------------* D'QIIC- DI'aI - La!oo~aU~iode IDrt_9Ao ll1et:r6aica (LU) - 111.,
: '_:llIt:o ftl8U010 - ~ 'l'IlOCA_'.ABII

* Troca o baAoo de ..-oria da vidoo, moditicando o rogi.trador* DFYSTRTo simultanoamonto carraga emA9 o ondoroco inicial do
* baAco do mamoria atualizado.
**------------------------------------* C..,act_bUcao do 8iot_ Oz'tl ••••'
* .mon1 ter DO modo CGA
* .troqu'ncia horizontal. 15150 a.
* .troqulncia da "plzal" , 10 MB.
* .rosolu910 da tala. 25&linba./512 "pizol."/I bit. por "pizol"*-----------------------------------
** &ntradarnenhua arqua.nto e pal.ado para •• ta .ubrotina
** Soida.
* A9 contem o endereoo inicial da ••• oria de vid..o .
* DPYSTR'I'contem o valor que •• ra usado pelo 'l'MSpara
* •• tabeleoer o endereco inicial de retr.'CAmanto da
* mamoria de video ••
**---------------------------------• R4ni.aoe.

DIlIIlZ CONSTAN'l'S
~opy g.progs.hdr, but don't lbt it horo.

•nolbt
.copy gspreqs.hdr
.Ust

51'1T
SJ:'1T
HOV1I
HOV1I
NOT
HOV1I
ANOI
HOV1I

32,0,0
1,0,1
8'IM,AO,0
AO,8DPYSTRT+OCa,1 I altora bit lU2
AO
AO,8'IM,O
OOOIOOOOa,AO
AO,A9

Anexo 1.7 • Subro~ina para Desenhar Caracteres
ASCII

*
**------- DCS34010GrapllAc. rWlctioa Li!>raEY*-------------------------------------• TUT func1:ion
*
*
*
*•
*
*
*
**-------------------------------------*
*
** At ozit.* 'l'he contenta of til. CONVSPr_qt.ter are
* oontenta of AO, A1 and A.2 ar •• chaD.q.d.
* WIaltorod •*-------------------------------------* Revi.1oft hi.tory:
* 5/11/1&••• 0rigiJla1 vora.ion ."...itton ••••••••••••••••••• MiJo. Donio
* 11/10/1&••• Addodhoador and =opyright no-tica ••••••••• Jorry Van Alton*-------------------------------------

Dra. tozt string ulinq Illonospacod tont. Start.ing posit.ion ot .trin9
b givon by arCJlllllont.,. and),l, "hich gi~o tho coord.inato. 01: th. top
lott cornor at tho roctanglo containing tho otring. Ar9'J'UIDt. .io a
pointor to o .tring ot ••••SCII_ncodod byt •• ta1<1O.ilUlt.dby a NtlI.L (01•
Characto" are I puol. wido and 1& pu_I. h.1gh.

DUIIlZ COIfSTAll'1'S
~opy gsprogo.hdz, but don~t liot it "oro •

•nolbt
.copy qsproqo.hdr
.Ust



_ta
IIOVk
1JIlo

••tt'
IIOV.
lIOVi.u
IIOVY
lIOVi

IIOVb
jrr
.ubk.u
.dd
IIOV.
1llOV.
PIXBL'1'
.ddlt
addlt
jruc

taxt _den. ,_t'.
reta
•• nd

SP,BO,Bl,B2,B7,Bl0,Bll,B12,B13,B14
8, SrTeS ; .et up sourc. pitch reqiBter.
SPTCa,BO·
16,0,0
BO,8COIIVSP,O
>100008,DYDX Clbaraat.r. ar. 16 bíqh by 8 wid.
16,11.2
11.2,11.0 AO• Y"X IDADDRI
_chxx_xx,A8 ba•• addr••• ot text font
*A1,A2
text dane
>20,Ã2
7,11.2
11.8,11.2
A2,SAODR
AO,DADDR
B,lCY
8,11.0
8,Al
loop

I q.t n.xt cbaraat.r to print
it' nuil Clbar, .nd ot' .trinq

I .trip ot't' ASCII valu.
I .ultiply by charaat.r .ir.
I add ba.. addr... ot' t.xt t'ont

.oure. addr... • character shap.
d••t'n addr•••• acr••ft poaitioD

dra. character
updat. .cr •• n po.ition
point to next cbaracter
print next character

Anexo 1.8 • Programa para Controle do "Mouse"

*.* .•.*_*. *_* ••• *t __ t **** t* •• *..••._._•••• _••.••.••* •._* __*_ ••.•••••••••••.•.•.•• **
o lUO - 25 d. jan.iro - GlRtlPO Da IAS'l'RtIM&NTACAOIlLI:TROlnCA I COHI'UTACA.O •
o PROGRI'UfAPARAHCOV&RA CRUZCOMo MOO'Sa •
o •
o sbt_ Grat'ioo 'Dl834010 - LIa ,CClla palett •• 8251 •
.• Caraot.eriatia •• eloIIlOU••• tJ:&Daai •• ao ••• inorona, 1200 •• u~, 8 bi~.,.... .•
o par.1elade •
o Int.rrupo.o uuda. LINTl r.1na1.1rado _ 131- 01-~O •
o R••• t do 8251, por hardwar. I 15- :jan- 90) •
ttt. *_._ ** •.•* t* t* •.•*tt. *.** __ • *.*****__.•.•.••*.t* .•** .•.•*••.**•.•.•** __• *_* •••••••••••••
* Reft.oe.
o
o LIa 31/01/90 ••••••• v.roao ox.1q.1naL. por •••••• _r.1a at.la~. da Pa.iva0 _

"MO'n C~OZ COMO .-osa·
"SZRXAL_4.ASH"

_SI:RIAL~adb340
••••••.••• _. .* •• _*.* __..••••• **_*_ ••..*__*.**** •• *_ •• * **.**** __ .e.e._.ee •• e.ee
o P~TROS DA I.-r&RJ"ACa S&RIAL •
*e**ee_.*_*******.***_** __•.••• *** .** *•..*e**.e ****** ***_ *******fL-***.e***e ••••• e.

RDADO
RS'l'A'1'
lIDADO
lICONT
RiS OH
RlS:OI'

02200000&
02201000&
02000000S
02001000B
04000000&
0400100l:2S

.SI'1'

.SI'1'

.sa'1'

.SI'1'

.SI'1'

.SI'1'

vaC'l'OR
IIAIIIL
INTS
o

orrrl'l'l'C:OB ;vetor ela .1nterrupcao
.SI'1' OC000011.oa ; req.1.t. pl bab.11.1tLr .1nterrup.
.SI'1' OC000012 oa I.tata. da 1..Dt.rrupc=ao do 34010

~ca .sa'1'
90D~Ca .SI'1' orl'roa
o
o PROGRAMACAODA8251
o
MODO .sa'1' 4aa 116X
COH'l'X .sa'1' 25a lati"a '1'&, ax. MS
COtIRX .S&'1' 24a ;at.1va ax • Rrs
Ce:tCRIS •SI'!' 40a lat.1va r •••t lDterno
COH'l'Xl .SI'1' 20a ,.t.1va R..'-S
C0Hl'X2 .SI'1' 21a lat.1va r.:z e RTS
Z&RO .sa'1' ooa ;

o ITATl1SDA8251
U&MP'1' .SI'1' 02a 1 reoepc..o

•• *.* ••••••••••••••••••• _•••. *.-.-_ .... * • .-••• *_.*-_ ••••• * _••• _•••
o PAI\AI&rtl.OS DO PIl-oGRAMII.DA CROS_••••• __••• _•• __•••• __.* •.• _eee_*_*_ ..•••••• ******e** __*****_.
o D.t'in.ioao de. par_.tro. ~1.obaJ..

e******.- •• _.•• _.
•-***_. __.*- -**-



CONTROlo
COIlVSP
COIIVDP
PSUI
PMASIt
•
• ••••qiotr.elor ••·

.sl1'

.SI1'

.SI1'
•SI!'
• SI!'

ooOOOOOBOI
OC00001301
0000001401
0000001501
0000001601

elo arquivo B

SAD'"
SPt'CI
DADD'"
DPTCI
OrrSIT
IISTAIl1'
IBND
DYDX
COLORO
COLOJU·•.* * ** * •.•.•.* •.* * * •.•.* * * ••.* •.* * * * •.•.•.* •.•.* * ** * * •.•.•.* * * * * •.•.* •.* * * * •.* •.*.*.* •.•• * * •.* •.•.•.•.•.* * •.

.SIT

.SI1'

.SIT

.SE1'

.SE1'

.SET

.SIT

.SE1'

.SE1'

.SE1'

• db340
npiJtel
pito"
oonv

.••t

.••t

.•• t

.•• t

1
15 1 n.o d. piJt.l. elo b1000 ••• r tr.n.f.rido
0800a 1 10001 para • pl.ca .db340
00141 100131 : valor r.f.r.nt. ao pito" • 1000 ••

vpoh.
vpou..1l:·
vot •• t
voorl1
vcor12
voarO
VX
VY
••* ** •.•.* ••.•.* •.* * •.•.•.•* * •.•.•.* •.•.* * * * * * •.* *." * •.* * •.* **.* ** •.•* * * ** •.•.* * •.•.•.•* •.* * * * * •• * * •.* •.* •.
• VALOIlIS DOS IlIGISTIlAOOIIJ:S PARA A St1B"'OTlNA SALVA
•
• valor •• atril>uielo. ao. r&qiotr.dor •• da 1/0
•
voontl
vconv'l•
• Valor.. atril>uielo. .0. r.qistr.doras da B
•
v.pt1 • SI1' pito"
dpiJt1 .SIT Dpiza1 ID.O da piz.l. d. 8 bit.
• Ipitn" • 80•._t* *_* * * •.* •.•.•.•.* •.•.•.•.* * •.* * * •.•.•.* * •.•.•.* * * •.•.••.•.•.•.* * * •.* •.•.•.* •.* * * ** •.* •.•.•.* •.•.•.•.** * * * •.•.* *
• VALOIlIS DOS IlIGISTIlAOOIllS PARA A Soa"'01'lNA DISINHA
•
• Valor •• atril>uielo. ao. r.qi.tradora. d. 1/0·

.SI1'

.SI1'

.SI1'

.Sl1'

.SI1'

.811'

0800a 1 1000.. p.r. • pl.n. SDB340
OAAAAAAAAJI
111111111 1 0101010101 •• p.r •• p1.n.
00000000
1
100001

vooDt2 .SI1' 00201
vOO1lvd2 •SIT conv•••.Valor.. atribuido. ao. reqi.trador.. da B
•

.piJt2
vdpt2
•
••• _. ._. *11********* ** t.""" * ••.** **.* •.•.__••_•.•.** •.•.-*. *_ •._t*.*"*.
• vu.OIllS DOS IlIGISTltAOOIllS PAlIA A St1BROTIlQ. IIZe:tlPZRA
•
• Valor ••• tril>uielo ••••• raqi.tr.c1c>ra. da 1/0
•voont3
VCODVd.3

••
• Valor ••• tril>uielo ••••• raqistradc>ra. da B
•
spiz3
vdpt3
•
----------------- ••• _*- *-*********-**** *** * -***.*** '***** ** •• *********" ****.****

*********************-** *-***** ****-**** •••••• *••••••••••••.• * •• ******* .* •••••••
• vu.OIllS DOS IlIGISTRADOIllS PAlIA O PROGRAMA PRINCIPAL

* Valores•
vpoia.
vpou..1l:

*

vot ••t
voorll
vcor12
vcorO
VX
VY

*•- ** - ***** - **.** ** ***** **.** ** --**-- '*•• * ••••. _. *••.• *.*. - -* - * •.•.••. **•.**•.•.•••* ••••.•.•
• VALQIlIS DOS IlIGISTIlAOOIllS PAlIA A St1BROTIlQ. SALVA
•
• Valor •• atril>uido •• 0. r.qistr.do r •• ~ 1/0•voontl
vDOnv.l•
• Valora •• tril>uielo. ao. r.qi.tr.do:r •• da B•

.SIT

.SI1'

.SIT

.SI1'

.SIT

.SIT

0000
orrJ'rrrrra
0101010lS
00000000
1
100008

vopt1
dpiJt1
•*aa*_* *a*•• ** _*.* •••.••• **. *.* *. *•• *** ••.••.•.•.* •.•.••_•.*. *_.* •••••• * •• *••*•._•.•.•.**
• VALOIlIS DOS IlIGISTIlAOOIllS PAlIA A S11BROTI_ DESORA.•
• Valora •• tril>uielo •• 0. r.qi.~r.do" •• d. 1/0
*vcoDt~
vconvd2
••* Valor•• atzoibuido. ao. reqi.t.rador •• de •
•
.piJt2
vdpt2·* •• __.*.**** ** ••• *.****_ ._ •• __••• _._ * _* •.• * •.• * ••••••• _••.••.•.• 1It ••. ** ••• * ••.••••.•••.•
• VALOIlIS DOS IlIGISTIlAOOUS PAlIA A SUBROTIlQ. lIZeoPlRA
•
• Valor ••• tril>uielos ao. r&qistr.elora. da 1/0
•
vnont3 •SIT 00008



vconvdJ

""* Valor.. atribuido. aos raqi.trador.. da 8
".piJt3
vdpt3
"

.** Definicao do macro DE8LOCI funoao de d.slacamento
* do cursar
OISLOC S~CRO AORXY,SAOR,OAOOR,Ve,OISVIO

lt'VI
CALLR
lt'VI
CALLR
lt'VI
MOVI
lt'VI
RUS
SINO

*r1Jll do !Moro

**.*****.** ••••• * ••••
" PROGRAMAPRINCIPAL"*••••••••••••••••••••
"

:AOJUeYI, tSADRI
SALVA
:ADIUCYI, :DADDRa
OUIRRA
'AORXYI, 'OAOOR'
,ve',AO
AO,@'OISVIO'

URIALI
'i'••••••••••••••••• _ ••• _•• _••••••••• _

•• Detinindo a. paramentro. da oruz-_._ _ .._ _----_._ .._--_.--
MIml
MIml
SlTI'
BITI'

Reql.trador ••

HOVK
lt'VI
MOVI
lt'VI

Reqbtradore.

8.,90,91,92,83,84,85,86,81,88,89
S',AO,A1,A2,AJ,A4,A5,A6,A1,A8,A9,AlO
16,0,0
32,0,1

de I/O

vpllz.,AO
AO,@PSIZI
vpaa.It,AO
AO,@P~SK

de B

MOVI vof.et,orrsIT
MOVI (9"VY+16"VX) ,OYOX
MOVI vcorO,COLORO

HaYK "P.i.e,AO
UlO AO,A1
ORI orrrrrnOB,A1
BOT A1 I A7 cont_ o n. ° de roteco •• corre.pondente a PSUI

_._•.... _----*_.- **.* .... *._-- *---- -- -*-- *- *-• Po.ioion •••nto do our.or no centro da e.l•••••. _•.. _-_._._. __.. _.•.. *_.- •.••.••.• _.. __..
vcorll , COLOU
[128,256] ,AORXY
AORXY.SAOR
SALVA

AIlIlXY, DADCR
DISINIIA
AIlIlXY, DADCR

**.*_.* •••••• _••_••• **.*----- •••_.*
-. procJraa&lldo • intertao ••• riaJ.·•• *••• *••• _-_••••• *-.** ••• * ••••••• *

BITI'
HOVK
MOVI

" do qual o. dado.
MOVI
MCVB
MOVI

RZS' OSJS
MOVI
HOVB
MOVI
MCVB
MOVI
MCVB
MOVI

8, O, O
IlXINPT,AC I .tatu. p/ reoepoao
ARIfIU,A8,Lo I A8 cont_ endar. inicaJ.aJ. a parti r

tranmai't.idcas pel.o IILOU••• erao az:aaz:.nados.
IIRO,AO,W
AO,@RlS_m- I fa. re.et por hardwar ••
ar.,AO,"; loop pl •• tabel.c.r a cS.uraoao
AO,RaS ; dIo r••• 1:.
IIRO,AO,W
AO,8R1S or I da.abilita re •• t
MODO,AO;"
AO, @lICoNT I carreqa lIlOdo
COIIRX,AO,_
AO,e.COm ; oarreqa controle
512,A& ; ~.o •••••• da byte. do bufC.r

••• *•••• __._*•• *•••• *••• *.*.*. --*.*
• - Proqramando • interrupcao t.INTl-••_•••••••••••••••• *.*._* •• *.* .***.
• ADlazena o endereco d. de.vi o de iDt.rrupcao

SITI' 16,0,0
SITI' 32,0,1
MOVI INTKRR,AO, L
HOVK AO,@VICTOIL,l

" Babilita a ma.cara da in~.rr-upcao LINT1
MOVI ~CB,AO
HOVK AO,@BABIL***••••• _._••••••• _--**.•••_*.* *_•••••••.• *••••• _-*** .•••.•• *

• 8&1.va n.a "Ularia, r.qi.traclo r •• que .ereo u.ado. pe~ ..•• *
.• rotina. da int.rrupcao. •••*._-- •••••• *•••••• _••• _.** •• *--* ••• **-* •• **- •• *.*** •.•• -

HOVK AIlIlXY, IA~, 1
MOVI ARHAIA,AO,:L
MOVI ARHAZB,BS,:L
NftK AO,Al,A2,A...3,A4,A5,AI,A7,A8,A..,A10
Nfl'M 85, BO,81, 8~, 83, .4, 85, 86, 81, 88, 89, 8:3.0, 811, 812, a13, 814
HOVK AO,8SPA,1
HOVK BS,lspa,1

" recupera reqbtradore. da pi~ha
NG'H SP,AO,Al,A.::2,A3,A4,A5,AI,A,l,A,8,At,A.:10
Na'M 8',80,81,8:2, BJ, 84,85, 86, 81, 88, a5t

••_**•••• *._.* *.*- *•••• *•• *- -*..•••••• * **.
" habilita o atendimento da iD~errupcao"•••• *•••• _••*••••••• *••**_._-*-._.*.**.-

IINT
RlTS

-_•• -_••••.•••• _••••• *••• _.* .••.•_ •• *_ •• ****** ** ••• * ••• -*••• **- -*•.•** -*._*.- .*-
" ROTIHAS DI :XNTKRRUPCAO
" INTIRR. identifica .e o <lado do •••••••• e codi90 d. comotrole *
•. XYIaoviaenta o clIr.or, verl"lcando a d1r.cao _ ••• t5.do •
*** .*** •••.•••••••••• _-*-•• - *** _ •• **•••.•• -* _._.•** .••••••••. *. ***.* ••.•_. *-*_ ..** *

y.mc S',AO,Al,A.:Z,A3,A4,A5,AI,A7 ,A8 ,AJ,A10
tMrH 8', BO,81, 8::Z,83, 84, 85, 8S, 87,88, 81
SITI' 16,0,0
HOVK @IA8IL,AO
ANIlI ~CB,AO
MOVI ~Ca,AO
HOVK AO,8BABIL
IINT
SITI' 8,0,0
SITI' 32,0,1
HOVK ISPA, AO, 1



HHI'H
HaVZ
HaVZ
HaVZ
DIC
JlUlZ
MOVI
MOVI
ANIlI
CM1'I
JlUlZ
HOVK

HaVZ
IIOT
ANIlI
SLL
ADDI
HaVZ
JllMP

AO,Al,A2,A3,A4,A5,AS,A1,A8,A',AlO
8RDADO,Ag I LI O DADO.
A,!J,*A.8+ I .mal.na na lI.eaoria.
A9,UO 1 salva •• outro reqiltrador.
Ao' 1 cs.crementa o oontador de dado. do buttar.
SALTA; .'. butter cbaio,
ARHAZ,A8,L I po.icion. pontairo no inicio.
512,A6 I n.o max. de byta. do buttar
OOFOB,Ag I .plic ••••• c.r. no dado a
80B,Ag,1I I varitica .a • dado da controla.
RlTOR1 , •• n.o tor .qu.rda novo dado,
04,AJ , AJ cont_ o n.o d. dado. que d.v_

ocorrer para moviaantacao do our.or.
A10,A' 1
U ,
0007B,Ag , .a tor, id.ntitic •• dado,
S,A.' 1 • da.via para o andareco
JMPTBL,A' oorra.pendente ao ••••0.
*Ag,A10,l
AlO I

XV,A', L I earraqa vetar de intarrupcao CClII o
Ag, 8V1CTOR,1 ; andareco da rotina para movlmantacao

do cur.or.
RlTOR1.
* A%mazana reqiltrador.. Ai na pilha andar.cada por AO

MOVI ARHAZA,AO,L
!eftX AO,Al,A2,AJ,A4,A5,Ae,A7,A8,Ag,Al0

* Recupera raqiltrador •• Ai • si, ar.mazanadol na pilha
tea'M SP,80,81,82,83,84,85,8',87,88,8'
HMFiM SP,AO,Al,A2,A3,A4,A5,A6,A1,A8,A9,A10

* Babilit. a ocorr.nci. da intarrupc.o LINT1
SITF 16,0,0
MOVI NUCB,AO
HaVZ AO,8BABIL
BINT
RlTI

SITF 16, O, O
MOVI 0004B,AO , .rma •• n. codiqo da tacl. 3
HaVZ AO,8T1CLA3
JIlt/C S87

SlTF 16,0, O
MOVI 0002B,AO I .rma •• n. codiqo da t.cl. 2
HaVZ AO,8T1CLA2
JR17C S87

SlTF
MOVI
MOVI
JR1lC

16,0,0
OOOlB,AO
AO,8T1CLAl
S87

O

* *******-*****.**.** * ** ••••• * •• ***•• ****.* * **.**.******** ***.**** ********.** *• Indereco. de de.via para oa dado. d. controle
JMP'l'BI..

.10nq

.lonq

.lonq

.lonq

.lonq

S87 S87.nanbuaa t.cl •• cion.da
S86 S86. 1.a tacl., da dir.it., .cionada
S85 S851 2 •• tacl., do c.ntro, .cionada
S87 S84. n.o axi.ta
S83 S83. 3 •• tacl., da •• quarda, .cionada

•lonq
•lonq
.lonq

S82. n.o • .&i.t •
S81. n.o eziat •
SSO. nao ezi.t.

* •• paco
ARHAZ1.
ARHAZA.
* •• paco
ARHAZ2.
ARHAZ8.

*
SPA'
SPB'
AGMA.

para aEmalaaaJ:' oa
.SPACI 22*16
.1I0RO O

para a%1D8zanar 01
.SPACI 30*16
.1I0RO O

.10nq

.10nq

.10nq

o ;poaloao para axmaz.nar pontairC) do. Ai
O lpoalc.o par •••••••• nar pont.irc doa 8i
O I endareco da po.lc_o do cur.oZ' na tela

***************._************************--.**********-*.* XY: Rotina da intarrapoao para ~JaO'9'ia.nt_c.o do ('luzo.or*
*~* •• ********** ••• **.****.*** ••• *********--******.****-**
lCYl

Arma.an. r.qiatr.dora. Ai • Bi na pilha
HHr.M SP,AO,~,A2,A3,A.,A5,~&,A7,A8,A,,"10
HHr.M SP,BO/Bl,B2,B3,a4,B5,~6,B7,B8,8'
SIU 16,0,0
MOVI 8BABII.,AO
ANIlI DMASCB,AO
MOVI OMASCB,AO
MOVI AO,8BABII.
IINT
SIU 8,0,0
SITF 32,0,1
MOVI ISPA,AO,l
MOVI ISP8,85,1

Reoupera da .-moria, 01 ra91.trador.. Ai- • ai
HHF,M AO,Al,A2,A3,A4,A5,A"~7,A8,A,,A10
~ 85,80,Bl,B2,83,84,B5,a.6,81,88,B9,Bl0,Bll,B12,813,B14

* A2 apont.a para o eDdereco da subrotina s-ara -avi.aentacao do cur.or
MOVI 8DISVIO,A2,1
MOVI lROADO,Ag , 1. dado ~ porta •• rial
MOVI Ag,*A8+ , •••••• n. dadlo no butt.r
AIIOI OOOOOOFFB,Ag ,
MOVI Ag,AlO ,
DIC A6 Id.cr_.nt. n.o d. byta. do buet.r
JRIIZ SAL~l , •• butt.r cb •• io,
MOVI ARHAZ,A8, L I poaicio~. pont.iro •• o inicio.
MOVI 512,A6 I n.o ••••• d. boyt •• do bufe.r

SALTA1. CKPI 80B,Ag I v.ritica •• daado lido • ~.ltivo
JIlC POSIT
IIOT Ag , a. naq.tivo, ·~l_ ••• t. o dado
AIIOI OOOOOOFFB,Ag
ADDI 20B,A2 : A2 .pont. p.r. o .nd.r.c", da .ubrotin ••• qui.llt.

POSIT. MOVI *A2,A10,1
SIU 16,0,0
CAI.I. AlO , ch •••• ubratina p.ra aoviaa •• t.cao do oaraor
DIC AJ , v.ritic ••• o. • byt •• do ao.... j. tor_ lidoa
JRIII RlTOR2 I
MOVI IIITIRR,AO,L I ••• a, ••••aut. na proxiaa int.rrapoao
MOVI AO,@VKC'fOR,l I • rati ••• I!lTBRR

MOVI ADIlXY,8AGM1l.,1
MOVI ARHAZA,AO,I.
MOVI ARMAZ8,85,L

• Ama.ana na _ri. o. Ai • 8i u•• do. no proqr •••
~ .5,80,8l,82,83,8.,85,81,87,88,8g,.10,811,812,813,814
JemC AO,Al,A.2,A3,A4,AS,A6,A 1,AI,U,AlO

* Reouper. o. Ai • 8i da pilha
MMFK SP,80,8l,82,83,8.,85,8I,87,88,8'
NG'M S',AO,A.1,A2,A.3,A4,A5,A I,A7,A8,A,9,A..10

* Babilit. • intarrupaao LIMT1
MOVI MJ.SCa,AO
MOVI AO,8BA11II.



Indareco da.
do oar.or

XI .lonq
.10llq

T' .10llq
.lonq

XIlIP.
DIQ
TCIMA
TllAIXO

*' *' ** •.•.* * *** •.* .••.*.* **.** *' * * * **. ** * * * * * * •.** **** * * * **.* * **.* * * * * * * * * * * * * •• *.** * *
• B1lll1l0TIRASPAlIA MOVIMl:IlTACAODO C11IlIOIl
**** .**** ** * -._- ** _._ •• *.*. ** * **** **.* ****. * * * .*-* * *.** * * *_.*--- * **** *-*-_.- *
" I'al • arul d•• locar-.. d. bai.xo para oima
TCIMA,

CALI.Il
MOVI
ILL
11JllXY
A1'IDI
DI:SLO<:

IlI:CUUIlA
vcorll , COLOlll
U,A9
A9,AIlIlXT
OOrrOlrrl,AIlIlXY
ADIlXT,SAIlIl,DAIlDIl,X,DI:SVIO

CALI.Il
MOVI
S1JllXY
A1'IDI
D&ILOC

IlI:CUPI:IlA
vccrll, COLOlll
A9,AIlIlXT
OOrrOUrB,ADIlXY
ADIlXT,SAIlIl,DAIlDIl,T,DI:SVIO

CALI.Il
MOVI
ILL
ADDXY
A1'IDI
DULO<:

IlI:CUPI:IlA
vcorll, COLOlll
U,A9
A9,AIlIlXT
OOrrOUrB, AIlIlXT
ADRXY,SADR,DADDR/X/DE~O

CALI.Il
MOVI
ADDXY
A1'IDI
D&ILO<:

IlI:CUPI:IlA
vcorll,COLOlll
A9,ADIlXY
OOrrDlrrl,ADIlXY
ADIlXT,SAIlIl,DAIlDIl,T,DI:SVIO

_.__*. ._._. •__•••••__•__••••_.__._._._••_.t ._. ••
* Subrotina. para d••• nhar o cur.or •-*-*---_. __._-_ .._---_ _.-._ .._-_._ _ _.__._._.-.-.*-* _._-
------_._--_._--_._._-_ _-_ _--_. __ ._---
• IUbrotin. SALVA' •• lv. o bloco da m.mori. d. •
* 1aa, •• onda •• ra d••• nhada a cruz. *----*_._._ .... _-*. __.•• _._---_._-_ •• -. __._._.-.-

BADIldafinido
MOVI
MOVI
MOVI
llL
MDV&

no proqraaa principal
v.ptl,IPTeI
INAG,DADDIl,L
clp1z1,AS
A1,AS I
AS,DPTeI

Ilaq18tr.dore. da I/O

LHO AS,AO
MDV& AO,8cONVDP
MOVI ~oonv.l,AO

AO,8CORVSP
vcont.1,AO
AO,8COlITI\OL

daB••* Tranatereaoia da bloco·
•
• Ila•• rvando •••• .re. p.ra .Dlaz •••• r o trecho da t-q_
* que oOD~.r•• cruz.•

•****************** •• ******************************~.**.t._
• IUbroti ••• DIIUIIA' da •• llh •• cruz ••• m_od. de ~q_ .•_tt**** •••••• •__ ••••• __ •• __ •__ ••• ••••••.•••• _

DUUIIA.
•
• Ilaqi.tr.dore. da I/O

MOVI .p1z2, AS
LHO AS,AO
MDV& AO,8CORVSP
~ vcoDvd2,AO
MDV& AO,8CONVDP
MOVI vcont2,AO
MDV& AO,8CONTROL

MOVI
MOVI
MDV&

• OBI.DAIlDIl V_ da
MOVI

Ll,SllDR
.p1z2, SPTea
DAIlDIl,AO

.Ubrotin. d.
vdpt2,DPTea·* Tran.terenoia d. bloco· PIXBLT

MOVI
MDV&
MOVI
PIXBLT
IlI:TI

B,XY
L2, SllDR
AO,DADDIl
vcor12 , COLORl
B,XT
O•

• Definindo • cruz
* cruz oca cor voor11•

•110m
•110m
•110m
•110m
•110m
•110m
•110m
•110m
•110m

DOOOI
01001
0100a
OlDOI
or&OI
0100a
0100a
0100a
ooooa•* Crul oca cor voor12•L2.



.1IORD

.1l0RD

.1IORD

.1l0RD

.1IORD

.1l0RD

.1l0RD

02801
1&rOI
10101
1&rOI
02801
02801
03801

**** '* ** ***. '* '* ** ** *.** * * * '* * * '* * '* * * '* '* ** '* * '**.* ** * * ** ** * * ** * * ** *.* ** * * ** ***.** * * '* * * *·*** * ***** **.* * **.* * *.* * * * * * * * * ** * *** * * ** * ** ** * **** * * * *
• Subrotina RECOPERA.tranafara O bloco da .eaoria da •
*ilDaq_ aalvo teaporari •• ent. na ••• orta de si.tema, *
.para a ••• oria d. taaq... *
**** * **** * ** * ***.* •• **.******* ** ** * ** * * **.* * * * * ** * * * * *••
RECOPERA.·• ~qiatradoraa da B•

MOVI IMAG,SADR
MOVI vdpt3,DPTCI
MOVI api>:3,A5
lU. 1.7,1.5
MOVE AS,SPTCI

• OBS. DADDRvem do proqraaa principal•
• Raqiatradoraa da I/O· 1.5,1.0

AO,@CONVSP
vconvdJ,AO
AO,@CONVDP
vcontJ,AO
AO,@CONTROL

* Tran.terenc1a de blooo
PIXBLT L,XY
RETS O

***.* ** ** *** * ** *** * * ** * * * * * * * * * ** * *** * * * * * * * * * **.** ** * ** ** * ** * *** * * *** * * * ** * **.
• lUO - 25 da janairo - GRUPODE INSTROMDlTACAOEL&TRONICAE COHPOTACAO •
• PROOMIfAPARAMOVERA CRI1ZCOMO NOI1U •
• •
• Siat ••• ~34010 - LIE ,ca. oonvaraor D/A da 8 bita a 8251
Caracteri.tioa. do .OU •• I transai ••• o ••• incrona, 1200 Baud, 8 biti, •••
• paridada
• Intarrupcao uaada. LIRTl •
***** ************ ****** * * **** ** * ** * **.** * * * * *** ** * * **. * li * * * * ••••••••••..••..•••••••• TraDaferencia do aoftvarepara a placa coa expana.o ~ ••• or1a '*
• a intar~aca aarial, aalaciondaa atravaa da uma PAL (07/marco/90) •
• •
• Placa ~34010 - LIE • •
• .oonvaraor D/A da 8 bita (BTI0S) •
• ._ria da ahtaaa. 3' (Uk >: 16) •
• •• -.cria da dat_. 2' (Uk >: 16) •
• Illioiol 07/ •• roo/90 ria.07/maroo/90·

••••••••••••••••••••••• *** •••••••••••••••••• * •••••••••••••••••••••••••••••••••
• PARlUDTROSDA IlITZRJ'ACE SEIUAL •••••••••••••••••••• *•••••••• _ •••• *•• *•• *••• *••• *•• **.~••••••••••••••••••••••••

RDADO
RSTAT
lIDADO
llCONT
RES ON
REs:or

.UT

.UT

.SET

.UT

.SET

.SET

02100000&
02101000&
02000000&
02001000&
02200000&
02300000&

VECTOR
BABIL
INTS·

orrrrrrcoI Ivator da intarrupcao
.SET OCOOOOll0B I raqiat. p/ habilitar i~tarrup.
.SET OC00001201 latatua da Jlntarrupcao do 34010

INnRRUPCAO /LIll'rl
.SET 00021 I •• acara p/ habill.itar intarrup.
00001 I wdaaabilita" intarrupcao

'IaSCARA DA
IaSCI
DJeASCI
•
• PROGMIfACAODA•
MODO
COMTX
COHIlX
CCIHI\&S
COMTXl
COMTX2
ZERO

.SET

.UT

.UT

.UT

.S&T

.su
401
201
211
.UT

nl
251
24B
I ativa
I ativa
I ativa
001

I16X
lati". Ta, Ia • RTS
;ati". Rz. • R'K'S

re••t interno
RTS
fi a RTS

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -- •• * •••••••••••••• * •••••
• PARAKIl'l"ll.OSDO PROGRAMADA CRI1Z •••••••••••••••••••••••• * ••••• * •• ** ••••••••• * •••• * •• * ••••••••••••• *_ .
• Defillicao doa par •• atroa qlobaia•
• Raqhtradoraa da I/O•
CONTROL .S&T OCOOOOOBO.B
CORVSP .SU OCOOOo130.B
CORYDP .SIT OCOOOO140.B
PSIU .SU OCOOOO150B
PHIUIIt .s&T OCOOO01S0B•
• ~qhtradoraa do arquivo B•
SADIl .s&T 80
SPTCI .SET Bl
DADDR .s&T 82
DPTCI .SU 83
OrrUT .SET 84
llSTART .S&T 85
1l&ND .SU BS
DYDX .SET 17
COLORO .UT B8

196



JUlTORl,
• ADIa.ua ra'1istrador.. Ai lia pilha alldaraoada por AO

MOVI ARMAZA,AO,L
.terlK AO,Al,A2, AJ, A4,A5,A&,A7 ,A8,AJ,A10

.,Racup4ra r.qi.~rador•• Ai • Si, .~s.Dado. na pilha
HHF.K 8P,80,81,82,83,84,85,86,87,88,a,
lIa'H aP ,AO,Al,A2, AJ,A4,A5,A.6,A7 ,A8,A9,AlO

• Babil1ta a ooorralloia da illtarrupoao LINTl
81T1' 16,0,0
MOVI MASCB,AO
MOVI AO,@BABIL
IINT
JUlTI

SJ:TI' 16, 0, °
MOVI OOOtB,AO; arma.ana oodi'1o da taola 3
MOVI AO,@TJ:CLA3
JIroC s87

81T1' 16,0,0
MOVI 0002B,AOI arma.ana oodi'1o da taola 2
MOVI AO,@TJ:CLA2
JRl1C s87

81'lT
MOVI
MOVI
JR11C

16,0,0
0001B,AO
AO,@TICLAl
887

_AoAo ••• *••• _.__*••.__*_ * * _Ao •• _ * * * •.__** * •.••• __•.* •• _*.__* ••• __AoAo ••• * •.•• _.* *.AAo_

• Indereoo' da de.vio para o. dado. d. control.
JMl'TBL,

.10n'1

.10n'1

.1on'1

.10n'1

.1011'1

.1011'1

.1011'1

.1011'1

S87 s871Denbuma tecla aoionada
8S6 886' 1.a taola, da diraita, a010nada
885 S85. 2 •• tecl., do centro, acionada
ss7 sst, nao axista
S83 s83: 3.a teola, da .squerda, aoionada
SS7 SS2. nao ax1sta
SS7 SSl, IIaO axista
8s7 8S0, Dlo'axista

* •• paco para .~I.ft.r o. reqi.trador.. Ai
ARMAZ1, .8PACI 22*16
ARMAJAI ••01Ul°
* •• paco para aDlAs.nar o. reqi.trador •• 8i
AIlHAZ2. .BPACI 30"16
ARMAS8I ••01Ul °
"8PA,
&P81
AGHAI

.1011'1

.1011'1

.1011'1

o :po:'tcao para ama.enar ponteiro do. Ai
O ;po.ioao para ar.mazenar ponteiro do. 81
O : endereco da policaodo ourlor na tela

.••.•.••• *' ••• *' *' *' ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••
• XYI Rotina de interrupcao para aovtaentacao do ourlor.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *

" Armarana raqistradoras Ai a 8i Ila pIL1ha
~ S"AO~Al,A2,A3,A4:~A5,Ae:,A1 ,A8,AJ,AlO
!em« 9',80,81,82, 83,B"~ 85,8&,81,88, ai
SI'lT 16,0,0
MOVX DMASCB,AO
MOVI AO,@IlIUlIL
IINT
SlTI' 8,0,0
SITI' 32,0,1
MOVI @8PA,AO,1
MOVI @8P8,B5,1

• Reoupera da !D.ULOria,ol reqiltrador •• Ai e 8i
toH'H AO,U, ~2,A3,A4:,A5, A6,A7,A8,A',A.10
lelI'M 85,80,81,82,83, 8t, 85, 8S, 87, B8, 8l1,810, 811, E112, 813, 81t

• A2 aponta para o endereco da .1lbrotLna para aoviaentaoao do cur.or
MOVI 8DISVI:0,A2,l,
MOVI 8JUlADO,AlII la dadlo da porta .erial
NOV& A9, .AS+ ; a.au..enL dado DO bu~t'er
ANDI oooooorrB,AlI •
MOVI AlI,AlO
DIC AS Idecr_anta 11.00 da bytes do buttar
J1mZ SALTAl ; •• but't.r" cheio,
MOVI ARMAZ,A8,L; pos1 ciolla ponta1ro no 111.101<=1.
MOVI 512,AS ; n.o...... de bytas do butter

SALTA1' CHPI 80B,AlI ; varit10a .a dado lido a positivo
JRC POSIT
NOT Ali I sa llaqat1vo, _l_enta o dado
ANDI oOOOOOrrB,AlI
ADDI 20B,A2 ; 1.2 &pollta para o anderaoo da subrotina sequieDta

POSIT' MOVI "1.2,Al 0,1
81'lT 16,0,0
CALL AlO; ohaaa .ubrot~na para .ovia.Dtacao c::le- oursor
DIC 1.3 ; varit10a se 0.- t bytas do lIlOusa ja t••r_ lidos
JIlNZ JUlTOR2;
MOVI Ilft"&RR,AO,L ; •• I~, executa na proxiaa Lnterrupaao
MOVI AO,IVlCTOR,1 I a re>tina INT&J\R

MOVI ADJlXY,••••GMA,1
MOVX ARMAZA,AO,L
MOVX ARHAZ8,85,L* A.z:IDazen.ana __ oria 01 Ai e ti uI.do. no proqr_
Ht'DI: 85, BO,81, 82, 83, Boi,.5, 81, 87,88, S" 810, 811, B ~2, 813, 814
MIl"M AO,Al,A2,A3,A4,A5,"I,A1,A8,A',A10

• Raoupara os 1.1 a 8i da pilha
HHrM SP,BO,Bl,82,83, ••,ElS,81,81,88,.'
leIFM SP, AO, AI, A2, A3, A4:, JIII'.!, A6, A1, AS, A', Al O

" Bab11ita a 11ltarrupcao L1NTl
MOVX NUca ,AO
MOVI AO,@IL\BIL
IINT
JUlTI

Indenoo
do ourlor

XI .10n'1
.1011'1
.10n'1
.10n'1

XDIR
Xl8Q
TCIMA
T1IAIXO

X

••• ** ••••••••••••• *••••• *••.•••••••.•••• r •.•••••••••••••.•••.•••.•.••_* •••.•••••••.•••
• S1l!IROTIIIASPARA~ACAO DO C1mSOR•••••••.••••••••••••• *••••••.••••.•••••••. r ••••••••••• '* '* •• '* '*. '* '*. '*'* _ •.•.•.•••••••••. *••
" ra. a orus daslooa.-.a da ba1z0 para c1aa
YCIMAI

CALLR
MOVX
8LL
lIUllXT
ANDI
DISLOC

JUlCUPIRA
voorl1, COLOU
16,AlI
.u,A!lRlCY
OOrrOl1'l'a,A!lJlXY
ADJlXY,SADR,DADDR,X,DZSVIO



CALI.R
MOVI
SllIIXY
ANDI
DlISLOC

I\lICllPIiIlA
vcorll , COLOIU
AJ,AIlIlXY
OOrrOlrra,AIlIlXY
AIlIlXY,SADR,DADDR,Y,DlISVIO

CALI.R
MOVI
SLL
AIlDlCY
ANDI
DULOC

I\lICllPIiIlA
vcorll , COLOIU
U,AJ
AJ,AIlRXY
00rr01rra,AIlIlXY
AIlRXY,SADR,DADDR,X,DIiSVIO

CALLR
MOVI
AIlDlCY
ANDI
DULOC

I\lICllPIiIlA
vcorll, COLORl
AJ,AIlIlXY
OOnOlrra,AIlRXY
AIlRXY,SADR,DADDR,Y,DIiSVIO

*-*_ •••• -._._-_ •• -._-_. __••••••• _-_.- •• _._---_._._------_.*** ..._-..
* Subrotina. para de ••nhar o cursor **-*---._--_._._--_._._-._-----_._--- .._._._ .._..... -..... *._._ .....•
**_._------.-._---_._._------ _---_._.-
• Subrotina SALVAI .alva o bloco da ••• or1a de *
* 1IDaq•• onde •• ra d••• nhada • cruz. •**-_._._--_ ..._-----.-._---._._----_._ ..-.--_._.

o SADR e1afinido
MOVI
MOVI
MOVI
RL
MOVZ

o Raqbtrador •• da 8
o
o Tl'aD..terencia ela bloco
o

PIXBL:r XY,L
1\lI:r& O

no pr09raaa principal
vspU, sP:rca
IMAG, DAIlDR, L
dpiz1,AS
A7,A5 I
AS,DP:rca

AS,AO
AO,@CONVDP
vconvsl,AO
AO,@CONVSP
vcontl,AO
AO,@CONTROL

o
* Ra •• rvaado ••• ar.. para ar.aazenar o trecho da taaq ••
* que OODt.ra a Crul.•
IMAG. .SPAClI 720U

o

** *** * * * * * *** *****.*.* ** * *** **.* ** * * ** * * * * * * * * * * * * **.****.
o subrotill& DUlIBIIA. e1asanha a cruz Il& •••• ori. ela baq ••• o
*-* ••• _---------------_ •• -----_ ••••••••••••••••• __•••• _•••

DIiSlIBIIA'
o
o Raqistrador •• da I/O
o

~ spix2,A!I
UIO AS,AO
MOVZ AO,8COIIrVSP
MOVI vconvd2,AO
MOVZ AO,@CONVDP
HO'lI vcont2,AO
MOVZ AO,8CONTJlOL

Reqistrador •• de 8

~ Ll,SADR
~ spix2, SPTea
MOVZ DADDII,AO

o 08S. DAIlDR v •• ela subrotina ela interrupeao
MOVI vdpt2,OPTe8

Tran8feranoia de bloco

PIXBL:r
HO'lI
MOVZ~
PIXBL:r
l\lI:rs

8,XY
L2, SADR
AO,DADOR
vcor12, COLORl
8,XY
O

.1I0RO

.1I0RO

.1I0RO

.1I0RO

.1I0RO

.1I0RO

.1I0RO

.1I0RO

.1I0RO

ooooa
0100a
0100a
OlOOa
orlioa
0100a
01008
01008
ooooa

o
a Cruz cem cor voor12
o
L2.

.1I0RO

.1I0RO

.1I0RO

.1I0RO

.1I0RO

.1I0RO

.1I0RO

.1I0RO

.1I0RO

0380a
0280a
0280a
aroa
1010a
aroa
0280a
02808
0380a

.*' •• aaa****._*•• *._*_.*_ ********* *'.•*.*. *•• ***' ** **** **. ****- *•.~.*.* ••.•• **._*•--***** •••••••••••••••.• ** ••• --****-*-*' _••• * -**--- --**-
• Subrotill& I\lICllPlIlIA.trllA.fer. o bJ.oco da •.•••• ria cs•••
a1aaq••• alvo teaporar1_ente Da ••emor~. d•• 1.t ••• , •
°para a ••....,ria ela baq_. •..*a •• _••• _*••• _.*••• *_.__•__•••••••• *' .• * ••••.•• -.- _••••
o
o
I\lICllPlIlIA.
o
o Raqistradores da 8
o

MOVI DlAG, SADR
~ vdpt3,DPTCa
~ spix3,A5
RL A7,AS



« « « «
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Anexo 1.9 Programa para Configurar
para o Modo Entrelaçado

*------------------------------------* IJ'Q8C - DJ'C11 - Labo,..t.6d.o 4e I ••• t.~t.&9&o net.~a.ú.ca (LIII) - 1,.11
* '~ojet.o !MB3~OI0 - '~09T'" rIL~.ASK

*
*
**-------------------------------------
*
*
*
*
*
*
*

Cozae*_bt.ica. cio Sl.t._ C:~'f1co:
.m.on.1tor no modo CGA
• tr.qulnola ho~1zontal,
· trequlncia d. "pizel" I
• ra.oluçllo da tala: 25&

15750 SI
10 MIl
linha./512 "pixal."/S bit. por "pixal"

D!CLAI\Z GLOBAL ZN'l'R"t 'OIIIT

.qlobl _o_intOO

DUIN! CONSTANTS ANO MACROS
--Copy q.preq •• heir, but don' t l10t it hare.

• noli.t
.oopy q.preq •• hdr
.li.t

;CONTR
;VCONT
;VCONT2
I

o intOOI
-- MOVI

S!TJ'
MOVI
CLR

OCOOOOOB08
00008
0000

>rrrrrrro, S'
32,0,0

DSPrIL,AH
Ali

I.at up .y.tea .taok/ LI! 22-11-8S

Iq.t pointar to di.play li.t
;endereeo do 1.0 banoo de m.mor!a

I 01-NOV-8S

S!Tr
S!Tr
MOVI
SLL
ADDI
MOVI
CALL
J1loc

32,0,1
16,1, O
*AH+,AI3,0
S,A13
JMPTRL,A13
*A13,A13,1
A13
DSPLOOP

I
Iqat addr ••• troa tabl.
I

.10nq

.10nq

.lonq

.lonq

.lonq

.lonq
•lonq

• lonq
.lonq

.lonq

.lonq

.lonq

.lonq

CMDO
CMDl
CMD2
CMD3
CMD~
CMDS
CKl&

CHD7
CMDS
CMD9
CMD10
CMDll
CMD12

J1lUC
SETJ'
MOVI
MOVI
MOVI
RETS

CMDO
115,0, O
SOOOS,AO
AO, @><:0000100, O

L2,Al~
Õ

:code :for end af 1.1.'1::.
; coda to 1ILlt1aJ.1",. GSP
; oode to •• t transpaE'encsy
I coda tor chaIlqa colc:>ro
: coc:le for c1laJ:l9- colc:n:l
;cod. for tezt eira •
; coda tor rIU tUDc*S-on d ••••o ••• t.

, coda tor 1ILlt;l&1.1"'1nq pa.l.tt. •
;z.r. aeaorJ.a

; pacl%ao de cor ••
;atraso
; ini <>1&1.1 ••a par ••••a1oro. p/ c::H)!l
;t.rocsa banoo

;A.nd 1obi. i. tha way
the coei_ enc1s

Icod1qo pl ha1.t
; enderece do aSTCLL

I r.i:zú.c1a •••• L2 ( 01-11-8S)
O\J.d thi. h tha way

: ~h. code ends
,Not wlt.h a banq,
, but. with an .ndla •• loop

MOVE *A14,AO,O
SETr 1,0,0
MOVI AO,@CONTROL+5,0
SETJ' 1&,0,0
RETS O

*ocnando para •• t.ab.lecer a cor de f'undca
CMD8:

*
** CCIlIIUnd to chanqe colorO reoeJ.ved.
CHD3:

MOVE *Al4+,AO,1
MOVE AO,BS
RETS °
MOVI *Al4+,AO,1
MOVI AO,BII
RETS °

MOVE *A.14+,AO,0
MOV& *A14+,A2,O
MOV& *A14+,~,1
MOVI TEXT, Bl~
J1:JMP iil~

,q.1o .tart1nq x coorc11na1oa
;q.1o .tartinq y coorc11nata
Ige-t acldre •• ot char .~r1.Dq,,



CH07. ~ _PIoL,814
JllHP 814

CH09. ~ PADllAo,814
JllHP 814

CHOlO.
~ OAOOOOB,A9~ oOOOrrrrrB, AO,L

P2. DIC AO
JIUlZ P2
MTS O

;routin. for the .iaulator becau •• it
li. hardwar. dapendent, and t.ha
;.!mulator heI no palett ••
IS" th. RJ:ADMI.lST til. tor d.tub

;programa para o de ••nho do padrao
1da cor •• que •• t.a aJ:J'Dazenado 1\&

IPIoL.

.------------------------------------,•••••••••••••••••••• •••••••••••••• ••• _._ ••• __ •••• e _

• DSPrIL.A8M-------_._ ..-..-..__ _._-._- -.__ .._.._ _ __ ._--_. __ _-_ ..-..

I
10LIST ••• t O
INIT •••t
LOADT •••t
LOADCO •••t 3
LOADCl •••t 4
'l'IX'l' ••at
rIL4 •••t
tuncao till
PIoL •••t

I.nd ot di.pl.y lht
liniUalh. CiSP
Iload tr.n.par.ncy bit

Iload colorO
;load color1

I dr.v t'R .trin'1
I da •• 1lha o LIZ, oca •

I
1
MACiA •••t 8
1
PADIlAO •••t 9
PIoLl •••t

IR'IT2 ••• t
1
TROCA •••t
1
1
1 DISPLAr LIST

not u.1CI u til. duao routÜ1. ~or t.1l.
.iauJ.at.e>r. S.. R&Ama:. 1ST to-= aIl

.xpla..-toJ.on.

d. funde>.
;moat:ra ce:trell da pa.11ete

I.tralo para vi.~l:1.oao da

;ill.1cJ.ali.a o. pa-=_t.ro. '1ra~J.co •
para a :rotina 'I'UT

;troca banco d••••• or1 •

DsprIL.
- .vord INIT

•vord APACiA
•vord LOADCl, >rrrr , >rrrr

.word TEXT,20,7

.101\'1 STRING1
.vord rIL4

_L2. .vord PALl
•vord 10LISt'

., t •• t.. da funceo rILL r..
I atraso

ItU. mu.t be at .nd of U.t.1

.•trinq -Fill runction ~ampl.:w ;

.vord O
.end

._------------------------------------..••.................. _ _ ••••.......•... _ __ .
• nrI\'.ASII----_. __•• _.- ._ •••• _.* •.•._.* ..•.._•.....• _. _... - - - -_ .••....• - _.......• _•.......•

DlrINI CONSTANTS
-Copy '1.pu'1 •• lLdr, but don't li.t. it h.r ••

.1\olllt
•copy '1.pr.'1" hdr
.11lt

1 lN'1'R1' POIIIT
1
_IIIIT'

• Initialis. 1/0
sln~~
HOII1t

r''1ilt..ro.
14,0, O
IOR&CiSl,BO
BISYlIIC, Bl
12,82

lpoint. t.o 1/0 ~alu ••
11/0 r.qi.t..r ~ •• addr •••

: laad loop oount

.80+, *81+, O
B2,LOOP1

IOR&GS2,80
llITUlB,B1
7,B2

lpoint t.o 1/0 vaJ.u ••
:%/0 r.qiat.r ~ •• addr•••
Iload loop coun.-t



o Initializa B-flla raqi.tar••
MOVI 8IlZGS,80 ;
MMrH 80,SPTCB,DPTCB,orrSIT,WS~T,WENO,COLORO,COLORl

o AlJ.dona. Raturn.
IlZTS O

.101lq

.101lq
.101lq

.101lq
.101lq

.101lq

.101l9
.101lq

>00000000
>00000000
>OOrrOlrr
>00000000
>OOOOCOOO

>00001000
>00000000
>00000008

.word >0005
.word >OOla
.word >009a

.word >OO9r

.word >0007

.word >OOOa

.word >OOfb

.word >0105

.word >8020

.word >rrrc

.word >rrrr

.vard >0000
IOllZGS2,

.word >0000

.word >0000

.word >OOlC
.word >0013

.word >0008

.word >0000

.word >0000

.end

;COLORl • 89
/COLORO • 88;WENO • 8& /WS~T ·85
;OrrSIT • 84/DPTCa .B3
;DAIlDR • 82 ;SPTCa • 81

;SlSYNC • >c0000000
/BI8LNK • >C0000010
;BS8LIN • >c0000020

;aTO~ • >c0000030
;VlSYNC • >c0000040
;Vl8LNK • >c0000050
;VS8LNK • >COOOOO&O
;VTO~ • >C0000070
;DPYCTL • >C0000080
;DPYSTRT • >C0000090
;DPYINT • >COOOOOAO
/CONTROL • >C0000080

;lNTIN8 • >C0000ll0
;INTPIND • >C0000120
;CONVSP • >C0000130

;CONVDP • >C0000140
;PSIZI • >C0000150
;P~KL • >C00001&0
;PHASK& • >C0000170

*,---------------------------------.................... --_ _ •...••.•.•_.._ - - .
* AlMIA..AlIJ(._a ......•............. _ ·._ ·._ .
* &.te proqraaa qera a cor do fundo, onde cada linha e d••• nhada
* COR ua ~am de cinza, iniciando pela cor mai ••• oura, .
;
0sara ..-oria qrafica

.title 'apaqa • m-moria de video '

.file '.paqa.a••..'

;
;
;.valor.. doi reql.trador.. d. l/o

vpma.1t
vp.iza
vp.iza2
voont
voonv
*
• endereco doi
control .I.t
p.iza
pma.1t
COIlVeIp
**vaJ.or ••",.

.••t

.••t

.••t

.••t

0000
8
1&
ooooa
o •• t

raq1atradora. da ~/o
OoOOOOObOh
••at Oc<l000150h
•••t Oc<lOOOl &Oh
OoOOOOUOh

ela.fUIlCO&S do arquj.vo b
••at 1

.••t

.••t
OOOOOOh

.••t

vy
vdpt
vo:r •• t
VCOr
*• funoo ••
eladdr
dptch
ot'.et
DYDX
colori
** funcao
*vcollt2

do arquivo b
.•at 82
.• at 83
••at 84
•••t 87
.• at 89

APAGA'
T
* inicio do proqraaa
* .tezt

INICIO' temi SP,AO,A1,A2 ,A3,A.,A5,ACS,lU.
temi SP,80,81,82 ,B3, B7, 810,Bl1, 812, B13, Bl.
SITI' 1&,0,0
SITI' 32,0,1
MOVI( vp.iza,AO taaanho do pi.zel
MOVI AO,lp.iz.
HOVI vpaa.Jt, AO 1 va10r da •••.• car. do p1ano
MOVI AO,lpoaa.1t
MOVI voont,AO
MOVI AO,lcollt~
HOVl voonv,AO
MOVI AO,llcODveIp

" •• tabelece valor•• para re9i.troa de b
MOVI vdpt,dptch. "
~ vofs.t,AO,~

A9 pl Illodificaro alldar.co i~cia.1 da __ orJ.. de video
OR A9,AO
~ AO,of.et
MOVI \O*vy+O*vx) , dacldr
MOVI eladdr,A3

** 'r •• nohe oada
MOVI

LOOP, MOVI
rILL
AIlDI
MOVI
AIlDI
CMPI
JRHZ
MOVI
MOVI
MOVl(
HOVI-.c-.cRlTS

.end

11llha•••••UIllú~el da ci" ••••
voor, co1or ..1
\2*vy+512*~),OYDX ~
Xl'
(2*vy),AJ, L

A3,daddr
01010101a, colorl,L
orrrrrrrrBl,oolorl,L
LOOP
vcont2,AO
AO,lcODtre:01.
vpsi.a2,AO ; ~aaanI>•• do pi.zel
AO,llp.iz.
SP,80, 81,aZ, 83, B7,810, Bl1, B12, 813, 81.
SP,AO,Al,JII'2,A3,A4,A5, AS,A14
O



*----------------------------------_ .....•.•.••...•..•-.•..••..••...••..••..•••.• - .
* rIL&.A8K•.....•.••••••.•..•..•..•..•••...... _ •...•...••..••..•...•...•...••...•..

I
IDlrINI CONSTANTS

-Copy qareq •• hclr, but don 't lbt it hne
•"ol1.t
.oopy q.preq •• hdr
.lbt

I
·valor ••
vpma.1t
vp.ize
veont
vtap
** andar.ao do.
oontrol .•• t
p.iza .•• t
poa.1t •• et
<lpytap ••• t
*·valor ••
V"

do. regi.trador ••
•• et 0000
.•et 1&

•• et 0000
•• et OOOOh

raqi.trad.or •• d.
OcOOOOObOh
Oc0000150h
OcOOOO1&Oh
OcOOOOlbOh

da. fUDCoe. do arquivo b
.••t 1
••• t 10000h
•• et 1000h
•• et OOOOOOOOOh

vy
VdPt
vcorl
** tUDCO.'
daddr
dPtch
DYDX
color1
** •• eao da dado' para o fundo
*voer2
vdad2
voont2
ny

do arquivo b
•••t 82
.• et 83
••et 87
••et 89

.•• t

.• at

.••t
oa.t

Oddddddcldll
083500S
1800S
104

_rIL4.
I
*
*
*
*

.tut
DlrINICAO DOSMACROS
HACROSOMALIN• .oma o numero d. linha.

em."1'11", ao valor do andareoo armazenado

SOMALIN sMACRO
HOVII
MOVI
MPY'O'
ADD
HOVII
SINO

NL,VI:
dPtch,Al ; ~OR DOPITCS em Al
.NL.,AO ; numero de linha. em. AO
AO,Al
1V&:,Al ; .aaa endereco inicial ao re.ultado
Al,dadclr

HACROSOHAPIX,.oma o numero de pixel. a.pecificado em NP
ao valor do andereoo ar.mazanado ant.rio~.nt ••• Ai.

*R1SUI.TADOem AO
*SOHAPIX sHACRO

MOVI
RL
ADD
HOVII
sINO

NP,II
,NP.,AO , "umero de pixel ••• AO
A6,AO , dedoca pelo taaanho do pixel
IIII,AO , .ama ao endereco inicial
AO,daddr

** inicio do proqreaa
* .text

SI,AO,Al, A2. A3,A.,A5,A5,Al.
SP,80,Bl,B2.B3,81P,B10,811,B12,813,81.
11,0,0
32,0,1
vpsi ••a,AO I t-..ho do pual.
AO,8psixa
AO,A6 ; d.term1n-.ndo o Dumero de rotaCC2e.orrrrrrzOa,Aa ; ~orr ••pond.nt. ao
U , t •••••nho do pu.l..
vpaa.k,AO 1 vaJ.c)E'·da ma.cara do plano
AO,8pna_k
vcont,AO
AO,80ontrol.
vtap,AO
AO,8dpytap

Mmc
Mmc
BITr
S1Tr
HOVX
MOVI
IMO
OR!
NOT
MOVI
MOVI
MOVI
HOVII
MOVI
MOVI:

* •• tab.leo. valor•• para reqi.tro. c1e b
MOVI vcor1, co1orl, L
MOVI vdpt, dptch, .•
MOVI vdad2 ,A2
OR' A9,A2 ; A9 p.l t roear •••••••ori.

; da video Ol.-NOV 88
SOMALINOAII,lU
SOHAPIXOC8,Al
HOVII daddr,A4 ; saJ.v. e"dareco inioial. de L (vdad)

MOVI (2*vy+ll.*vx) ,DYl)~ ;CONPONDOA LB:TlIAL
rILL L
MOVI (70*vy+2*vx) ,DYl)J(
rILL L
MOVI (1*vy+S4*vz) ,DYI>X
rILL L
MOVI (13*vy+2*vz) ,DY1>X
rILL L
MOVI A4, daddr
MOVI (82*vy+2*vx) ,DYI»X
rILL L
MOVI (2*vy+6S"vz) ,DYI»X
rILL L
SOHAPIXU8,A4I I INICIANOD A LB:TRAI
HOVIIAO,AS
MOVI (10"vy+10*vx) ,DrIlX
rILL L
SOMALIN148, AS
MOVI (4S"vy+10*vx) ,DVIlX
rILL L
SOHAPIX281,A4 I :INICIANOO A LIITJ\A I:
MOVI (10*vy+24"vx) ,DVDX
rILL L
HOVII AO,AS
SClHALIBOAl,AS
MOVI (S6*vy+10*vx) ,DYDX
rILL L
SOMALIN28,AS
MOVI (10*vy+24*vx),D~X
rILL L
SOMALIN56,AS
MOVI (10*vy+24*vx) ,D~X
rILL L

* DirIMINDOO roNDO
MOVI voont2, AO 1 Dl.r ~NINDO A 1'UBCA0 DI. CotrrI\OLII
HOVII AO,'controI.
MOVI vdac12,A2 ; oa1o,uando o andaraoo tina..1
SClHALIN"y, lU
HOVII Al,A3 1 saJ.v. _ 2>.d_reoo final. _ 1.3
MOVI vdac12,Al ; pl t rooar • _ria
OR A9,Al 1 d_ r:icSao. 01_....-88
HOVII Al, daddr ; umz. J\l.CO nn:CIAL DOnncoO
MOVI Voor2, oolorl , C:OR.IN:ICIAL



lfO'II
rILL L
SVllI
IIJVI
CMI' .
JANZ
lfO'II
IIJVI
IH'M
IH'M
RUS
•• nd

(104'vy+ee*vx),OYDX; DESENHA ~ LINDA DO
rmmo.

01010101a,co1or1,L ; MODAA COR
daddr,AO
A3, AO ; VliRIrlCA SE O UlDEnco rINAL rOl
JU ; A.LCANCADO.
vcont,AO
AO,8control
SP,BO,B1,B2,B3,B1,B10,B11,B12,B13,B14
SP,AO,Al,A2,A3,A4,A5,A6,A14
O

*--------------------------------........_ __ .
* LC.CMD........._ ...•..•••..•....••.. - -....•••..- _._. __ .--
DSPrIL.OBJ
INIT.OBJ
rIL4.0BJ
C.\TEXAS\TEXT.OBJ
C.\TEXAB\CBAI\SET.OBJ
C. \TEXAS\PAL.OBJ
C:\TEXAS\PAL1.OBJ
C.\TEXAB\PADRAO.OBJ
C.\TEXAS\INIT2.0BJ
C.\TEXAB\TROCA.OBJ
APAGA.OBJ

Anexo 1.10
Alternadamente os

Programa para
Bancos de Memória

*----------------------------------------* II'Q8C - Dl'CIl - Labo".to6d.o eI. ~to.9.0 n-",,~ca (U&) - l,a,
* P"o:letoo 'l'II83.0 10 - ."09"'- rI:L'f.AaaI
**----------------------------------------*
*
*•
*
*
*

C.".c:t:ed .•toica.cio8iR_ Qr"~J._.
.monitor no modo CGA
.frequ'noi. horilontoal.
.tr.qulna!. d. ·pisel-:
.re.oluçio da te1 •• 256

1511>0 SE
10 NUla
linlLa./512 ~piz.l.~/8 bit.. por ~pi,.el-

DECLAQ GLOBAL ltN'rJlY POU'~

.q1obl _o_intOO

DErINE CONSTANTS AND MACR08
-eopy q.preq •• hclr, but don'to li.t it her •.

• nolbt
.oopy q.preq •• bdr
.1ht

;
;CONTl\
;·VCONT
:VCONT2

.••t
•••t
.••t

ocoaOOOBOS
Ooooa
0000



C illtOOI
- - I«NI

sln
I«NI
CLI\

sln
sln
MOVI
SLL
ADDI
MOVI
CALL
JRtIC

•101lq
.101lq
.10Dq
.lonq
.101lq
.101lq
•101lq

.101lq

.101lq
.101lq
.101lq
.101lq
•101lq

>Frrr1'rro, SP
32,0,0
DSPrIL,1o.14i~

32,0,1
16,1,0
'*A14+,A13,O
5,Al3
JMPTBL,1o.13
*A13,A13,1
Al3
DSPLOOP

CHOO
CH01
CH02
CH03
CHD4
CH05
CH06

; •• t up .y.tam .tackl LII 22-11-SS

;q.t poillt.r to di.p1ay 1i.t
;endereao do 1.0 banoo ~ m.aoria

: 01-trOV-SS

; cod._for end af liat
:cad. to illitiali •• GSP
;oode to aet transparenoy
;coda tor ohanq. colorO
;ood. for ohanq. colorl
;00<1. tor text dr."
;oade for rILL function demon.t •

CH07 ; cada tor illitia1hillq pa1.tt.
: z.r. memoria

:padrao d. cor••
;atraso
;illiciali.a param.tro. pl CH05
:trooa banoo

CHOS
CHD~
CHDl0
CHIll1
CH012

JRtIC
sln
MOVI
MOVI
MOVI
RJ:TS

CHDO
16,0,0
S0008,1o.O
1o.O,@>C0000100,O

L2,1o.14
Õ

; AIld tU. ia tb. way
th. coei. anda

;codiqo pl balt
t.ndereco do BSTCLL

:r.inicia em L2( 01-11-SS)
;AIld tU. i. tb. way

: th. oode anda
;Not .ith • banq,

but with en endl... loop

MOVE *A14,AO,O
sln 1,0,0
MOVI 1o.O,@CON'l'll.OL+5,O
Sln 16,0,0
RJ:TS O

*oaaando para •• tabeleoer a cOr d. fundo
CMDSI

MOVI
MOVI
RJ:TS

*10.14+,10.0,1
1o.O,8S
O

;load transpar.ncy bit
;

;qat 32-bit co10r valu.
:load colorO regi.ter

;

MOVI *A14+,AO,Cl
MOVI *A14+,A2, O
Y:7VI: *A14+, Al, 2-
MOVI 'l'U'l',814
JONP 814

MOVI _PAL,814
JONP 814

*CHD9:
* MOVI PADIlAO, 81 ~
* JONP i14

CHO~I
MOVI OS008,1o.O
MOVI AO,@CONTROLo

CHOlO •
I«NI O1o.OOO08.A~
MOVI 00011'1'1'1'1'8, AO, L

P2: DIC AO
JllNZ P2
RJ:TS O

; q.t .tartiA q '" aoordJ.nat.
; q.t .tartiA q y aoordJ.nata
; 9-t adclr... o~ char atri.1l9

;This cOlllllS.llnd :1... Ilot u •• d :L1l th. d_o
; routin. t'or tb. si.mü_tor bec.u •• lt
;:i. baZ'dWar. d.peu.dent, and th.
; .imu~.toC' h.. no pa~_tt ••
; s •• tb. RZAnHJI: .1ST t'S.1. t'or deta:Ll •

;proqE'" para o de.enho do padrao
:de ce:::tr •• que •• ta armazenado na

;PAL
PADIlAO.1o.SM

*-----------------------------------------,••••• *••••••••• *.* ••• * •••••••••• ****. **. **•• a••• *••••• a.*. *a•••• a ••• *.*.a •• a••
• D••rtL.~•••••••••••••••••••••••••••• _••• a*a_a•••• *a••• _*••• a••••• __.*_...*.*.* •..*.* •.• **



I
10LIST .•• t
IRIT
LOADT
LOADCO .••t
LOADC1 .••t
nrr
rIL4
PAI. .••t

I
APAGA .••t
I
PADIlAO .••t
PAI.1

IRIT2

.word

.word

.vorei

.word

.1onq

.word

.word

.word

.word

.word

.word

.lonq

.word

.lonq.word

.lonq

.W'ord.word

.word

o
.••t
.••t

3
4

.••t

.••t
1

land ot di.play li.t
1 I initiali.a GSP
2 Iload tran.parancy bit

;load colorO
;load oolorl

5 Idrav taxt .trinq
f5 ; d••• nha o 1.11, oca. funoao fill

linitialha palatta. Thi. routina 18
not u.ad in tha daao routina tor tha
.iaulator. Saa REAJ»a: • 1ST tor an
axplanation.

;pr •• nohe a • .mar!a com uma cor
da tundo.

;mostra cor•• da paJ.lata
10 ;atralo para visua1izacao da

liJII4q_.
11 Iinio1ali.a o. par_atroe qratioo.

para a rotina TlXT
12 :trooa banco da ma.oria

LOADC1,>rrrr,>rrrr
APAGA

LOADC1,>rrrr,>rrrr
TlXT,20,1
STRING1

FIL4
APAGA
LOADC1,>rrrr , >rrrr
PADIlAO
LOADT
nrr,50,50
STRING2
TIX'l',50, 100
sTRING3
nrr,45,150
STRING4
PAI.1
TROCA
10I.UT

SorRIRG1.
•• trinq "rUl rUnction bAap181 " ;
.word O

SorRING2.
•• trinq "LAllOIlATORIO01"
.vord O

SorRING3:
•• trinq "IRsTRtlM!N'l'ACAO"
.word O

SorRING4.
•• trinq "ILlTRORICA- U90"
.vord O

.1lID

*-------------------------------------••••••••••• _._._. til til ••• _._ •• _. _ •••••••••••• _ •• •• * -a •• *.* ._•••••••••••••.
* 1Wn.AA••••••••••••••••••••••••••••*••••.•••••••* •• _••••• * .•til •••••••••••••••• _ •••

o file 'ildt .•••. '

OlrINI CONS'rANTS
-eopy q.praq •• hdr, b1at don't li..t i.t hara_

.noli.t

.copy q.praq •• hdr

.118t

I
I INTRYPOIN'r
I
_IRIT.

• lnitialh. I/O
SIi'lT
MOVI
MOVI
HOw:

MOW
OSJS

regi.ter._
16,0,0
IORlGS1,BO
USYNC, B1
12,82

MOVI
MOVI
HOw:

MOW
OSJS

IORlGS2,BO
IN'rIiN"B, B1
1,82

lpoint t.o I/O va.1u ••
;1/0 r.qr~.~.rba•• addr •••

loop oount

lpoint t:o I/O valu ••
lI/O r.ÇJ~.t.r bo •• addr •••
I load lc::>Op cOWlt

• lnitlalh. B-til. r.qiot."' ••
MOVI 8R1GS. BO I
_ 80, SP"1'CB,DPTeS, orr SKT.llSTAP.T, QND, COLO"RO,COLOR1

* O.tina B-tila r.qi.tar ve.1u ••.
8R1GS'

.lonq >00000000

.lonq >00000000
.lonq >OOrrOlrr
.lonq >00000000

.lonq >OOOOCOOO

.lonq >00001000

.lonq >00000000
.lonq >00000008

• O.tin. I/O raqi.tar v.lu •• _
IORlGS1,

.vord >0005
.vord >OOla
.vord >009a_.,ord >OO~"

.vord >000.,
_"ord >000._.,oreS. >001:0_Iford >0105

•.,ord >r01.0
.word >rr ••c

1 COLORO • 88
l1RNO • B6

;WSTAR'r B5
10rrSKT • B4
;DPTeS • 83

10ADOR • B2

; U.-nlC • >cOOOOOOO
I UBLIlE • >«::0000010
I BSBL1QI • ><:0000020

IB'rOTAL • >C000Cl030

IVlI:S'tNl:
;VlI:BLNlt
;VSBLNlt
IVTO'1'AL

• >COOO~O"O
• >C0000050
• >C0000060
• >C0000070



.word >rrrr IDP'lIm • ><:OOOOOAO•.••.ord >OOcO ;CONTROL • ><:0000080

IORliGS2.
.word >0000 IINTZNIl • ><:0000110
.word >0000 IIRTPEND • ><:0000120
.vord >OOlC ICONVSII • ><:0000130

.word >0013 ;CONVDII • ><:OOOOUO
.word >0008 IIISIZI • ><:0000150
.word >0000 IIIHASItL • ><:0000150
.word >0000 ;IIHASIOI • ><:0000170

.and

0' _

.***************.*******.***************.*********************.** ••••
o Al'AIa.ASII*••••• **********.******.** •• ********.******* •••••••• **.*** ••****.**.*

.title 'apaqa a memor1a de v1d.o '

.file ,apaqa.asm'

;
·valore.
vpu..k
vpoh.
vpoi •• 2
vcont
voonv

*
*• enderace do.
control ••at
p.h.
_ok
convdp
•
*valore.
V>:
vy
velpt
vof.at
vcor
*• funcoe.
daddr
elptcll
of.at
DYDX
color1

*

do. raqlatradorea
••• t 0000
•••t 8
•••t 15

.• at
.••t

r.qi.trador.o d. i/c
OcOOOOObOIl
••• t Oc00001501l
• •• t Oc00001501l
OcOOOOUOIl

da. funooa. do arqul vo b
•••t 1

•••t
••et

00100011
.•et

do arquivc b
•••t 82
•••t 83
•••t 84
•••t 81
•••t 8'

• tUllcao da oontrole anterior
*
vcont2 ••• t oocoa

APAGA•..
• inicio do proqraaa
• .tut

SITr 16,0,0
SITr 32,0,1
HO'I1( vpoiza,AO ""-..1>0 do pu.l
MOVI AO,@p.i&.
M:lVI vpma.k,AO -valor da _o cara do plano
MOVI AO, @paaak
MOVI vcont,AO
MOVI AO, @control
MOVI VCoDV, AO
MOVI AO,@convdp

* a.tabalaca valor •• para req:L.tro. de b
M:lVI vdpt, dptoh, W
NC7VI vof'.at,AO,L

A' p/ modificar o ••• d.noo :LDitial da m-=r:La d. vid.o
OR AlI,AO
MOVI AO,ofo.t
M:lVI (O*vy+O*vx) , daddr
MOVI daddr,A3

Pr.enche cada
MOVI

LOOII. M:lVI
rIU
ADDI
MOVI
ADDI
CMPI
JIUlZ
M:lVI
MOVI
HO'I1(
MOVI
!elI'H
!elI'H
RliTS

•• nd

linha ccoa Ul& a>iv.~ cs. cin&a_
vcor, co1orl
(1*vy+5l2*vx) ,DYDX'
Xl(
(l*VY) ,A3, L

AJ,dadelr
01010101B, colorl, L
orrrrrrrra, co~orl, L
LOOII
voont2,AO
AO, @ccntrol
vpoi •• 2,AO I t ••• nllo ele::> pi .••• l
AO,@poi&.
SP, 80,81,82,83,87,810,811,812,813,81.4
SP,AO,A.1,A2,A..3,A",A5,AC5~ U4
O

0 ------------------------------••••••• **** ••*** 1lI *.*** •••• *** *.*•• * ** * •• ** ._* .•**** ***** _** *.** * *.-*. ti*
o r:J:IA •.••••
*****.** *** **** ***.*** **** *.* .•** '*' ** ** '*' ** '*' *.-** '*' *.* *** *. - **** *•• '*' '*' **.*

--<::cpy qoraq •• 1lc1r, but don' t l.:l.t i t Il.r_
.noU.t
.copy qopr.ga.llclr
.Uot

do. r.qi.tra~ora.
••• t 0000
•••t 11S
••• t 0000

•••t

I
*valor ••
VpIjl.k
vp.h.
vcont
vtap
*• endereoo do.
contl'ol ••atp.i.. ..•t
~.k ••• t
dpytap ••• t

**valor ••
V>:
vy
velpt
vcorl

r.qi.t~ador.o d.
OaOOOOObOh
Oa0000150h
Oa00001501>
OaOOOOlbOh

da. tuncoa. C30 arqIÜ vo b
•••t 1
••• t 1000011
••• t 100011
••• t 0000000001>



do arquivo b
•••t 82
•••t 83._.t 81
.••t 8g

'.* funooe.
dadcl.r
dptcll
DYIlX
colorl•* •• 0&0d. dado. para o fundo·vcor2
vdad2
vcont2
ny

Odddddddd8
23500B
18'OOB
104

_rIL4.
/ .t.xt
• D&fINICAO DOS MACROS
• MACRO SOMALIN • _oma o num.ro da linu_ •• pacificada_
* •• "nl", ao valor do endereco aanas.nado Dum reqiatrador Ai
•
SOMALIN SMACRO

HOV1i
MOVI
MPY1:7
ADD
HOV1i
SUD

NL,VJ:
dptoll,A! / VALOR DO PI'l'CB _ A!
INLI,AO ; num-ro d. linha. em AO
AO,Al
:VE:,~ ; lama endereco inicial ao r••ultado
Al,daddr

MACRO SOHAPIX, soma o num.ro d. piz.l_ •• pacificado _ NP
ao valor do endereco ar.mazenado ant.rlo~.nt ••• Ai.

*R&SOLTADO _ AO

*
SOHAPIX SMACRO

MOVI
RL
ADD
HOV1i
$IND

lHl'M
lHl'M
SETr
SETf
HOV1t
HOV1i
LHO
ORI
NOT
MOVI
HOV1i
MOVI
HOV1i
MOVI
HOV1i

NP,EI
:NP: ,AO; numero de plx.~••• AO
A6,AO / d._loc. pala t ••• nllo do piz.l
:I1:,AO ; soma ao endereco inioial
AO,daddr

SP,AO,Al,A2,A3,A4,A5,A6,A14
8',80,81,82,83,87,810,811,812,813,814
16,0,0
32, O, 1
vp_iz.,AO / t-anllo do pixal
AO,8pd ••Ao,A6 ; determinando o numero de rota0041orrrrrrlOB,A6 ; oorre.pondente ao
A6 / t ••• nIlo do pix.l.
vpmaak,AO valor da ma.cara do plano
AO,8pna_k
vcont,AO
AO,8control
vtap,AO
AO,8dpytap

* •• tabelece valor •• para reqi.tral de b
HOY7 vcorl,oolorl,L
MOVI vdpt,dptcll,lI
MOVI vdad2,A2
OR Ag,A2 I Ag p/ trocar •••• ori.

/ d. vidao. 01-NOV 88
SOMALIN OAR,A2
SOHAPIX OCB,A!
HOV1i daddr,A4 / _alva .nder.co inicial da L {vdadl

MOVI
rIU L
MOVI
rIU L
MOVI

(2*vy+ll*vx),DYDX /COHPONDO A L&TRA L

110·vy+2*vx),DYDX

(l*vy+54*vx) ,DYIlX

rIU L
MOVI
fIU L
HOV&
MOVI
fIU L
MOVI
FIU L
SOHAPIX 14B,A4 / Im:CD\NDO A L31:TAA I
HOV1i AO,A5
MOVI (10.vy+l0.~I,DYDX
rIU L
SOMALIN 14B,A5
MOVI (45*vy+lO·~I,DYDX
rIU L
SOHAPIX 28a,A4 / Im:CD\NDO A ~TAA I:
MOVI (10*vy+24*~I,DYDX
rIU L
HOV1i
SOMALIN
MOVI
rIU L
SOMALIN 28,AS
MOVI (l0*vy+24*~1 ,DYDX
rIU L
SOHALIN S6, AS
MOVI (10*vy+24*~1 ,DYDX
rIU L

* Dl:fININDO O roNDO
MOVI vcont2, AO / Dl:fININt»O A I'tlNCAO D~ CONTltOLl:
HOV1i AO,8contre»l
.MOVI Vdad2,A2 ; oal.cul.aDCSo o enc1ereoo final.
SOMALIN ny,U
MOVI Al,AJ ; s~v. andar_ao final. em...A3
MOVI Vdad2,A.1 ; pl tJ'ocaz:: • m.emoria
OR M,A!; da vid.o_ 01-nav-e8
HOV1i Al,dacldr ; I:NDI:R&CO INICIAL DO rlmIlO
MOVI vcor2, col.orl I COR ENleaL
MOVI (l04*vy+8S*vzl,DYDX; DI:SUfBA tlKA LINHA DO
FIU L roNDO.
Sl1III 010101018, oolorl, L ~ KtlDA A COR
HOV1i daddr, AO
MOVI 1000008,A~ / _ lUO para troca do. banco. (S4kW
teerH 9P,aO,81, &2, 83,87, 8.0, 811, 812, BL.3, 814
YG'M SP,AO,Al,A2,A3,A4,A!5,A6,A.14
UTS O
•• nd

AO,AS
OAR,AS

(56*vy+l0.-vx1 ,DYDX

*------------------------------------•••••••••••••••••••••••• _••.•._.••.•••.•.•.•.,,"..••••••.•.••••••.•••• * •• a._ .......•.
• ~.AU•• _ •• _ ••••• _ ••••••••••••••• tI ._ •••.••••••..•••.•.•••.•••••.•.•••••••••.••••• _._

• (e) Copyri'lllt 1'84, T ••••• I.z.truaanta, Enaarporat.4.
*-------. 'l:MSH010 Graplde. fua ction Library*,-------------------------------------



D&FINI: CONSTAIlTS
--Copy q.praq ••hdr, but don't liat it hara •

•nolht
.copy qapraqa.hdr
.Uat

SII:'1T
S&'1T
HOV&
HOV&
NOT
HOV&
ARDI
HOV&

32,0, O
1,0,1
8VAR,AO,O
AO,@DPYSTRT+OCB,l
AO
AO,@VAR,O
OOOSOOOOB,AO
AO,A9

0' _-_.....••• _-_._.__... _.•.. _••• _.•• _••••.• _-_•.... _.-.-._* •••.••.•• _-.
o LC.CIID--._-_ _ _--_ .._._ .._---_ __ ._._----_._--_ .
DSPrIL.OBJ
INIT.OBJ
FIL4.0BJ
cl\taxaa\r&XT.OBJ
c.\taxaa\CBARSII:T.OBJ
cl\taxa.\PAL.OBJ
cl\taxa.\PALl.OBJ
PADIlAO.OBJ
cl\taxaa\INIT2.0BJ
'1'l\OCA.OBJ
APAGA.OBJ

----_ _ -_ -_ __ - .
LC.Ml!

al'taza"9~ -O tl.oat tl.obj la.c.d

Anexo1.11Prograrma para Dividir a Tela em Duas
Partes

0' -----------------------------------
o II'Q8C - DI'aI - Laborat:.6•.:Lo d. ~aÇl6_ Uebellla:Lca (~I - 1'"
o 'rojet:.o ftIlI3tOlo - ''''09'''- rIL~.A8M
o
o
o

0 ----------------------------------o c...aat.••.:L.Uca. do ':Lat_ ~ ~:L_ I

• .aonitor no lOOdo CGA
o .traqulncia horilontal.
o .traqulnoia da "piz.l":
o .raaoluplo da tala. 258
o
o
o
o

15750 aI

10 HB '"'linha .•/512 ~pi.x.l.~/8 bit. por ~pi.xal~

D&CLAU GLOBAL UIT1l.Y POIlI'l'
.91ob1 _o_intOO



DErINI CONS~S ANO MACROS
-<:opy q.pr.q •• hdr, but don't lht it h.n •

• noU.t
• copy q.pr.q •• hdr
.lht

I
ICONTR
IVCONT
;VCONT2
VorsET

OCOOOOOBoa
oocoa
0000

OOOOloooa

•••t
•••t
••• t.

•••t

I
I
I
_c_intOO'

MOVI
SEn
MOVI
CLR

>rrrrrBro, SP
32, O, O
DSPrIL,A14

Ã'

I •• t up .y.tem .tack/ LIE 22-11-88

;qat pcintar to di.play li.t
; endereco do 1. o banco de memoria

I 01-tlOV-88

SEn
SIln
MOVE
SLL
ADDI
MOVE
CALL
JItOC

32,0,1
16,1,0
*A14+,AIJ,O
5,A13
JMPl.'BL,A13
*A13,A13,1
A13
DSPLOOP

.lonq

.lonq
• lonq
.lonq
• longo
• lonq
.lonq

• lonq
• lonq CHD8

.lonq CHIl'

.lonq CHIl10

.lonq CHIlll

.lonq CHD12

.lonq CHIl13
li.e eonnand received.

CHIlO
CHIl1
CHIl2
CHIl3
CHIl4
CHIl5
CHIl6

;ood.
;coda
; cada
:cada
:code
;cod.
;cod.

CHIl7

tor .nd ot l18t
to initiali.. GSP
to sat tranaparency
tor ohanq. colorO
for chanq. color1
for taxt dra.
tor rILL tunction _n.t.

lcad. tor initiaUzinq pal.tt •
111. •• 01'1•

:padrao de 001' ••
I atr •• o
; iniciaU.a paraaatro. p/ CHIl5
: troca banoo

JItOC
SEU
MOVI
MOVE
MOVI
RETS

cHDO
16,0, O
8000a,AO
AO,8>e000010a,O

L2,A14
Õ

; And tU. 18 tha ••ay
th. cada .nd.

Icodiqo p/ halt
land.r.co do aSl.'CLL

Ir.inicia •• L21 01-11-881
IAnd tU. i. th ••• ay

1 tha cada ando
INot ••ith a banq,
1 but with an .ndla •• loop

HOV& *Al4,AO,O ;r••d tranaparancy v.lua
SEn 1,0,0 I
MOVE AO,8CONl.'ROL+5,O ;load tran.parancy bit
SEU 16,0,0
RETa o

*caaando para ••tabeleoer a cor da fundo
CHIl8,

MOVI _APAGA,S14
J1lHP BU

CODIIlIand to ohan9'a colorO Eaoaivad.
CHIl3,

MOVE *A1t+_AO,l
MOVE AO,B8
RErs O

•. cc:nm.and to chanq • colori x=acalvad.
CHIl4.

MOVE .A14+~ AO,l
MOVE AO,B'
RErs O

* Tazt draw oClllll'lUlnd racaivac:t.
CHIl5.

MOVE "A.14+, AO, O
MOVE *A14+, A2,O
MOVJ: *A14+, AI, 1
MOVI _l.'U'r, BU
J1lHP BU

• Initiali •• Pal.tt. COIIIIIlDndl racaivad.
CHIl7,

MOVI _PAL,B14
J1lHP B14

*CMD!Js• MOVI _PADRAO, B14
• J1lHP B14

CHIl"
MOVI 0800a,AI>
MOVI: AO, 8CClIlrROL
MOVI vornr, <>rrSEr
MOVI VOr8&T,k.9
REra O

CHIl10,
I MOVI OAOOOOa,J.'

MOVI OOOlrrrr TB,AO, L
P2, DEC AO

JRNZ P2
RErs O

Igat .tar-tiDg x ooo~nata
Igat .tar-ting y ooordJLnata
; CJet addr ..••• of ohar _triD9
1

; 'l'hJ.. ·cClDlLaDd i. Ila-t: u•• d ia tb. demo
; routiDe fo% the J1im~lator becau•• it
:i. bardwa.z. depend"nt, aIld the
; aimul.ator h•• DO p.a.lett ••
; S •• tha RBADHIi .1ar til. tor detail. •

Iprogr_ para., da.anho do padrao
I d. 00% •• que _.ta axaazenac:So na

;PAL

I
;aOla&Ddopara inicial1zar p. %••• tros 9ra~1.cos da rotina T&XT
CHIlll,



*----------------------------------*•••_.__••••••. _--_••_••••••.••••••• _•••••.••••••••• -*_.-._--- ... _.
* IlDrIL.lloIII-*••_••••••••••••• _._-*---_._--_._ .. __.... _._._---_ ...-*•••••• _-.-_.-

.fUa ·d.lpfil ••••• •

;
EOLIST .••t o ;and of display lis~
INIT .••t ;lniti.Uza GSP
LOADT .••t ;load transparanoy bit
LOADCO .•• t 3 Iload 00101'0
LOADC1 .•• t 4 :load 00101'1
TII:XT .•• t 5 ;dr ••• t.rt strinq
rIL4 .••t fi ;d ••• nha o LIK, COIll•funcao flU
PAL .•• t ;initializa palatta. Tbia routina ia
I not usad ln tha damo routina for tha

siJaul.tor. Saa Rll:ADME.1STfor an
; axplan.tion.
APAGA .•• t ;pr •• noha a memoria OCft UIIUl cor

da fundo.
PADRAO .••t 9 :m.ostra cor •• da p.U.ta
PAL1 .••t 10 ;atraIo para visual! zaoao da

;1Jaaq••••
IRIT2 .•• t 11 ;inioiallz. o. par ••• trol qraficos
; para a rotina TII:XT
TROCA .set 12 ;troca banoo de __ oria
DAR .••t 13 ; pan hor! zon~al

.vord
.vorel
.• orel

.vorel
.vorcl

. vorel

.lonq
.vorel
."orel
.vorel
.vorel
.vorel
.vorel

.vorel
•lonq
.vorel
.lonq
.vorel
•lonq

. .,orel

. .,ord
.• OM

IRIT
PAL

LOADC1.>rrrr.>rrrr
APAGA

LOADC1,>rrrr. >rrrr
TEXT,20,7
STRING1
rIL4
PADRAO
APAGA
LOADC1.>rrrr, >rrrr
PADRAO
LOADT

TEXT.50.50
STRING2
TEXT.SO.100
STRING3
nXT.4S.150
STRING4
BPAR
PAL1

EOLIST

;1nltialha GSP
;LU S/10/88

; LU 9-10-88

.,------------------------------------._.*.__ _.- "".. **_ •• *.* •.•••*.- .. -....• ** •.••• -. ••• • -** •• **--
• Dn:~.A8111_•••••••••• _•••••• _••• __ .,.* ••••••••••••.•••••••••••• * ••*.e.*••••••• _. ..*_.__....

Illcorpor .a~ad••
.,------- '1'KS34010 Gr.pUcs "un~ioll Librazy.,-------------------------------------
• _INIT fun~lon·• lnitlaliza GSP vldao tiJllinCJ ra91.~ara.
• and 1JopUad qraphlc. par_.~ars.
• PARAI'RII:QlJII:IlCIABORIZONTALDE lSTSO hz
• rIU:QlJII:IlCIADE PIXJ:L _ 10M11z._------------------------------------••••·•
*••·

At axit.
I/O raqbtara and B-~i1a r.qis~ar-s uva baa •• in.1~lalJ.za~.
re9iatera ara a.lter.d.

Revlslon history.
11/U/86 ••• 0riqilla.1 var.io •••• ritt ano. oo••• o••• _ •• o. o.Ja.zry VIU>A1tan

DErINII:CONSTANTS
--Copy q.praqs.hdr. bu~ don·t l~s~ 1~ har ••

.nolist
•copy qspraq •• hdr
.Ust

I
I ENTRYPOINT
I
_IRIT •

• Inltlaliza I/O
SETI'
Ha'I%
Ha'I%
NOV1t

raqb~ars.
11, O, O
IOIUGS1. BO
BlisYNC.B1
12. 82

;poillt ~o I/O valu.s
: Ilo r_9i.ter ba.. acldr•••

;load lc.op oount

Ha'I%
Ha'I%
NOV1t

IORliGS2,BO
IlI'rIiNB.B1
7.82

lpoill~ to I/O vala ••
I I/O r_qi.~ar !:>a.a addra ••
Iload :::I.oop COUIl~



.10nq

.10nq

.10nq

.10nq

.10nq

.10nq

.10nq

.10nq

>00000000
>00000000
>OOFFOlrF
>00000000
>OOOOCOOO
>00002000
>00000000
>00000008

;COLORl • BP
;COLORO • B8
;lllND • B8

;"START • B5
;OFFSlT • B4
;DPTCB • BJ
;DADDR • 82

;SPTCR • B1

.1ford >0005
."ord >001•
.word >OOP.
."ord >OOP!
.word >0007
•word >000•
.word >OO!c
.word >0105
.word >F020
.word >FFFC
.word >FFFF
."ord >OOcO

;RISYNC • >COOOOOOO
;RIBLNK • >C0000010
;RSBL~ • >C0000020

;RTOTAL • >c0000030
;VlSYNC
;V&BLNK
;VSBLNK
;VTOTAL

• >C0000040
• >C0000050
• >C0000080
• >C0000070

;DPYCTL • >coooooeo
;DPYSTRT • >COOOOOPO
;DPYINT • >COOOOOAO
;CONTROL • >C0000080

.vord >0000

. ..,ord >0000

.trord >oOlC
.word >0012

.word >oooe

.word >0000

.1fo:r:d >0000

.and

;INTlNB • >C0000110
;INTPIND • >C0000120
;CONVSP • >C0000130

;CONVDP • >C0000140
;PSIZI • >C0000150
;PHASKL • >C0000180
;PMAS~ • >C0000170

*--------------------------------..__ ..__ .__ ._ _.- _ _ _.._-._ _ _.._.
* Al'AaA.ASII. __.. __...............•... __ __.*_._ _..........•........
* lat. proqr... 98r. a cor do tundo, onde cada linha • desenhada
* ooa u. tom d. cinza, iniciando pela cor mais •• cura, .

~I.r• ..-cria qratica
.tltl. 'apaqa a memoria d. video '
. f11_ ' .paqa .••.• '

;
·valor.. do. reqtatrador.. da ilo
vpaa.k ••al: 0000
vp.i.a ••al: e

vpsiza2 ••al:
vcont
v~onv
*
** endareoo do.
control .• _t
p.ha
paa.k
convdp .•• t
*

raqiol:rador•• .,. 1/0
OcOOOOObOh
••al: C.oOOOOL50h
••al: C.oOOOOL 80h
Oc00001<10h

*valor.. da. funoo.. do arquJ. ve- b
vz .• at 1
vy ••al: 10000h
vdpt ••al: 2000h
vo!.al: ••al: OOOOOOh
vcor .•al: 0000000008
** funco.1I
daddr
dpl:ch
of.et
DYDX
colori
*

do arquivo b
.• al: 82
•• al: 83
.••t Boi
••at 87
.•• t 81

APAGA'
i"
* inicie do proqrama
* .1:&Xl:

INICIO:!ettM SP,AO,Al,A2 ,A3,A.,A5,A&,A14
teI1'M 8P,80,B1,82,83,87,810,811,812,813,81.
SITF 18,0,0
sln 32,O,1
HOV1t vpd.a,AO I:amanho do pual
MOVI AO,8p.i ••
MOVI vpaa.Jt,AO va.lor da ••• oara de. p1ano
MOVI AO,8poaak
MOVI vcont,AO
~ AO,8oontro1
MOVI voonv,AO
MOVI AO,8convdp

* •• tabelea. valores para reqis"'"t:.ro. d. b
MOVI vdpl:,dptch,••
MOVI vof.et,AO,L

AP p/ modificar o andaraao in.=lciaJ. da __ o ria da v id.o
011 A',AO
MOVI AO,o!.al:
MOVI (O*vy+O*vx) I daddr
MOVI daddr,A3

Pr•• nch. cada
MOVI

LOOP, MOVI
FILL
ADDI
MOVI
ADDI
CMPI
JllNZ
MOVI
MOVI
HOV1t
MOVI
!tiI'M
!tiI'M
IIITS

.• nd

linha 00lll 'um ni~.1 de oinza.
vcor, co1orl
(1*vy+512*v::o<l,DYDX
xr
(l*VYI ,A3, L

AJ,daddr
010101018, cc>lor1, L
OFFrrrrrr8, C'oJ.or1,L
LOOP
vcont2,AO
AO,8conl:roL
vpd.a2,AO 1 I:_ho do pisa1
AO,8p.l ••
8P, 80, 81, B2 •. 83,87,810,811,812,81.3,814
SP,AD,Al ,A2 _ A3,A4 ,A5,A6,A.14
O



*--------------------------------..•..••• _•• _.. _._._---._._._---_ .•. __•... __._*_ -------_._ -
* PIt4.ABX---_ ..._.._------_ ..-.__ ..._--- ..._----_._----------_.-_._-----------

.qlobl

IDErINI CONSTANTS

-Copy qsraq •• hdr, but dOIl't U.t it hare
.1l0U.t
• oopy g.praq •• hdr
.lbt

I
·valor ••
vpIla.k
vpo1.a
vcont
vtap

** ander.ao dOI
control .••t
p.ha
pma.k
~ap
·valor ••",.
vy
vclpt
voar1·* funcoes
daddr
dptoh
DYDX
colori·

doa raqtatrador ••
..at 0000
.•at 8
•• at 0000

.••t

r.qi.tradora. d. i/o
OcOOOOObOh
•• at Oc00001S0h
•• at Oc0000160h
OoOOOOlbOh

das tuncoea do arquivo b
••at 1
•• at 10000b
•• at 2000h
•• at OOOOOOOOOh

do arquivo b
••at B2
••at B3
••at B1
.•• t B9

* •• oao d. dado. para o tundo·vcor2 •• at OddddddddB
vdad2 .s.t 42500&
voollt2 .••t 18008
"Y .•• t 104

FIL4:
T .taxt
* DErINICAO DOS MACROS
* MACRO SOHALIN : .ama o Ilumero da lillha. a.p.oificada.
• •• "nl", ao valor do endareco a~l.n.do nua reql.tr.do~ Ai
*
SOHALIN $MACRO

MOVI
MOVI
MPY17
AIlD
MOVI
'1NIl

NL,VJ:
dptch,A1 I ~OR DO PITeR •• Al
INL:,AO 1 numero de linba ••• AO
AO,A1
:Vlr,Al ; lONA andareco inioial ao r••ultado
Al,daddr

MACRO 8ctlAPIX. .ama o """'aro da pixal ••• paoificado •• NP
ao valor do andar.ao acu.zanado antario:cunta ••• Ai.

*RlS1lL1'A!lO •• AO

*SctlAPIX 'MACRO NP,EI
MOVI IN'P I ,AO 1 ftUIDarod. pixal. •• AO

RL
AIlD
MOVI
'1NIl

e.mc
e.mc
&lTJ'
&lU
MOVIt
MOVI
utO
ORI
NOT
MOVI
MOVIl
MOVI
MOVI
MOVI
MOVI

U1A.0 I das~ooa pal.o t ••••••• o do pual
:11 I ,AO; soma ao .ndereoo ini.c.i&1
AO,ciaddr

SP, A.Ot A1, A2, A3, A4, A..5, A6, Al"
SP,BO,B1,B2,B3,B7,al0,B11,RB12,B13,B14
16,0,0
32,0,1
vpsiza,AO I t •••••• lao do pia<a~
AO,@psi.a
AO,A6 ; d.t.DILi.naluSo o Dum_ro d. rotaca.lsorrrWrrEOB,A6 ; aorr ••pond ••nt. ao
AS I tllllUlllho do pixal.
vpaa.k,AO vaJ.or da •••• o-.%'& do pl.ano
AO,@paa.k
vcont,AO
AO,8oontrol
vtap,AO
AO,8dpytap

* .stabelece valor•• para reqiatro. d. b
~ vaorl,colorl,L
HOIII vdpt, dptch, 1f
MOVI vdad2,A2
OR A,g,A2 ; Ai pl t roaar m__ oria

I da vidao. ()l-NOV e8
SOMA.LIN OAS,A2
SOHAPIX OCR,Al
MOV& daddr,A4 ; salva en.dereco "n.:l.cia.l d. L 'Cvdad)

MOVI
rIU L
MOVI
rIU L
MOVI
rIU L
MOVI
rIU L
MOVI
MOVI
rIU L
MOVI
rIU L
SctlAPIX UR,A. I INICIANDO A LRTRA I
MOVI AO,AS
MOVI (10*vy+l0*vx) ,DYDX
rIU L
SOHALIN UI,AS
MOVI (4S.vy+l0*vx) ,DYDX
rIU L
SctlAPIX 28R,A. I INICIANDO A :L&TRA ~
MOVI (lO*vy+U*vx) ,DYDX
rIU L
MOVI
SOHALIN
MOVI
rIU L
SOHALIN 2S,AS
MOVI (10*vy+U*vxl,DYDX
rIU L
SOHALIR U,AS
MOVI (10*vy+24*vx), DYDX
rIU L

• DErININDO O roROO
MOVI VOODt.2,AO I DI:FIRl:NmO A I'llACAO DI: CONTROLa
MOVIl AO,looDtrol
MOVI vdad2,A2 I oaJ.ouJ. ••• clo o allCSaraco fillal
SOHALIN "Y, A2
MOVI Al,A3 ; sal.va endereco fin •. ! _ A3

AO,AS
OAS,AS

(U*vy+lO*vxl ,DYDX



MOVI
OR
HOVl:
MOVI
MOVI
rIU L I
st1III
HOVl:
MOVI~~
RETS
.end

vdad2,Al / p/ troc.r a .amori.
A9,Al / da vidao. 01-nov-88
Al, daddr / INDI:RECO INICIAL DO J'UNDO
vcor2,oolorl ; coa INICIAL
(104"vy+88"vx),DYDX / DI:SI:NHA UMA LINRA DO

J'UNDO.
01010101B,color1,L I MODAA COR
daddr,AO
001000B,A9 / em 1990, par. t•••r pan
SP,80,81,82,83,87,810,B11,B12,813,B14
SP,AO,Al,A2,A3,A4,A5,A6,A14
O

"--------------------------------............••.•.•.....•.••••••••.•..•.•...••••••.•••••.•.. -...._ ..--
• DAJI.A811...._._ _ ..•..•••......•.. _- ---_._ _._.- ..

•• __••• * •••• _•••• _._ ••• _--_._-----_ •• _•• _•• _-----._*----------_ __._--
" PARAMIiTROSDO PROGRAMA "____ • __t ._._ ••••• _.'. __•••• •• _._ •• __• • • ._.

" D.tinicao do. p.r •••• tro. qlobab

"

INnNB
INTPI:IlD
DPYINT
DPYADR

"

.Sl:T

.Sl:T

.SI:T

.SI:T

r.qbt. p/ babilit.r int.rrup.
;.tatua da 1nterrupcao do 34010

Req. que oontem n.o da linba vertical.
OCOOOOllOB
OC0000120B
OCOOOOOAOB
OC00001l:0B

* Vetor da 1Jlterrupoao
DPYVl:C • Sl:T orrrrrUOB / v.tor d. intarrupc.o I n.o a u •• do por
" nao b.var tampo babil p/ .tandim/o da lnt.

"MASCARA DA INnRRt1I'CAO /LINT1
8DPYM • Sl:T 0400B / ••• c.r. p/ babilit.r intarrup.
DMASCB • SI:T OrBrrB / "da.abilit." intarrupo.o

"REGISTRADORES DI: A
* o. valor •• colocado ••• reg. vi •••• tranferenoia mal. rapida
* do endereco para DPYADR, ja que e.ta op.racao ocorrera durante
* o retrace hori z.
DADO • Sl:T A2 / contam dado do DPYADR
VL .81:T 128 / cont.udo inioi.1 da A3
l:IlD .SI:T A1 / andar.co da DPYADR
VLIm • Sl:T A3 / o""t.dor da. linb •• varticai ••

"
** ** ************ * * * **
" PROGRAMAPRINCIPAL·****. **.* *** ******** *
"

SPAII.
TI' ***** ********** ****** **** ***** ***. ** ** ** * * **
** Definindo o. param.ntrol do. reqi.trador •• ****.******************************************

SI:Tr 18,0,0

- Reqistradore. de B
MOVI 8DPYM,A4 / ••• _ra p/ bal>illt.r inta.,rup.
MOVI vt., VLIn 1 o•.•.r.q. DPTZNT ee-. o D. o ela Unha
HOVl: VLIm:,@DnINT / v.rtioal • partJ.r ~ quaJ. .ar.

dasanhada a outra 1maq __

MOVI DPYADR,ZND / lSOVa o andar. DS'l'J\DR poara o raq. Al
MOVI VD, DADO / JaOV. o dado da DPYJIUlR p.r_ o req A2

-*******************************.-**********
** Proqramando a interrupcao do dJl.play DI*
********************************.-*********.
* A%mazena o endereco de d•• vio d.. interrupoao

MOVI INTDPY,AO,L
HOVl: AO, @DPYVJ:C, 1

* Habilita a ••• cara da interrupo ••o de DI
HOVZ @INTENB,AO,O
ORI 8DPYM,AO
HOVZ AO,@INTl:NB,O

• Verifica a acarreno!a da int.rr~peao DI
LER. HOVZ @INTPI:ND,AO

AlIO AC,AO
Jl\Z LER

* Tran.tere o novo ender.co para ~PYADR
MOVZ DADO, I'&NO, O
HOVl: @INTPI:ND,AO
AIIOI DMASCB,AO
HOVZ AO,@INTPI:ND,O
Jl\11C LER
RETS

.1:IlD

•••••******.*** •••****••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.• ~ .•.•••
• LC.CIIID*.•.•••.••••.•.•.•••.••.•.•.•.•_.•*.•.•* •••••.•.• _.* •.• -_•••_•••.••.••..••••••.•.••••* ••.•••

INIT.OBJ
rIL4.08J
o.\t.za.\TI:XT.OBJ
o.\t.x •• \CBARSI:T.08J
o.\tax •• \PAL.OBJ
o.\tax •• \PAL1.0BJ
PADRAO.OBJ
o.\t.x •• \INIT2.0BJ
TROCA.OBJ
APAGA.OBJ
BPAII.OBJ

•.•.•.•*.•e _"*.•**e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••
LC._~

al\~••••\9ap1ak -o tl.oat tl.Obj la.e-d



Anexo 1.12 Programa para Realizar "Pan"
Horizontal

" ------------------------------
1 IJ'QIC - IWCII- Labo&'.~/ldo de ~~.ç&o Uft&'6a1ea (LU) - lIU
1 '&'oj~o !MB3~010- .~ BDRIlc.!AL
1
1
1

" ------_._----------------------
1 C.,...C*a.,loUcaa do .b~_"&'6fico.
* .moni tor no modo CGA
* . frequ'ncla bar! zontal:
* .frequlncia d. "pixel":
• .&'a.oluçAo da tal.: 256
1

1
1

• jan/1UO •••• vara.o oriqin.1 BPAN•••••. Mari. S~el. V. da 'alv.
• jan/1ggO •••• modific.co •••••••••••••••• Hari. Sta1. V. da 'alv.
" -----------------------------

15750 II
10 MIl
1inh •• /512 "pi%a1."/4 bit. por "pi%a1"

DICLAR&GLOBALINTRYPOINT

.q1ob1 _c_in~OO

DlrINa CONSTANTSA!lDHACROS
-<:opy q.puq •. hdr, but don' t

.noU.~

.copy q.praq •. hdr

.Ult
1
;CONTR
;VCONT
;VCONT2
VOrslT

.••t
•••t
.••t

•••t

OC00000801
OOcOI
0000
000018001

MOVI
sln
MOVI
CU

>rrrrr8ro, S,
32,0,0
DSPrIL,1<14

ig

; .at up .y.t_ .t.clt/ LII 22-11-88

;q.~ poin~a&' to di.p1.y 1ht
;endereco do 1.0 banco d• .-moria

; 01-t1OV-88

sln
sln
MOVI
SLL
ADDI
MOVI
c::ALL
Jl\l7C

32,0,1
16,1,0
••••14+,1<13,O
5,1<13
JMPTBL ••••13
••••13••••13, 1
1<13
DS.LOOP

.10nq

.10nq

.10nq

.10nq

.10nq

.10nq

.10nq
.10nq
.10nq
.10nq
•10nq
.10nq
.10nq
.10nq

.10nq

<:MOO
<:MO1
<:MO2
CHD3
CHD4
CMD5
CMD6

CMD8
CHDg
<:MO1O
CHD11
<:M012
CMD13
<:MO14

Jl\l7C
sln
MOVI
MOVI
MOVI
RlTS

<:MOO
16,0,0
80008.4\.0
"'0. 8X: ~0001 00. O

L2.Al ~
Õ

tcada
Icoc:le
lcoda
100<1a
lcoda
lcoda
Icode

for anei of ll.~
to LDitiali .• a GS'
to .-.t t.raD..sparency
for abanq. oo1oZ'O
fo&' chenqa 0010&'1
fo&' tau clr"."
fo&' rIU f1LJlc*ion d_on.e.

loe-da fo&' iDi~i&lLilinq patatta
_e-ria

lp.adrao dIe cor••
;.tra.o
1LnioialL I. p&&'_t&'O. p/ <:M05
1 t.rooa ~DCO
1Lntarfaeaa •• rial
: z=.ferenG:ia para JaOU••

1And th1. :5.. tha "ay
tha oe»da anda

; oodiqo p/ halt
;.nder ••co do BSTCLL

: r_inioi. _ L2 ( 01-11-88)
; Amei thi. i. tha .ay

1 the ood. .n~
:N'ot witb _ banlJ,

but. _ti:-' an .nd.1 ••• loop

~ *A14,A-O,0
S&Tr 1,0,0
MOVI "'O.8Co-NTROL+5,O
slTr 16.0,0-
RlTS O

* CClIU.ndopara •• tabel.c.r a oor de fundo
CHIl8'

MOVI "1<14+, AO.1
MOVI "'0.88
RlTS O

MOVI .1<14+, "'0,1
MOVI •••0.89
RlTS O

MOVI "1<14+. "'0.0
MOVI .1<1~+. "'2. O
MOVI *Al4+,- Al, 1
MOVI TSXT~ 814
J1lMP iu

; qat 32-1>1.t oolor valua
: 10ad co1o&'0 rlCJi.t. &'

I

;qat .tar1:inq ,. ooordinata
; qat .tar1:inq y coordinat.
Iqat addr ••• of ehar .t&'i.. ••CJ
;
;



CMD7.
HJVI PAL,BU
JtlMP iu

*CMD'.. HJVI i~~IIAO,BU• JtlMP
CMD9.

HJVI 00008,1.0
HOVl: AO,8CONTROL
MOVI VOrSIT,OrrSlT
MOVI 08008,1.9
RlTS O

CMDl0.
MOVI 080a,AO
HOVl: AO,80cOOO01BOa
HOITI oooorrrrra, AO,L

P2. DIC AO
JRNZ P2
RlTS O

; routina for th. a1mul.at.or btloau.. 1t
11. hardware dapandent, and tha
la1muJ.ator haa no pal.tt ••
; s.. th. RlADMI:•1ST tile tor d.taUa

;camando para 1nicial11&r par ••• tros qraticos da rotina TZXT
CMDll'

*----------------------------------_ _ _._ __ -.._ ..__ .._ -
* D•• rIL.ASII.*•••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••

• tU. ' daptU. a ••• '

;
10LIST .••t O
IIlIT .••t
LOADT .••t
LOADCO .• at 3
LOADCl .••t 4
TI:lCT .• at
rIL4 .• at:
tUllcaO tUl
PAL .• at
I

;.nd ot diaplay liat
; iaitialir. GSP
;load tranapar.DCY bit

Iload oolorO
;load oolorl

;dra. tezt atriDq
I de•• nu o LII, oca •

;
APAGA
I
PADIlAO
PAU

IIlIT2
qratiooa
;
TROCA
SIRIAI.
CRUZ

DSPFIL.- .word
.word
.lt'ord
.word
.word
.vord
.10D9
.word
.word
.word
.word
.word
.lt'ord
.word
.• ard
.10Dq
.vord
.10n9.word
.10D9
."ord

_L2. .word
.word

8

9
.•• t 10

.• e-': 11

.••t 12
13

. ,at 14

IIlIT
PAL
LOADC1,>tttt .->tttt
APAGA
LOADC1,>rrrr .- >rrrr
TUT,20,7
STRINGl
rIL4
PADIlAO
LOADC1,>tttt • >tttt
APAGA
LOADC1,>7777. >7777
PADIlAO
LOADT
TllCT,50,50
STRING2
TUT,50,100
STRING3
TUT,45,150
STRING4
SlRIAL
PALl
10LIST

a1muJ.L"tor. s •• RKA..DtG.1BT tor aD.
azplaIL.ati.oll.

;pr•• llch. • lII.emor1.a caa uaa «X:)r
d. t~do.
;ao.t:..ra cor •• da p.a11et:.

,.t.r •• CJ para ",1..uall •• cao d.a

lizaJ.oi.~",. oa par_tr •• a

para •• roti,.a nrr
/ troca. baDco de ...-orla

;i.ntert'ac=. ..ria.l
; r.t'erenoia para .ou. .••

;initial1..za GSP
;1-:1:1 5/10/88

LU 9-Lo-ee

I
;
;t. •• te da t'uDcao rIU L
;padrao ele cor ••

*,-------------------------------------••• -••••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••••• *•• - ••••••••.•••••••••••• -
: ••••••••• *••••••• *** •••••• ~:;= - _ _..-...-•..

• til. 'init. "* •• '



DlrINI CONS~S
-<:opy g.preg •• hdr, but don't li.t it hare.

,,,oli.t
.copy g.prag •• hdr
.li.t

_I1'lI~.

o Initialira 1/0
SITJ'
MOVI
MOVI
HOVIt

reqisters.
16,0,0
IOIllGS1,BO
BESYNC,Bl
12, B2

;point to 1/0 valua.
;1/0 regi.ter bas. addr•••

;load loop count

-80+,*81+,0
B2,LOOPl

IOIllGS2,BO
IN'rENB,Bl
1, B2

lpoint to 1/0 valua.
;1/0 r.qi.t.~ base addr.ss
;load loop count

o lnitia1ira B-fila ragi.tar ••
MOVI Ba&GS,BO ;
HHr.N BO,SPTCB,DPTCa,orrSET,WSTART,WEND,COLORO,COLORl

.10"g >00000000 ICOLOR!·n

.long >00000000 ICOLORO• B8
.lonq >oorrOlrr ; !IENe • B&
.long >00000000 ;!lSTART• B5

.long >OOOOCOOO OrrSET • B4

.long >00001000 DPTCB • 83

.10"g >00000000 DAIlDR • B2
.long >00000008 ISP~CB • Bl

* Define I/O regi.ter v.lu ••.
IOIllGS1,

.word >0005 ; BISYNC • >COOOOOOO
.word >OOla IBlBLIIIt .>cOOOO010
.word >009a I BSBLPl .>C0000020

.word >009a ;BTOTAL • >c0000030

.word >0001 ;VlSYNC • >C0000040

.word >OOOa ;WBLNlC • >C0000050

.vardo >OOfc ;VSBLNlt • >COOOOO&O.word >0105 ;VTOTAL • >C0000010

.vord >rOl0 ; DPYCTL • >c0000080

.word >rrrc ;DPYSTRT • >c0000090

.word >rrrr IDPYI1I'l' • >COOOOOAO

.word >OOcO ;CONTROL• >COOOOOBO

IOIllGS2.
.word >0000 ;I1I'l'INB • >c0000ll0
.vord >0000 II1I'l'PINO • >c0000120
.word >OOlC :CONVSP • >C0000130

.word >0013 ;CONVDP • >COOOO140
.word >0004 UIZI • >c0000150
.word >0000 PMAsn • >cOOOOUO.word >0000 PMASO • >c0000110

*,-------------------------------------• ._._ * .•••••.•.••••.• t •• *'*.* *•.•.•** .•.•*•• _ •••••.•.•.•.•• *__._ •••• __••.• ** •••••
* ',AL •.ABK•••••••••••••••••••••••••.•••*.* _.••••••••.••••••.••.•••••••••••..••••••- *•• *
o (c) Copyright 19815, Taxas Inst~ants, Inoorportatac:l*--------------------------------------o----------.'1'MS34010 S.mpl. rOlDotion Ubrary-----------*-'--------------------------------------
o PAL funotio"
0-
* lnitialira TMS34070 ool.or palatt. u.a'" in minimum .~.t_ cla.iqn ia
o THS34010 Graphics D.siqn ICit. 'rbi. tu..uction i. har_ara
o dapand.nt and is writtan to ba usad wLth tha .y.t_ d•• crLb.d iu t:ha
o abova IUntion.d ciesiqn Itit.
0 ---------------------------------0At antry.
* No arqumellt. p•••• d to thi. rou~i.ne.
*
0At a"U'
* Contenta of Ao-A3 a1tered.
0 ---------------------------------*Revi.10n historyt
o 12/04/8& •••••• Original. v.raio" _ritt •••••••••••••••••••••• Tray Bow••
0 ---------------------------------

.globl _PAL

Entry Point

SETJ' 16,0,0
CLR A2
OR U,A2
HOVIt 1&,A3

LOOU' HOVIt U,AO
MOVI COLOIl,A!

LOOP,
MOVI *Al+,*A2+
DSJS AO,LOOP

DSJS AJ, LOOPl
IlI~S O

COLOR•
•••ord >roro
.vord >oroo
."ord >rroo
.vord >orro_varei >ooro.•.ord >oroo
.vord >rooo
.word >rrro••.ard >orro
•varei >ooro
.word >orro
•varei >roro
.word >oroo



oword
oworei
.vorei

>rooo
>ooro
>rooo

*---------------------------------
****.*.****************************.*********************-************** Al'AaJ..A8111
*********************************************.**.**********************---------------------------------* Iste proqrama carreqa a m.maria com uma cor d. fundo.
* LII: 14-11OV-99
* 03 HAl\CO90 - MODIfICADOPAM PANROIUZ.
I*zera m~ori.qrafioa

.titl. 'apaqa • memoria da vld.o '

.file '.paq •.••• '

I
·valores
vpou.1<
vp.i ••
vcont
vconv
vp.i •• Z
** .nderece do.
control o •• t
p.h.
pu.1<
convclp
*·v.lore.
vx
vy
vdpt
vof.et
*•.funcoes
~ddr
dptch
of •• t
DYDX
colori
*• funeao d. control. .nterior
*vcont2

do. r.qi.tr.der.. de i/o
.nt 0000
•••t 4

.•• t
.••t

9

reqi.trador •• d. i/o
OcOOOOObOh
••• t Oc0000150h
•nt OcOOOOHOh
Oc0000140h

da. funoo •• do arquivo b
..et 1

.•• t

.•• t
OOlOOOh

do arquivo b
•••t RZ
.••t B3
•••t B4
.nt B7
•••t B9

APAGA,..
* inicio do proqrama
* .t.xt

9P,M,Al,A2,A3,A4,A5,A~,U4
9P,80,81,82,83,81,810,811,812,813,814
16,0,0
32,0,1
vp.i •• ,AO tamanho de pix.l
AO,@p.l••
vpma.k,AO valor da mascara do plano
AO,@pu.1<
voont,AO

MOVI: AO,@contra3-
MOVI vOODv,AO
MOVI: AO,8convdp

• •• tabelece valores para r.q1..troa de b
MOVt vclpt, dptoh, W
MOVl vof •• t,AO, L

A9 p/ modificar o .nd.raco !.DicJ.aJ. da ••_ar!.. d. vid.co
OR A9,AO
MOVI: AO,of.at
MOVI (O·vy+O*vx) ,dadd.:r

Pre.nch. 01 doi.
MOVI
rIU
HOV1l:
MOVI:
MOVI
MOVI.
~~
I\JiTs

.end

banoo. cca. • cor d. fUDdo •• colhida
(ZSS*vy+512*vx., DYDX

XY
vp.i •• 2, AO I t&3llaAho c:la pu.l.
AO,8psi ••
voont2,AO
AO, 8cont rol
SP,BO,81, B2, 83,157,810, "1111,812,813, B14
SP,AO,A! ,A2 ,A3,A..4,A5,A- fi ,Ai '"
O

*-------------------------------------*.********.***.**** •• ****** ••..• * ****-.****-* *** ••• * •• * •••• * .* •• *--** •• ** FI:U.ABII
.********** **** •• *.*****. * * ••..•••• * * .• * * ** * •..• ** * •••.••*.*•••.•• ** •.•* *** •.••.*.fil. 'fil4.•••'

.qlobl

;DlrINZ CONSTANTS

-eopy qsr.q •• hdr, but don 't ~i.~ lt h_r.
.noU.t
.copy q.pr.q •• hdr
.U.t

I*valor ••
vpu.1<
vp.iz.
vcont
vtap
*

do. r.qi.trador ••
••• t 0000
.nt 4
.•• t 0000

.••t

• endereco dos
control .••t
p.iz.
pu. I<
dpytap .nt··valor ••
vx
vy
vdpt
voarl·

r.qhtrador.. d. 1/0
OcOOOOObOh
••• t Oc0000150h
lat Oc0000160h
OcOOOOibOh

da. funcoe. do arqu:ivo b
.nt 1

.••t

.••t

..et

lOOOOh
1000b
OOOOOOOOOh

• funooe. do arquivo b
daddz •• at 82
dptch ••• t 83
DYDX ••• t B7
colori ••• t B9
** •• oao de dado. para o fundo
•
vcorZ •nt Oddc1ddddcIB
vdadZ •nt 433008
voont2 .•• t 18008



_rn.t,
; .t.rt
• D&rINICAO DOS HACROS• MACRO SOMALIR : soma o nuaero de linhas ••pacificadas
* em "Ill", ao valor do endereco az:mazenadonumreqistrador Ai·SOHALIN $HACRO

MOVI
MOVI
HPY17
ADD
MOVI
$lllD

NL,VI
dptch,Al ; VlU.OR DO PÍTCB •••. Al
:NL:,AO ; numero d. linha ••• AO
AO,Al
IVlI,AI ; soma endereco inicial ao r.sultado
Al,daddr

HACRO S~IX: soma o numero d. pisel •• specificado em NP
ao valor do andareao ar.mazenado anteriormente •• Ai.

*RJ:SOLTADO •••. AO

*
$HACRO
MOVI
RL
AnO
MOVI
$&llD

INICIO' lfiTH
lfiTH
SITr
Slft
MOVI:
MOVI
LMO
ORI
NOT
MOVI
MOVI
MOVI
MOVI
MOVI
MOVI

NP,EI
'llP"AO

A6,AO ;
,lI. ,AO
AO,daddr

; DUlD.erO d. pixela •• AO
d•• looa pelo tamanhodo pixel

soma ao endereco inicial

D,~,Al,A2,A3,A4,A5,A6,A14
SP,BO,81,B2,83,B7,810,911,B12,BIJ,B14
16,0,0
32,0,1
vpai.a,AO I tamanho do pixal
AO,8psize
AO,A6 ; determinando o numero de rotaoo.,orrrrrrlOS,A6 ; correspondente ao
A6 ; tamanho do pixel.
vpmask,AO valor da masoara do plano
AO,8pmaak
voont,AO
AO,@control
vtap, AO
AO,8dpytap

• estabelece valor •• para reqiatrol de b
MOV1 vcorl,colorl,L
MOVI vdpt,dptch,"
MOVI vdad2,A2
OR A9,A2 ; A' p/ trocar m.mor!a

I da vidao. 01-NOV ee
SOHALIN OU,A2
SOHA.PIX OCB,AI
~ daddr,A4 ; salva endereco inicial de L (vdad)

MOVI
rIU L
MOVI
rIU L
MOVI
nu L
MOVI
nu L
HOVB
MOVI
rIU L
MOVI
nu L
SOHA.PIX 14B,At I IllICIAllDO A
MOVI AO,A5
MOVI (10*vy+l0*vx),DYDX
nu L

SOHALIN lU,A5
MOVI (t5*vy+l0*~I,D~X
rIU L
SOHA.PIX 28B,At I Ill:tC:::IANDO A LJ:TRA I:
MOVI (10*vy+2t·~),D~X
rIU L
MOVI
SOHALIN
MOVI
nu L
SOHALIN 28,1.5
MOVI (10*vy+2t*~),D~X
nu L
SOHALIN 56,A5
MOVI (10*vy+2t*~),D~X
rIU L

* DlrININDO O roNDO
MOVI voont2,AO • DI:FlarINOO A n:mcAl» DI: CONTROLJ:
HOVB AO,8controll
MOVI vdacl2,A2; ealClu=z.ando o ender.oo :final.
SOHALIN ny, 1.2
MOVI Al,A3 ; ••...•. va .De.reao final .a A3
MOVI vdacl2,Al; pl trccar a mUlorik
OR A9,Al; da viclao. 01-nov-8S
HOVB Al,daddr I INOI:~CO INICIAL Dl» nlNDO
MOVI vcor2, ooloE1 ; COR INl:CIAL
MOVI (10t*vy+88-vx) ,D~X I DISINHA UMA LINIlA DO
nu L 1'Ul100.
SUBI 010101018, colorl_ L I HtlDA A C~R
MOVI daddr,AO
NG'H SP,BO,81,82, 83, SI ,810,811,812, 813,814
Na'M SP,AO,A1,Aê,A3,A~,A5,AI5,A14
RJ:TS O
•• nd

AO,A5
OU,A5

(56*vy+l0*~),D~X

*------------------------------------* •••• _._ - _. * ••• * *.* •• *_._* _••• - - - - _••.• _.•.•• _... •••• • •••••••••• _••• til •••.••

* SaR%AL •.ABIt *
**. ** ** _.- ** ***- * - *.* *- •••• *. * - - - - _•••••••• - _••••••. * ••• * •••••••••••• **.•••• _. __._ •••••••••••••••••••••• _._ •••.•••••• fI•• * •••• * •••• _. _. *** __ ••••••.••••••••
* 1990 - 25 da janeiro - GRUPO DI INSTRUHENTACAO &LI:TROKlCA I COHP'OTA..CAO *
* PROGRAMA PARA ~R A CRUZ C OH O MOU'SI: *

* *
* Plaoa DlS3t010 - LU ,00lIl. p_latta a 8251 *
• caracteristica. do l'DOua.: transm.i•• ao a•• incron.a, 1200 Baud, EIbit.,... •
• paridade. •
* Intarrupcao uoada: LINTl rinalizado _ • 31- 01 -90 *
* R•• at do 8251, por harclwara (15- jan- 90) *•••• _- •• _-_ ••• __•••••• _••••••• - -_ ••• _ ••• * •• * •• _.•* .••••••• * •• * •••• - •• * •• * •.•••••• *
* 26/03/90 aoditicacoaa para PAN BORIZONTAL *
* rinalizado •• '02/04/90 *
• Reqi.trador •• u.ados: AOat_ Al1 _ 80 ate B' •
•••••••••••••••••••• _••••• * * * •• * * _* * __**.*** •• * *** * ..•* * •• * ** ** .***flro*** * •••• *.* * ••

•• * •• ** •• _-**--**-**_. __•• *** * •. -*.* ••• * •• *._***.*** ••• ** **. _•• ** ••.• * •• _* •••••• *
* PARANJ:TRCOS DA ~llTJ:QACI: SJ:RIAL *
.-.*** ••••••• _•••• **_ •• **_. *.* •...* •• * *--****. ***** *-* _. ** * * ** ****. * •. **_ •• * •• ****-

RDADO
RSTAT
lIDADO
"com
R&S 011
RJ:S:OF

02200000B
0%2010008
020000008
02001000B
OtOOOOOOB
OtOOl000B

.SIT

.SIT
• SEr
.SlT
• SEr
.SlT



VltCTOP.
BABIL
INTS·

orrrrrrCOB ;vetor da interrupcao
OCOOOOll0B ; reqist. pl habilitar interrup.
OC0000120B ;.tatu. da interrupcao do 34010

.SET

.SEr

.sEr

IaSCB .ur 00028 ; •••• cara pl habilitar intarrup.
•
• PP.OGIlAMACAODA 8251·MODO • SEr 4&8 ;15X
COHTX • SEr 25B ; ativa rz. P.z e Ilrs
Cc»lIlX .SU 248 ;ativa P.z e Ilrs
COMIlJ:S .su 40B ;ativa r••• t interno
COHTX1 .SEr 20B ; ativa Ilrs
COHTX2 .SEr 218 ; ativa Tx • RTS
ZEP.O .SEr OOB

• STATt1S DA 8251
IlXI:MPr .8ZT 02B ; rec.pcao
_. __* ••• *t_t._. __.... .. _.. _._ .. _.. _.. .. _._._ .... __t ••• _•••• _•• _

• PAMMETaOS DO PIlOGIlAHA DA CIlUZ •................. _--_ ..•--_ ..••....•...__ ._ .._-_ ..•...•.......•..•.... - .
* O.tinicao dos param.tral 910baia·
* Reqi.trador •• de Ilo•
CONTP.OL .SET OCOOOOOBOB
CONVSP .8Zr OCOOOO130B
CONVDP .SEr OCOOOO140B
PSIZE .SEr OCOOOO150B
PMASK .sEr OCOOOO150B·•. Reqi.trador., do arquivo B· .SET

• SEr
.SET
.SET
.SEr
.SEr
.SEr
• SEr
.SEr
·su

SADIl
SPTCB
DAODIl
DPrCB
orrSET
"srAllr
"END
DYDX
COLOIlO
COLOIl1·•• _. __t._ .... •• _..••. _. ._ •. _."..• ._ •. _.. _.** ••••••••••••••• __•••••
.db340
npizal
pitch
conv
piztala

116 ; n.o de plxel. do bloco ••• 1' transferido
01000B ; PlrCB para a mamoria de imaqam
0013B ;0013B : valor referente ao pitch • 1000h
512 ;n.O de pizel. da tela

vp.ha
vpma.1t·* Valor •••
vohet
vcorll
vcor12
voorO
VX
VY

atribui do. ao. raqi.tradore. de B

.SET 01000B ; 1000h pl a placa SDB340, eoo pl placa da 4 bit.
• SEr OUUUEEB
• SET 11111111B ; 0101010101h para a placa .db340
.SEr 00000000
•SU 1
.SU 10000B

•·.t. ** t*_ .•t.** t* •••• * *t_ ttA .*.. * * .•* * * .•.• .•*** ..•*•••.•• ***. *** *_.* *** .••.** ••••. * ** **
• VALOIlliS DOS IlIiGISTIlADOIlliS P~ A stJBROTrNA .:sALVA•* Valores atribuido. 10. reqiat.r-ador •• de I/O•
vcontl .SEr ooooa
vcoDv.l .SIT CODV•* Valores atr~uidol aOI r.qlstrador •• d. 8•
v.ptl .SEr pitch
dpizl .Sl:r npizel ;n.o de pue1.. de 8 bits
• :pit.ch • 80
•• **.**.* .•*******.*** .•***** *****" • *****.****** ** * ** * *********-* *** *-*****'* *****
• VALOIlIiS DOS IlIiGISTIlADOIlliS PAJl.'. A stJBROTlNA DESENHA·*. Valor•• atr~uid.o. aOI reqistr=-ador •• d. I/O-
•
voont2
voonvd2
•·* Valor•• atribuidol ao. reql.tr=-ador.s de B·opiz2
vdpt2·
***********************.*** ****- *** * *. **.****" ***** **. *.••••••••••••• *.*. **. *•••
• VALOIlliS DOS IlIiGISTIlADOIlliS PARI' A SUBIlOTrNA RJ:Cl1PERA·* Valores atribuidos aol r.qi.trador •• de I/ca•
vcont3 .SEr ooooa
vconvd3 .SET conv··* Valor ••• tr~uido. aOI r.qistrador •• d. B·.piz3 • Sl:T npiza1.
vdpt3 • Sl:T pitch·******* ••• *****.*.****.*** *** ** •• *** ** ****** *-* -*** * ***** •• ** ...•**. ** --*****- *****

.ELSI:

•
************'.*'************ *****- **** '"* ******-* * ***.* ******* * -*. *** ..••**** *** ***
• VALOIlliS DOS IlIiGISTIlADOP.l:S PARI'Il. O PRoG\I.AHA PRINCrPAL

* valores•
vp.iI.
vpIUl.1t
•
* Valor •••

•SU
.Sl:r
.Sl:T
.Sl:r
.SET
.SEr

0000
onrrrJ'rrB
010101.01.
00000000
1
10000.

votoat
vcorll
vcor12
voorO
VX
VY
••
****************************** •• ***,,***** *'**-****** ***** ••• * *** *.". *-***•• ***.**
• VALOIlliS DOS IlIiGISTI\AI)OIl&S PJUUIIl. A stJBROTlNA SALVA•
• Valor •• a1:dbuido. ao. raqi.t%adora. da I/O•vcontl
vconvsl·



v.pt1
c1pu1

".•********************* * *** ***. ** *** *** *.**** **** *** ** .*.***** .•* ** *** .•.•.•*** .•.•**
" VALORIIB DOB RIIGISTRADORIIS PARA A S1lllROTlNA DZSZNSA

"" Valor.. atribuido. ao. r.qi.trador.. d. I/O

"voont2
veonvd2

"".•Valor.. atribuidoa aos reqistrador., d. B
".pu2
vclpt2

"----*-* ... _-----------_._----------_._-----_._-_._----******************.*.***
" VALORIIS DOS RIIGISTRADORIIS PARA A SOBROTlNA RIICUl'ZRA

".•Valor.. atribuidos aos reqistrador.. d. I/O
"voontJ
voonvd3

""* Valor ••
".pu3
vclpt3

"

******************************************************************************
.•OetiAieao de outros param.era. do programa principal
ADRXY .SIT AI ;oont •• novo endereco pl • oruz
************************************.*****************.******.****************
.• .• PUAMETROS PAPA PAR .• .•
********************************************** ••••••••••••••••••••••••••••••••

DFYTAP .SZT OC00001808
INTII:LA • SZT A4
rTELA • SII:T All
VDPTAP .SZT A8••.••............••..•.•••••••.•••.•......•.•....•..•.......•....•..•.........
••• Det1n1cao do •• aro DISLOC: tunoao d. d.slocamento
• do oursor
DZSLOC $MACRO AORXY,SADR,DAODR,V4,DZSVIO

MOVZ
CALLR
MOVZ
CAi.LR
MOVZ
MOVI
MOVZ
RIITS
UNO

"ria do lU ••ro

:,ADmcY:, J SADR:
SALVA
:AORXY', .DAODR.
DZSZNSA
.AORXY', :DAODR.
:V4:,AO
AO,8.DUVIO.

.....................
• PROGRAMA PRINCIPAL"....- .
"

SZRIAL ••••••.••• ••••••••••.• •••••• * ••• * ••••••
.* Detinindo o. par •• entros da cruz·
• til ••• *.* ••••• *•••••••••••• _* .•••.••• _.

lft1X
lft1X
SZTl'
SZTl'

Reqi.'trador ••

HOVK
HOVZ
MOVI
HOVZ

R.qiltrador ••

MOVI
MOVI
MOVI

81',80,81,82,83,.",85,86,81,88,89
SI',AO,Al ,-.t,A3,A",AS,A6 ,A7" A8,A9, A10,~1
1&,0,0
32,0,1

de I/O

vpd .•••,AO
AO,8PSIZIl
"PUal<,AO
AO,8PMllBK

d.8

vota.t,orr-sz'l'
(g*VY+l6"~) ,DYDX
••oorO,CO~RO

HOVK vpaiz.,AO
LHO AO,A7
ORI orrrrrrllORl,A7
NOT A7; A7 <=ont•• o n.O d_ rotaco •• corr_spondlent. a PSIZ&

*••• *.* •• **••*.*•••*.*****.** ••• *._**
" lni ••ialiundo par ••• tro. para PAR *................... *._-* .... *. *** ••••

eu AO
HOVZ AO,8DP~
HOVZ AO,IlI'l'J:LA
HOVZ AO,VDPTAP
MOVI pizt.1.a,I'rIlLA

vcorl1, COI- oRl
[128,256] , ...ADRXY
ADRXY, SADIL
SALVA
ADRXY, DADO R
DII:SIlNBA
AORXY,DADD R

••••••••.•••••••••••••••• * ••• *- •• * •
•• ProqraJILaDdo • illtertac. ser..ial·••••••• *••••• * •••••••••••• * * •• -. •••

SZTl'• do qual o. dado •
MOVI
HOVB
MOVI

RIIS. DSJS
MOVI
HOVB
MOVI
HOVB
MOVI
HOVB

8,0,0
tran.-.itido-31 pelo .•.ou.e •• rao armazenados.

Z&RO,AO,.
AO,8MS ON I taz r.a.t por bardw.r ••
orB,Ao,ii J loop pl •• tabeleoer a duraeao
AO,RaS ; d-o relet.
ZZRO.AO, "
AO,8MB or ; d.aabilita r ••• t
MODO, AO;"
AO, '''CONT .J oarr_9'a raodc»
CONRX,AO, ••
AO,@tifCONT J oarreqa oontrole

•• *••••••••••••• *.*••***••****~.**.
•• Proqr ••••• do a intu:r:upoao L~N'l'l"'*.*.***.****.***********.*.**.--.***
'* Armazenao .ndereoo de d•• viC) d. int.rrupc:ao

Bll:TI' 15, O. O
SZTI' 32,0,1
MOVI INTZIUl,AO,"
HOVZ AO,8VIlC'l'OR_1

" Habilita a "' ••ara da Lnt.rr~p ••ao LINTl
MOVI MAsca,AO
MOVZ AO, 88ABIL



••••••••••••••••••••••••••••••• ** ••••••• *•• ** ••• *•••••• *.
* salva na -.moria, raqi.trador •• qua .arao u.ado. pela ••
* rotina. de intarrupoao. *
••• *•••• *_. *.* ••• *•••••• **. **••• ***.** ••• -. *** ** •• *.* ••••

HOVZ ADRlCY,8AGMIl.,1
MOVI ARHAZA,AO,L
MOVI ARHAZ8,85,L
~ AO,Al,A2,A3,A4,A5,A6,A1,A8,A9,AlO,A11
amt 85,80,81,82,83,84,85,86,81,88,8',810,811,812,813,814
HOVZ AO,8SPA,l
HOVZ 85,8SP8,l

" r.cup.ra r.qi.trador.. da pilha
MHrM SP,AO,Al,A2,A3,A4,A5,AG,A7,A8,A9,AlO,All
Ma"K SI, BO, 81, 82, 83,84,85,86,81,88,8'

*.** •• _.** ••••••• _***••• *••• **.* .AA***••
" habilita o atandiaanto da intarrupcao"
••••••• *•• *. *•• *••• *••••••••• *. *.**. **••

.*** •• *.***._._* •••• ***-**- •• *•• _**_••• ********* ••• *•• **.****.* •• ***.*** •••
" ROTIIIASDI INT1iRROPCAO
• INTlaR: identifica .a o dado do mou.. e codiqo de controle
• XY: movia.nta o cur.or, verificando a direoao a •• ntido **•• *.*.* •• *•••••••••••••• -- •• *•• _••• _••• _••••••••• _._.* •••• *._._.-.*.* ••• *-

Nf1'M
Nf1'M
SITr
SIU
HOVZ
MHrM
HOVZ
MOVI:
A!lDI
CMPI
J1UIZ
MOV1t

MOVI:
NOT
A!lDI
SLI.
ADDI
MOVI:
JllHP

SP ,AO,Al,A.2 ,A3,A4,A5,A6,A1 ,A8,A',AlO,Al1 ,A12
sr, 80, 81, 82, 83, 84, 85, a6, 87, a8, a,
8,0,0
32, O, 1
8SPA,AO,l
AO,Al,A2,A3,A4,A5,A6,A7,AS,A',AI0,All
8RDADO,A9; LI o DADO.
A',AlO ; salva emoutro reqi.trador.
OOrOS,A' ; aplica ma.cara no dado •aOa,A',. ; verifica se e dado de controle.
RI'I'ORl; .a nao tor aquarda novo dado;
04,A.3; A3 contemo n.o de dado. que devUl

ocorrer para mov~ntacao do cur.or.
AlO,A9 ;
A9 ;
aOOla,A9; se for, identifica a dado,
S,A9 ; e d.svia para o endereco
JMPTBL,A9 corre.pondente ao .e.mo.
-A9,MO,1
AlO ;

XY,A9,L ; carreqa vetar de interrupcao coa o
A9,8VEC'I'OR,1; enderaco da rotina para movimentacao

do cursor.
RlTOR1.
- Ar.mAlanaraql.trador.. Ai na pilha andarecada por AO

MOVI ARHAZA,AO,L.
HHXH AO,Al,A2,A3,A4,A5,A6,Al,AS,A9,AlO,Al1

- Recupera reqi.tradore. Ai • 8i, a~z.nado. na pilha
NoaH SP, 80, 81, 82, 83, 84, 85, BS,87,88, BlI
~ SP,AO,Al,A2,A3,A4,A5,A6,A7,AS,A9,AIO,All,A12

* Habilita • ocorreno1a da interrupcao LINTl
UNT
RlTI

SIU U,O,O
MOVI 00048,1.0 ; armaz.na codiqo da tacla 3
MOVI: AO,8T&CLA3
JROC S87

MOVI
HOVZ
JROC

szn
MOVI
HOVZ
JROC

00028,~0 , armaz.na oodiqo da .t.ola 2
AO,lnc:IA2
S8l

lG,O,O
00018,~O
AO,In<::Ll'ü.
S87

.****_*.************. *•• *.* ** .••• *.*.***_.**.***** ******fIr ***** ....••.**. *** ** *_** .• *.* Indereoo. d. desvio para os dados de controle
.JMPTBL.

.lonq

.lonq

.lonq

.lonq

.lonq

.lonq

.lonq

.lonq

S 87 : nenhuma t_ola acionada
S81 : l ..a teo1.a, da direita, acionac:la.
s. 85: 2.a tecla, do centro, acLonacla
S 84: nao exisce
S 83: 3. a tecl •. , da e.querda, .cionaela
S 82: nao exiace
S 81. nao axi.t:a
S 80: nao .xiat:a

- •• paco para armazenar os registrador_. Ai
ANlAU. .SPACZ 24"U
ANlAZAI .1I0ROO
* •• paco para armazaaar os registrador_. 8i
ANlAZ2. •SPACI 30"H
ANlAZ8. .1I0RO O

"SPAI
SP8.
AGMA.

.lonq

.lonq

.lonq

o ;posi 'Oao para armazenar ponteiro cAo. Ai
O ;po.i oao para a~.enar ponteiro 40. 8i
O 1 end.r.co da posl-cao do Cllr.or na.. te~a

-_••• *•• ***_•• _-*-*.* ****** -...*-.***.** ••• *** ***_.*** •• **.
• XT: Rotina de intarrupoao para movaeratacao do cursor*'
.** •••• *•• _•• *- _.**._*** •• - ,...- .•*** *. ***-- ** •• *.* •• *** * •••

lCY •
• Armazenaraqi.tradore. Ai e 81 O,api~"'a

~ SP,AO,A.~,A.2,A3,A .•,AS,A6,A7,A8,Ag,A10 ,A11, •••.12
.tert'M IP, Bo, 8~, B2, 83, 84, BS, SI, 87,88, B9
SlU 8,0,0
SITr 32,0,1
HOVZ ISPA,AO ,1
MOVI: ISP8, 85 .• 1

* Recupera da IILeIIlOria,os reql...tradoras Ai. 8i
NG'H AO,Al,A:2,A.3,A.,A!,A5 ,Al ,A8,A!i,AlO,All
tea"M 85,80,8:1,82,83, S4,8S ,86,87,88,8',810 ,811, e12, 813, &14

•.A2 aponta para o andar.co da aubrotina.. para lIlOVimentacao do cursor
HOVZ IDZ~O.AZ,l
MOVI: 8IUlADO,A9, 1. dado da porta •• ria!
A!lDI oooooor ••• , A~ ;
MOVI: A~, 1.1O

SALTA1. CMPI 808,1.9 ;I ~arit'J.oa •• dado lJ.do a po. J.tivo
JRC POSIT
NO'1' ASt ; .e n_qat.i.vo, oc.apl ••.• nt. o dado
A!lDI oooooor ••• , A~
ADDI 20&,1.2 ;I ~ aponta ~.ra o andar.oo d.a .ubRotJ. ••••• quint:a

POSIT. MOVI: "JU,AlO.l
SZU 15,0,0
CALI. A10 ; _ .ubrotill.41 para aoviaanta.,ao de> our.or
DZC A3 ; va~d~J.ca •• o. 4 byt •• do •••ou.. ja f~n •• lJ.do.
J1UIZ R&TOR211
HOV'I IllITIn,AO, L , .e .ia., exeouta na pro.2.iJaa A.nterrupcao
MOVI: AO,IVZCTOPl, 1 ; a rot :ina IIITJ:RJl



HO'n ADIlXY, @AGMA,1
fi: '* '* * '* '* '***** * '** '* **** * '** '** * '* '*. * '*'*'* '* '*. '* '* *. '* '* '* '* * * '* * '* *** * ** * fi: '*
• tracho do proqr ••• pera raa11.ar PAN na hor1,oDtal
fi: '*. fi: ** fi: '* *** '* ** * *** * fi:* '* fI:. * '* * * '* * '* * fi: fi: * * * * * * *.* '* * *. '* * * * *.* * * *

HO'n ADIlXY,AO I obt •• a podcao do ouroor
ft 08S1 • posicao do oursar ••ta espeoiflcada no modo XY

ANOI oOOOrrrrB,AO ; mal cara para obter somente o X
HO'n 1.0,1.12 I oalva tOMpOrar1 •• aDta •• 1.12

fi: t•• te do cursar •• xelaaBO ao fim da tela
SOB rTlLA,AO ; v.rifle. •• o cursor ••ta no fta da tela.
JRC OUTRO ; S. cursar menor que rTZLA, t••ta •• rel.aaa

'* ao inicio da tela;
ADO AO,rnLA I aaoo
ANOI ooooonra, rnLA
CMPI OOOOO&OOa,rTILA
JRC CON'rIN I
SOBI OOOOO&OOa,rTILA I Sa ultrapeooou, faz a aorraaao do
MDI 512,rnIA I valor de rnu • do cursar.
MOV'E rTlLA,A12 ;
ORI orrrrooooa, 1.12
ANO 1.12, ADIlXY
ADO AO,INTlLA I Atua11.a 1D1a10 da tala.
ANOI 000003Fra,INTILA
ADD AO,VDPTAP ; Atualila o reqistrador que oontem o
MOVZ VDPTAP,AO ; endereco para PAR.
SaA 2,AO : correoao: o reqiltrador de I/O,DPYTAR lnerementa em

* wor~, enquanto o do cursar lncrementa em plzel.
JRUC rTlsT I va1 para fim do taota do ouroor

* t••te do curlar •• relacao ao inicio da tela
OUTRO: MOVE INTELA,AO : verifica a poaicao do cur.or .m relacao

SOB A12,AO ; ao inicio da tela;
JRC rTI5T1 ISOB AO,rTELA ; atualiza po.icao da tela .a o cursor
SOB AO,INTELA. : estiVer abaixo do inicio da tala
SOB AO, VDPTAP ; atualiza re9i.tr~ que cont.m o endereco p/
HO'n VDPTAP,AO I PAN.
SRA 2,1.0
ANOI ooooOOrra,AO ; atua11.a o raq10trador da I/o para
MOVI: AO, @DPYTAP; fu.r PAR , OPYTAP,

• Atualiucao da PALLlTZ
SLL 04,AO ; recarreqa a Fal1ete a partir do endereco DPYTAP
CALLA BPAL I BPAL
MOVI ~ZA,AO,L
MOVI ANlAZB, as, L

• A~&ena na • .-orla o. Ai e &i usados no proqr •••
JoI('nt: 85,80,81,82,83,84, B5, 86, 87, B8, 89, 810, 811, 812, 813, 814
tel1'M AO,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A 1 ,A8,A9,AlO,A11

• Raoupara 00 1.1 a B1 da p1lha
HHF,H SP,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
~H SP,AO,Al,A2,A3,A4,A5,A6,A1,A8,A9,AIO,All,A12

• aabi11ta a 1ntarrupaao LINT1
IINT
RlTI

aODtrar10, atual1.a o fia do tala
verifica se rTELA nao ultrapas.ou o
limita aquivalaDta a trao lmaq.no.

Endereoo das subrotinas para movimentacao
do our.or

Xl ,lODq
.10Dq
,lonq
.lonq

XOIR
XlSO
,{CIMA
,{BAIXO

•••••••••••••• _._**._*-_ •• _••••••• _.-. __._ •• *-*.*_.-.- •• *** •••••••••• _•••••••
• SOBROTINAS PARA MOVIHJ:NTACAO DO C1:7P.SOR.**.* •••••••••••• *_•• *•••••• **._*._.* ••••••• *•• _••••••••••••••••••• _•••••••••
• raz • cruz de.locar-se d. baixo para cima
'{CIMA'

CALLR
MOVI
SLL
SOBXY
Al'IlI
OISLOC

RlCUPIRA
vaor11,COLOR1
16,Ag
Ag,ADRlCY
OOFrOnra,ADIlXY
ADRXY,SADR,OADD~,X,DISVI0

CALLR
MOVI
StIIIXY
JIINV
ANllI
ANOI
OISLOC

RlCOPIAA
vaorU, COLOJU
U,ADtoCY
RRl
orrrrOOOOB,ADtoCY
00rr01rra, ADIlXY
ADIIlCY,SADIl, DADDIl, Y, OIWIO

CALLR
MOVI
SLL
ADOXY
ANOI
OlSLOC

RlCOPIAA
vaorU, COLOlll
16,Ag
Ag,ADtoCY
00rr01rra, ADIlXY
ADUY, SADR, DADDR, X, WJISVLO

CALLR
MOVI
ADOXY
ANOI
DISLOC

RlCOPIIU'.
vaorU , COLORl
U,ADIOCY
00rr01rra, ADIIXY
ADJaY, SADR, DADDR, Y, DlflVIO

•••••••••• *._._-_ ••• *-**_ •• _*- **** * ••••. ** •• * ••••• *** ** •• * ** - * •• *.***
* Subrotina. par:a d••• nhar o oursor *
•• *••••••• * ••• *.*.* ••• *** * ** * * *** ******"""••• * •.• ** ** •• *. * "* •. **._.* * ••• *.
.* •• __•••• *••• *_•••••••• ** ** ** ** •• ** •• R- *. * ** * ** *
• Subrotina SALVA:salva o b1oco da m.••• ori.. d. *
- iaaq•• onde s.ra desenhada a cruz. •
•••••• *.*t_ •• _•••• *•• **.** * * * •.* * ••. *** • .-, * •••• *. **

SALVA:

SADR def1nido no proqr •••••. pr~nc~pal
MOVI vopt1, SPTCB
MOVI IHAG,DADDR,L
MOVI dp1xl,A5
RL 1.1,1.5 I
HO'n AS, DPTca

~·9istradore. de Ilo
LHO 1.5,1.0
HO'n AO,@CONVDP
MOVI vcoDvsl,AO
HO'n AO,@CONV'SP
MOVI voont1,AO
HO'n AO, 8CON'l'1l0L

~eql.tradore. de B

Tran.fereacla da blooo

•
• Re.ervando uma .re. para aJ:'2D&z.nar c» trecho da imaq__
* que oontera a cruz.·
•_•• _••• *•• *.*.* ••••••••••. *.* ** •• *.**._. **.* **-* •• * ••••••• *
• 'ubrotina DIBINlAI d••• nba • cruz n_ ••• ori. de iaa.9"~*
*._-*.*.*.** ••••••••• *** •• ** .•..•- *** ***-- * ••. * .•*** * *.* **- ****-



DJ:SEIIIIA I·• P..ql.trador •• da I/O· MOVI spiJ<2,A5
LHO A5,AO
MOVI: AO,@CONVSP
MOVI voonvd2,AO
HOVJ: AO,8CONVDP
MOVI vcont2,AO
HOVJ: AO, 8CONTROL

Reqlat.rador •• da B

MOVI Ll,SADR
MOVI spix2, SPTCB
MOVI: OADDR,AO

• OBS:DADDR vem da •ubrotina d. lnterrupoao
MOVI vclpt2,DPTCB

Transterencia d. blooo

n..;o

<.n
O

I ~
I o::>

PIXBLT
MOVI
MOVl:
MOVI
PIXBLT
RliTS

•"ORO
•"ORO
•"ORO
•"ORO
•"ORO
•"ORO
•"ORO
•"ORO
•"ORO

• "ORO
•"ORO
•"ORO
• "ORO
.1l0RO
.1l0RO
•"ORO
•"ORO
•"ORO

B,XY
L2,SADR
AO,DADDR
voor12,COLORl
B,XY
O

OOOOR
0190R
0190R
0190R
orrOR
0190R
0190R
0190R
OOOOR

03COR
0240R
0240R
1I79R
1009R
1I79R
0240R
0240R
03COR

......... _."' _._ .._.- _ •.......•.......• _ _ _ .._ _ ...•.....
•..••...•.•••.•.•...•..•........ _- _ ..
.•Subrotina RECOPERA:transfer. o bloco da ••• oria d. *
*imaqem salvo temporariamente na me.oria de .1st ••• , *
·para a maaoria d. tmaqem. *.... *_ _-_ _-- - ..

RlietlPlRA I·* Reqi.trador.. d. B·

MOVI
RL
MOVI:

OBS. DADDR vem

spiJ<3,A5
A7,A5
A5, SPTCBdo prO<1r __

Raqistradoras da I/O

LHO A5,AO
HOVJ: AO,8CONVSP
MOVI vooDvd3, AO
HOVJ: AO,8CO~P
MOVI vcollt3,AO
HOVJ: AO,8C~OL

.•Tranafereacia d. bloco
PIXBLT L,XY
RliTS O

••• _._•••• _•• _.__._••••• _••• * .•A_A •• _._._ ••••••• _ **_* •••• * ••••• ** •••••..••• ** * ••••
• ROTI~ PARA ATOALlZACAO DA PALL& TI
RPAL,

SITI'
HOVJ:
MOVK

MOVI

HOVJ:
ANel

DSJS
RliTS

.word

.word

.word

.word

.word

.word

.word

.word

.word

.word

.word

.word

.word

.word

.word

.word

16,0,0
AO,AS

15,AO
COLOR,A12

*A12+, *A6+
OOrrOR,AlI

AO,LOOP
O

>roro
>oroo
>rroo
>orro
>ooro
>oroo
>rooo
>rrro
>orro
>ooro
>orro
>roro
>oroo
>rooo
>ooro
>rooo

*.* *** ****'* **. *** .** **** * ••• * '*.'* *. -11''' '* * * * * * * *** ••.•••• *'.•'* * '* .•.•• * .••••• *
LC.~

C'\!IID.I\9lOp1Dk _ U._ .1.obj ~c .••••

** ******** * *** ****** ***. ** .••.••••••.•• * **** ••••••• *••• ** •••••••.•.•••.•
~ LC.CMD.** ••••••• *.*.**.**.* •• ** ••••••••••• * •••••••••••••••••••• ,. ••••••• *
DSPrIL.OBJ
IIfIT.OBJ
rIL4.0BJ
cr\t.,..s\TIXT.OBJ
cl\taxas\cBARSIT.OBJ
PAL.OBJ
cl\texas\PAORAO.OBJ
APAGA.OBJ



S1RIAL.OBJ
0.\toxa.\INIT2.0BJ
o.\toxa.\TROCA.OBJ
o.\toxa.\trooa\CRUZ.OBJ

Anexo 1.13 Programa para Realizar "Pan"
Vertical

*------------------------------------
* IJ'Q8C - Drcx - LaI>ora~6rio 40 IDrt~~aç:lo .1at>r6Dica (LI.) - UU
* .rojat>o ~3t010 - .~ V&RTICAL
*
*
**,----------------------------_._------
* Caraat.ria~icaa 40 8ia~ ••• Qr~Elco.
* .monitor no modo CGA
* .tr.qu'nai. horizontal:
• .trequ'ncia de "pixel"t
* .r••oluçio da tela: 256.
*

15750 a.
10 HB.
linha./S12 "pixo1."/4 bit. por "pixol"

jan/1UO •••• vor.ao oriqinal a.AN•••••• Maria stal. V. da 'a1va
jan/1 •• 0•••• nodifio.oo •••••••••••••••• Mari. St.1a V. d. 'alva

DlcLARI GLOBALINTRY.OINT

.q1ob1 _o_intOO

DIFINI CONSTANTSANOHACROS
-<:opy q.pr.q •• bdr, but don' t 1i1t it bora •

.nol1.t

.copy q.proq •• bdr

.11.t
;
;COIITR
;VCONT
;VCONT2

OCOOOOOBoa
ooooa
0000

I INTRY'OINT
I
_c_in~OO'

MOVI
SITr
MOVI
CLR

>rrrrrBro, S.
32,0,0
A~SPrIL,A14

/.ot up .y.t ••• ~.ck/ LII 22-11-88

;qot poin~.r ~o di.play li.~
;.ndereco do 1.0 banoo de m~ori.

DS'LOO'.
slTr 32,0,1
SITr 16,1, O
MCIVJ: *Alt+,A13, O
SLL 5,Al3
ADDI oJHPTBI"A1~
MCIVJ: *A13,A13,1
CALL Al3
JRUC DS.LOOP

JMPTBL.
.1onq 0lD0
.lonq 0lD1
.1onq 0lD2
.1onq 0lD3
.lonq 0lD4
.lonq 0lD5
•1onq 0lD&

•1onq CHD7
.1onq 0lD8

•lonq 0lD'
•lonq 0lD10
.lonq OlDll
.lonq CHD12
.1onq CHD13

.10nq CMDU

• &nd of 11.t oOOllllandrecei.ved.
CHIlO'
:: JRUC 0lD0

slTr 16,0,0
MOVI 8000B,AO
MCIVJ: AO,8><:0000100, °
MOVI _L2,A14
RlTS O

NOVE *A14,AO,O
S&Tr 1,0,0
MCIVJ: AO,8CONTROL.+S.0
SITr 1&,0,0
RETS O

.oomando para ••tabelecer a cor dl. tundo
CHIl8'

MOVI APAGA,81t
J1lMP i14

C••••• nd to obanq. colorO r.calvo.d.
CHIl3'

MCIVJ: *A14+,AO,1
NOVa AO,88
RETS O

• caamand to ob.nq. colori r.oair.d.
CHIlt.

MCIVJ: *Alt+, AO,l
NOVa AO,R'
RETS O

• T~ dora. cOIDIIand received ..
CHDS.

MCIVJ: *A14+,AO,O

., ooel. for .nd of 1.i.~
JI ooel. to iDit~.l.i •• GS'
; cod. to •• t t:ranaparency
; coei. for cbaaq. colora
; code for ehaElqe colori
,;:code for tezt dra•
; code for fILE. functioD. demon.t.

10oel•• for .in.it.iali • .inq p.l.tt •
:; lera •.••.ori •

:~.draC) de cor ••
;.tr ••o
;::lD1c.i~.i.a par_.~ro. p/ CMD!l
;troca banco

; intert'ace .ezoial
: r.t'er.ncia para !D.O\.2.e

~ Acd th1 • .i. tb. ".y
tbe cod.e ends

~ oodiqo p/ baL~
;ende-=eco Cio BSTCLL

; ..,.in.ic::ia _ L2 ( 01-11-88)
;Acel th.i. i. ~b. "ay

~ th. cod. .rads
, Not witb • banq,

but witb ao. .ndl••• loop



MOVE *Al4+,A2,O
MOVI *Al4+,Al,1
MaVX T1XT,B14
J1lMP 814

CHD10.

P2.
MOVI
DIC
JllNZ
UTS

oooorrrrra,AO,L
AO
P2
O

IThi. oommaDdi. Dot u•• d iD th. demo
;routln. tor th. atmulator becau •• it

;1. hardwar. d.pendent, and th.
;.lmulator haa no palett •.
I s.. th. UADMI.lST fila for d.taU.

;programa para o de.enho do padrao
;de cor •• que ••ta a~E.nado na

:PAL.

;;camando para lnicla1izar parametrol qraticos da rotina TEXT
CHDl1.

lC01Undo para trocar a banco d. mamaria
CHD12.

MaVX TROCA,B14
J1lMP 814

;cOIUndo para test. da lnt.rtac. serial
CHD13.

MOVI _SIRIAL,B14
J1lMP B14

0 _

•••••••••••• * ••••••••••••• * •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
o DS.'IL.ASK••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•fi1. 'd.pft1.a.m'

;
IOLIsT ••• t
IRIT ••• t

LOADT .••t
LOADCO.••t
LOADC1.•et
T1XT ••et
rIL4 .•• t
PAL .•et 7

APAGA .•et e
PADIlAO.••t
PU1 .••t

IRIT2 .••t
I
TROCA .•et
SI:RIAL.••t
CRUZ .••t

DUPLAYLIST

; 10ad tr •.•••paE.llcy bit
; l.oad colorO
; 10ad ool.orl
; eira" taxt rtrillq
; d •• ellha o LIJ:., oca. tUDcaO f:S..11

lillitia1iz. pa1.tt.. Thi. rcutill. U
Dot: u••d LIl th. daao rcutill. ~or th.
oilllu1ator. S.a RKADHJ:• 1ST for aD
a:zp1allatiall •
;pre.nche a -...oria ee-a ,.. oor
da fUlldo.

I.o.tra cora. da paJ.1ata
;atra.o para vi.~J..acao da

liJDaq •••
;; illicLa1iza o. par_atroa qrafico.

para a rot.i.na TZXT
; troca bancod. _oria

;interf'ac. -II-.~ial.
;r.ter.neia -]para aoUS.

I
DSPrIL.

- .word IRIT
•wcrd LOADC1,>fe-~f, >ffff

.word APAGA
.word PAL
.word LOADC1,>rrrr-,>rrrr

.word nXT,20,1

.101l9 STRING1
.word rIL4
•word PADIlAO.word TROCA
•word I1rIT2
.word LOADC1,>I:I:Za=, >1111:
.word LOADT

.word TEXT,SO,SO

.10D9 STRING2

.word TEXT,50,100

.10D9 STRING3

.word TEXT,4S,150

.101l9 STRING4
•word SIRIAL.word TROCA

_L2. .word PAL1
.word I:OLIST

I initia1iza GSP

I LXI: 9-1 0-8e
;LX~ 5/10/ee

;
;atr •.• o

;~hi.s J1lILust b.• at:. end ot LJ..tl

0- -------------------------------•••••••• *** •••• **.•••••••• '* '* ••••.•.•••••• '* •• - _ •• _ •••• -_ ••. '* *.'*.* '*'* ••••.• *•••
o DIZ'! .JUIII



DIJ'IIlZCONSTAllTS
--Copy q.praq ••bdr, but don't li.t it bara .

•1I0li.t
.oopy q.praq ••bdr
.li.t

_I5IT:
* Initializa 1/0

SITr
MOVI
MOVI
MOVI:

r·9is~.r•.
16,0,0
IORlGSl,BO
BISYNC,Bl
12,B2
*80+,*81+,0
B2, LOOPl
IORlGS2,BO
INTINS,Bl
1,92

;point to 1/0 valua.
;I/O regi.ter bal. addr •••

; load loop count

;poillt to 1/0 valua.
;1/0 regi.tar bal. addr •••
; load loop oount

MOVI *80+,*81+,0
DSJS B2,LOOP2

* IlIitiali.a 8-fila raqi.tar ••
MOYX BREGS,SO ;
NG"M 80, SPTCB, OPTeS, OFFSET, "START, "ZND, COLORO, COLORl

.101lq >00000000

.101lq >00000000
.101lq >001'1'011'1'

.10n9 >00000000
.101lq >OOOOCOOO
.101lq >00000800
.10nq >00000000

.10nq >00000006

.word >OOOd
.word >OOla
.word >OOga

.word >OOga

.word >0002

.wor<! >OOOa.woreS. >OOto

.1foreS. >010S

.voreS. >1'010

.vord >FFJ'D

.1ford >J'J'J'J'.voreS. >0000
IORlGS2:

,voreS. >0000
.voreS. >0000

;COLORl • gg
;COLORO • 88

:IIIND • B6
;IISTART • BS

:OFFSIT • B4
:OPTCB • B3

;DADDR • B2
;SPTCH • Bl

;BISYNC • >c0000000
:BIBLNE • >c00000l0
:BSBL~ • >c0000020

;HTOTAL • >C0000030
;VlSYNC • >cOOOOOCO
;VlBLNE • >cOOOOOSO
;VSBLNE • >C0000060
;VTOTAL • >C0000070
;DPYCTL • >COOOOOSO
iOPTSTRT • >COOOOOgO
:DPYINT • >cOOOOOAO
;CONTROL • >COOOOOBO

••ord
.voreS.
.voreS.
_voreS.

>OOle
>OOOS
>0000
>0000

;CONVDP • >COOOOICO
;peru >C0000150
;~ZL >COOOOII0
;P~SKB - >C0000170

*'-------------------------------------****** ••••• *** •• *••**.*.*** •• ~** •••••• *•• *•• *••••••••••••• _•••••• --.-_ •••
* U_.AIII
** ••• *** ••• *.******.*.*.*.* ••~.** ••*** ••••••••• *.*.-- •..••.••••••...•••.•
* (o) Copyriqht 19S5, Taxa. III.trum_nt., Inoorporatad*--------------------------------------*------- '1'MSH010 Gr_ph.los runot.lon -.lbra~*--------------------------------------* I.te proqr ••• carrega a m8llle-ri.. CCIIl \lIDa COK d. e'undo.
* LII U-IlOV-8S
~z.ra m-moria qratica

•titl. ' apaga a meme:-r1.a d. video '
.tile 'apaga••s.'

I
I
·valore.
vpma.k
.vpdza
voont
vconv

*
*•.endereco dos
oontrol .•• t
pd.a
pu.k
oonvdp
*·valor ••
VI:
vy
vdpt
vot ••t

** tUDCO •• do
daddr
dptob
ot •• t
OYDX
oolorl
*

dos reqlstrador.. d.
••at 0000
•••t 4
.•at OOOOB

.s.t

reqtstrador.. <11. .1/0
OoOOOOObOla
••at Oa0000150h
••at Oa0000160h
OoOOOOlCOla

das funco•• do arquiv-o b
••at 1

•••t
•••t

OOOOOOb
arquivo b

•••t
•••t
.••t
•••t
Bg

APAGA •..
* inioio do programa
* .text

I*mt
I*mt
SITI'
SITI'

SP,AO,Al ,1Ia.2, A3,A4, A5,A6,A-14
5P,80,81, _2, B3, 87,810,811 ,812, .13, 814
1&,0,0
32,0,1



MOVlt vp.iza, AO I temanho do pizel
MOVI: AO,8p.iza
MOVI ~.k,AO valor da mascara do plano
MOVI: AO,8pma.1t
HOV1 vcont,AO
MOVI AO,Bcontrol
MOVI vconv, AO
MOVI: AO,8convdp

• ..tabelece valor.. para reqiltrol de b
MOVI vdpt,dptch,W
MOVI vot •• t,AO, L

Ag p/ ••odificar o andareco inicial da •••••oria da vidao
OR U,AO
MOVE AO,of••t
MOVI 10*vy+0*vxl, daddr

Pre.nche os doia
MOVI
FILL
MOVI
MOVI:
HHI'M
!H'M
RJ:TS

.end

bancos com a cor d. tundo •• colhida
1512*vy+512*vz) ,DYDX

XY
vcont2,AO
AO,@control
SP,BO,81,82,B3,87,BIO,911,B12,B13,B14
SP,AO,Al,A2,A3,A4,AS,A6,A14
O

*-----------------------------------•....•.....•....•_._ ..._ ..•.•.•..._.-.-_ .....__ ...-..._.- ..._ ..._---
* I'AL.AlUIl•.._-.-_._---_ .._ __ _ --_ _._-------_ _-_.-._--

.qlob1 _PAL

Intry point

16,0,0
A2
Ag,A2
16,AJ

16,AO
COLOR,A1

SITr
CLR
OR
MOVlt

MOVlt
MOVI

MOVI *Al+, *A2+
DSJS AO,LOOP

DSJS AJ,LOOP1
RJ:TS O

.word

.word

.word

.word

.word

.vord

.word

.word

.word

.word

.word

.word

>roro
>oroo
>rroo
>orro
>ooro
>oroo
>rooo
>rrro
>orro
>ooro
>orro
>roro

.word

.word

.word

.word

>oroo
>rooo
>ooro
>rooo

*-------------------------------------••••••••••••••••••••••••• *** •••••••••••••••••••••
* r%IA.A/III
••••••••••• *•••••••••• * ••• ** .*- ••••••• *** •• * *****

•fila 'fiU. a ••••

.qlobl

:DIFINI CONSTANTS

·valore.
vpoa.1t
vps1ze
vcont
vtap
*• endereco dos
control .set
paiza
pmaalt
dpytap
*·valores
vx
vy
vdpt
voorl
*
* tuncoe.
daddr
dptch
DYDX
colorl
*

--Copy qsreq •. hdr, but de-n 't list it bera
.noU.t
.copy qapraq •• hdr
.U.t

dos registradores
•• at 0000
.set 8
•• at 0000

.•• t

raqiatradora. d. i/o
OcOOOOObOh
••• t Oc0000150h
•• at OcOOOO160h
Oc00001bOh

das tuncoes do arqai vo b
. set 1

.• et

.•• t

.••t

10000h
eOOh
OOOOOOOOOh

do .rquivo b
•••t 82
.• at 83
.• at 87
.••t 8g

* •• 080 de dado. para o tundo
*
vcor2 .•• t
vdad2 .••t
vcont2 ••et 1800B
ny .•et 104

_rIL4'
I
*
*
*
*

.taxt
DIfINl:CAO DOSMACROS
MACROSOMALIN I soma o nw.uae.ro de .linha.

em "nl", ao valor do endeZ'eco anaasenado

SOHALIN SMACRO
MOVI:
MOVI
MPY11
MD
MOVI:
fiNO

NL,V1:
dptch.A:1 1 VJlLOR DO PI'l'CB as Al
:NL:,AO Dmaero de 11~a. __ AO
AO,Al
:":,Al soma endereco inio.:1.al. ao re.u.lt::.ado
Al,dacld:z



• ao valor do endereoo .~z.nado anterior.mente •• Ai.
*1US17LrADO _ AO

*
SOHAPIX $HACRO

HOVl:
RL
ADD
HOVJ:
$DlIl

lti'rM
lti'rM
SETJ'
SETr
HOVlt
MOVE
utO
ORI
NOT
MOVI
MOVE
MOVI
MOVE
MOVI
MOVE

NP,EI
:NP: ,AO; numero da pixe~. em AO
A6,AO ; da.loca palo taaanho do piaal
:II:,AO : soma ao endereoo inioial
AO,~ddr

SP,M,U,U,A3,A4,A5,A6,M4
8P,80,81,82,83,87,810,811,812,813,814
16,0,0
32,0,1
vpd.a,AO ; tlllll&1\ho do pixd
AO,@pd ••
AO,A6 : d.te~n.ndo o numero de rotaco ••orrrrrrZOa,A6 ; corre.pondente ao
A6 : tamanho do pixal.
vpmask,AO valor da masoara do plano
AO,@p•••• k
vcont,AO
AO,@control
vtap,AO
AO,@dpytap

* e.tabelece valores para regi.tros d. b
MOVI voorl, colorI, L
MOVI vdpt,dptoh,W
HOVl: v~d2,A2
OR Ag,A2 ; Ag p/ trocar mamo ria

; d. vldeo. 01-NOV 88
SOHALIN OAll, A2
SOHAPIX OC8,Al
MOVE daddr,A4 ; salva endereco inicial de L (vdad)

AO,AS
OAll,AS

(S6*vy+l0·v.) ,DYDX

MOVI
MOVE
MOVI
SOHALIN
MOVE
MOVI
OR
HOVJ:
MOVI
MOVI
FILL L
SllBI
HOVJ:
ltiFM
teII'K
IUTS
.end

vcont2,AO ; DEFININCO A .-uNCA0 DE C~OLJ:
AO, @col>trol
vd..ad2,A2 ; cal.oul.ando o _ndereco finaL

ny,U
Al ,A3 ; .al.v. andar.ao tSnal. _ A3
vcLad2,Al ; pl trocar: ••• -.ori.
A',A! ; da vid.o_ Ol-cov-S&
Al , ~ddr ; ENDERECO INIC:KAL DO 1'llN00
vccr2,color1 ; COR ~NIC~
(104*vy+&&*vx) ,DYDX ; DEl5IENIlA tlMll LINIIUl. DO

I'1lNDO.
010lOlOlB,color1,L r HI1DA A COR
~ddr,AO
SP, 80,81,82,83, B7 ,BLO,81a,8l2, B13, 814
SI' ,AO,A1,A2,AJ,A4,AS,A6,A14
o

.------------------------------------•••••••••••• *.* •• ** li!* ••• * * ••• * ••• ***.* ••••• * * •••• **. *. *. *••..••••••••••••
• PADIUlO.JlBK
••••• lll'.li!lll'.** •• *.* li!li!•• * _ .* ••••• *.•*.•••• * ••.• *••••••.••••••••••• * •••••••.•••

;
;DEFINJ: CONSTANTS
I
; Copy q.praq •• hdr, but:. don 't u.t it h. ra

.noU.t

.oopy q.pra" •• hdr

.U.t
I*v&lores
vpma.k
vpoi.a
voont
vconv
** endereoo dos
oontrol .•• t
plile ••et
paa.k .• at
oonvdp .• et
*'-valore.
vx
vy
vdpt
'V'oorl
votax
vof..y
:VWI:VW.
*•. tunooe.
~ddr
dptch
OYIlX
colorl
ot.et
:••tart
,.end
*

do. reqistradorea
•• at 0000
••at 4
•• at 00008

.•• t

MOVI
rILL L
MOVI
FILL L
MOVI
rILL L
MOVI
rILL L
HOVJ:
MOVI
rILL L
MOVI
rILL L
SOHAPIX 148,A4 ; INICIANDO A LETRA I
MOVE AO,AS
MOVI f10.vy+l0*vx) ,DYDX
rILL L
SOHALIN 148,AS
MOVI (4S*vy+lO*vx),DYDX
rILL L
SOHAPIX 288,A4 : INICIANDO A LETRA E
MOVI (lO*vy+24*vx) ,DYDX
rILL L
MOVE
SOHALIN
MOVI
rILL L
SOHALIN 28, AS
MOVI (10'vy+24*vx),DYDX
FILL L
SOHALIN 56,AS
MOVI (10*vy+24*vx),DYDX
FILL L

* DEFININDO O roNDO

reqlstradore. de
OcOOOOObOh
Oc0000150h
OoOOOOlliOh
Oo0000140h

da. tunco •• do arquivo b
••at 1
• .at 10()00h
"at 80()h
• .at 011.1l111lh
• .at ua I n. o d. pix • .3.. do of. •• t .•• 44&
•• at 27 I n.o d. linha. do of.o.t
• .at 10""Y+0"vx ; 28-11-8&
••• t 10()*vy+500*vx :2&-11-&&

do arquivo b
••at 82
·.at 83
.• at 87
.•at 8t
••at 84
••at 85
••at 81



_PlUlRAO.

DZFINICAO DOS MACROS
MACRO SOMALIN : ocna o n••••• ro de linha ••• pecincade.

* em "nl", ao valor do endereco armazenado numreqistrador Ai

SOMALIN $MACRO
MOVZ
MOVI
MPY17
lUlD
MOVJ:
$END

NL,VI
dptch,Al : VALOR DO PITCS em Al
:NLI,AO : numero d. linhas em. AO
AO,A1
:~:,Al ; soma endereco inicial ao r.sultado
Al,daddr

HACRO SOHAPIX: soma o numero d. plzel••• p.ci~lcado •• NP
ao valor do endereco armazenado anterior.ment. -m Ai.

*JU:SllLTlUlO •• AO

*
$MACRO
MOVI
RL
lUlD
MOVI
$lND

; numero d. pixel. em AO
desloca pelo tamanho do plxel

soma ao endereco iniolal

NP,EI
:NP: ,AO

A6,AO :
:II:,AO
AO,daddr

INICIO: ~ SP,AO,Al,A2,A3,A4,AS,A6
loemoS SP, Bo, 81,82,93,81,810,811,812,813,814

*Valor para reqi.troll d. I/O
~ vpsiz.,AO: tamanho do plxel
MOVJ: AO,@pdz.
LHO AO,A6 ; determinando o numero d. rotaeo••
ORI orrrrrrlOB,A6 ; corr ••pondente ao
NOT A6 : tamanho do pix.1.
MOVI vpmast,AO valor da mascara do plano
MOVI AO,@pma.k
MOVI vcont,AO
MOVZ AO,@control
MOVI vconv, AO
MOVI AO,@convdp

* .stabelece valores para reqistros de b
MOVI vw!l,wstart : 28-11-88
MOVI vw., wand : 28-11-88
MOVI vdpt,dptch
CU A2
SOHALIN votoy, A2
SOHAPIX votlX, A1
011. A9,AO :A9 p/ ~udanca d.
HOV& AO,otset ;banco.01-nov-88
MOVI vcor1,AO
MOVI AO, color1

.taz contorno do padr.o usando a cor mais lntan ••
MOVI (O*vy+O*vx), daddr
MOVI daddr,A3
HOVt (2*vy+19*vx),DYDX
rILL XY
MOVI A3,daddr
MOVI (194*vy+2*vx) ,DYDX
rILL XY
MOVI (O*vy+17*vx) ,deddr
rILL XY

pr •• nche cada ar.. do padrao com o valor d.
ma r.qi.trador da pal.tt ••
• ••qu.nei •• sta •• ordem crescente.

CU Al
MOVI (2.vy+2.vx,) ,daddr

MOVI
MOVJ:
MOVI
rILL
MOVJ:
lUlDI
MOVI
MOVI
rILL
lUlDI
MOVI
lUlDI
JRNC~
_K
JU:TS
.end

daddr,A3
AI,colorI
(10*vy+15*vxl ,DYD:lC

XY
AO,col.orl
(lO*vy) ,A3, L
AJ,daddr
(2*vy+15*vx), DYDX

XY
(2*vy) ,A3, L
AJ,daddr
ll111111B,Al, L
volta
91',80,81,82,213,81, 810,811,812, 913,814
SP,AO,A.1,A2,Jllrrr..3,A4, A5,A6
O

*------------------------------------.******************* ••_***- - •• *••• *.*- •• ** ••• ***.-- *.**.* ••• *-*.- ••••••* 'l'IlOCA. -'8IC******.********._ ••••••••••• *••• *' *' *' •• - _.*.- •••••••••••••••••••• _••• _••
• (o) Copyriqht 1985, ~ex.a. I.n.trument., Incorporated*-------------------------------------*------- 'I'MS34010 Graphi. cs !'t1nct1.on Libra. ry*-------------------------------------•._TROCA tunotion
*• Trooa o banco de lleJ'llOria d. vi. deo, .odit'icando o reqt.trador
• DPYSTRT. simultanelUllent. carreqa ••. ""9 o endereoo inicial do
• banco d. mamoria atualizado.
* rJU:QOl:NCIA HORIZONTAL DI: 1575 O hz li
* rJU:QOl:NCIA DI PIXlL • 10NhE*-------------------------------------*
*
*
* At .xit:
* A' contem o endereco in.icia~ dA. m..••. ori. d. vid .• o .
* DPYSTRTcont •• o valor que sera us.d.o pe~o 'l'MSp.• ra
* •• tabelecer o endereco inJ.ciaJ. cs.. r. t'r •• caaento da
• m.mor!a d. video ••*-------------------------------------
* R.vi.ion hi.tory:
li 11/1'/86 .•. Oriqinal version w-ritt.n .•.•••••••.••....• Jerry Van AJt.n*,-------------------------------------

DIlrINIl CONSTANTI
-Copy q.pr.q •• hdr, but don1t U.at it b.r ••

.no1iat
• copy qspr.q •• hdr
.U.t



SEU
SEU
HOVJ:
HOVJ:
NOT
HOVJ:
ANIlI
HOVJ:

32,0,0
1,0,1
@VlU'.,AO,O
AO,@DPYSTltTtOBR,l
AO
AO,@VlU'.,O
oooeOOOOS,AO
AO,A~

._--------------------------------••• a_ •••• _._ •••• ._ •••• _. __ • __ ._. __ • __ ••• _. •• _ ••• A •• A ••• A •••• _*_.
• I.U2 .ABII......_ ........•••__ _._ .._-_ _._ _.-. __ _ __ _ _-
* (e) Copyriqht 1986, Texas Instrumenta, Incorporated._--------------------------------.------- TJlS34010 Graphie. runetion Library._--------------------------------• _INIT2 funetion·.• Initializ. 80lIl.8 GSPdisplay refresh
.• and impLied qrapbics param.ter •.
• PlU'.A rREQUENCIA SORIZONTAL DE 15750 h.
• rREQUENCIA DI PIXJ:L • 10Hh •._--------------------------------

At axit:
I/O raqi.tar. and B-fila raqi.tar. hava baan initiali.ad. O of.at a
atualizado a partir da A~ •

DErINE CONSTANTS
-eopy q.praq •• hdr, but don't li.t it hara.

. nolbt

_Il'IIT2:

• Initiali.a I/O raql.tar ••
SEtT 15,0,0
HOVJ: UOREGS1. @CON'"l'ROL

MOVI
MOVI
MOV1t

HOVJ:
DSJS

IOREGS2,EO
INTENB, B:1
7,B2

; point to I /0 vaJ.u ••

; point to I /0 vaJ.u ••
1110 req1at er ba.. adclre ••
:10ad loop count.

• Initiali.a B-fila raqi.tar ••
MOVI BRZGS, 80 ;
tHl'H BO, SPTCS. DPTC:JI, OrrSET, "STJlll.RT, ftND, COLORO, C <lLOIU.

·atuali.a o OrSET (B4)
HOVJ: A~,B10
OR B10,B4

.loD9

.1onq
.1onq

.lonq
.lonq
.lonq

.1onq

>00000000
>00000000

>OOrr01rr
>00000000

>OOOOCOOO
>oooooeoo

>OOOOOOOet

.word

.word

.word

.word
.word
.word
.word

>0000
>0000
>OOlC

>0014
>oooe
>0000
>0000

;COLORl - B9
~COLORO - 88

;llKND - 85
;"STAIl'I' - B!5

;OrrSIiT - 84
;DE"TCB - 83

;SPTCR - B::l.

IINT&:NB
IINTPIiND
; COlf'JPSP

>cOOOOllO
>c0000120

- >C0000130

;CONVDP • >c0000140
I PSI2:1i - >C0000150
:P~XL >C0000150
:P~KB - >C0000170

.'-------------------------------------..............................•. _ - _ - .· ....~.~••••••••••••••••••••••••••••••••••• _e* •• **••••• *' *••••••• e••••••• _ ••••.•
* •• * ••••••••••••••••• * ••••••• *. *...•.•.. * ._.* ..••• *._. ** ** .-* ._-_ ... - - •.• *. _._-
• lUO - 25 da janeiro - GItOP O DE INSTlt1JMll:NTACAO I:L&TRONXCA I COHP11"1'ACAO •
• PROGRAMA PAlIA MO'TIIt A CItt1~ COM O HOOSE •· ..



• caracteristicas do meuse: transmt••• o al.lncrona, 1200 Baud, 8 bits, •••
o paridade
o Illtarrupcao u •• da: LINT1 Fillalizado _ : 31- 01-90
• Re.et do 8251, por hardware ( 15- jall- 90) o
• * * *.* •• *. ** * * ******** * * * * *** ** ***. *. ** .*.***.* **** **** ** * •• *** * **. ** •.•*.* ••• * *

••• *.* ••••••••••••• ** ••••••• *.*.*.* •• *.- ••• *••••••••• *.* •••••••• - •••••••••••••
o PAIlAMITROS DA INTJ:RJ'ACE SERIAL o
.**._.* •• ** ••••• _._ ••• **.*._.* •••••••• * •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *

RDADO
ReTAT
WDADO
IlCONT
RJ:S OU
RJ:s:or

.SET

.SET

.SU

.SET
•SU
•SU

022000008
022010008
020000008
020010008
040000008
040010008

VECTOR .SU
SABIL • SET
INTS •SET
o
MASC8 • SET
°DMASC8 .SET
o

orrrrrrcOB ;v.tor da interrupcao
OC00001108 ; regi.t. p/ habilitar illterrup •
OC00001208 ;status da interrupcao do 34010

00028 ; mascara p/ habilitar interrup •
orrrou ; "d.sabilita" lnterrupcao

MODO
COMTX
COHRX
COHRJ:S
COMTX1
C0HTlC2
ZERO

.SU

.SET
•SU
•SU
.SET
.SET
.SET

;16X
;ativa Tx, Rx e RTS
;ativa Rx e RTS
;ativa reset interno
;ativa RTS
;ativa Tx e RTS

•••••••••••••••••••••••••••••••••• _•••••••••••• * •••• *.*.*.* •• *_••••••••••••••
• PAIlAMITROS DO PROGRAMADA CRUZ o*._.** ••••••••••••••• * •••• * •••••••••••••••••••••• * ••••• * ••••••••••••••••••• **
• Oetinicao dos param.tras qlobais

CONTROL
comrsp
CONVDP
PSIZE
PMASlt
o

.SET

.SU

.SET

.SET

.SET

OCOOOOOB08
OC0000130R
OCOOOOU08
OC00001508
OC00001608

SADR
SPTC8
DADDR
DPTC8
OrrSET
IlSTART
llUID
DYDX
COLORO
COLORl

.SU

.SU

.SU

.SET
· SU
.SU
•SU
•SU
.SET
.SET

sdb340
Ilpuel
pitch
conv

1
115; n.o de pu.ll do blooo a ser transf'.r1.c1o
Oe008 ; iOOOR para a placa sdb340
00148 ;00138 : valor referente ao pi~ch - 1000h

otspan
vot ••t
vcor1l
voarl2
voorO
VX
VY
o
o.***.* ** ••• *. *.* ••• ** ••• *** •• *. '*** * *. * .•.• '*••• ** ** _••• *. * * •.••••..•• * •• * •.** ** ••.•.••.•
o VALORJ:S DOS RJ:GISTRADORliS PARA A SU1IF'tOT:INA SALVA
o
• Valores atribuidos a08 reCJistradore. de I/O
o
vcontl
vconvs1
o

* Valores
o
vpoi.e
vpmaslt
o
- Valores
o

.SET

.SET

.SET

.SET

.SET

.SET

.SET

OOOOR ;: ot.et para PAN
OeOOR ;: 1000h para a placa SDB340
O' •.•.•. 'AAJUl
11l1ll11R ; 010101CJ10lh para a placa
00000000
1
10000R

• Valores atribuldos aos r.qistrador.. d. B
o
vspt1 .SET pitch
dpix1 .SET npixel ;11.0 de pix_ls de 8 bito
o ;pitch _ 80
.*_.**_.** ••• -._.--* .•.•. ** * ***. * *. ** *•. _... --_ •• **--***.** *.* ••.•.•*. *** •• **** .• *. *
• VALORliS DOS RJ:GISTRADORliS PARA A SU1IR:.OT:INA DESENHA
o
•. Valor•• atribuidos aos r.qist.rador.. d. I/O
o
voont2
vconvd2
o
o
•. Valor••
o
spix2
vdpt2
o

*. __._-* .. * •••••••• -. __•• * •• * ** * •.** *.** ~*. *.* ._ •••• _*•• *. "*** ••. ** *** ••• *--.- * .•.•
o VALORJ:S DOS RJ:GISTRADORJ:S PARA A StlllRClTlNA RJ:COPERA
o
• Valor••• tribuidos aos reqiatradore. ele tIo
o
voontJ
vconvd3
o
o
• Valor•• atribuidos ao' registrador •• d. B
o
opix3 • SET npixel
vdpt3 • SET pitcb
o
••• *.*.* •••••• _•••••• *•••••.•. **. ** .•.***. * .•.• * •.• *.** ** •• -*.**- .** •...••.* ***.* •.••• - .*.



vpoiz.
vpaa"k·
vot.et
voarl1
veor12
vcorO
VX
VY

.SET

.SET

.SET

.SET

.SET

.SET

0000
orrrrrrrrll
0101010111
00000000
1
1000011

vcontl
vconvsl·
vaptl
dpixl·._ _ .._._. __ __ _ ..__ - __ .----_ _ .•.......••...........
• VALORES DOS REGISTRADORES PARA A SOBROTINA DESENHA·* Valores atrlbuidos aos reqlstradores d. I/O
•
voont2
voonvd2·•* valores atribui dos aos reqlstradore. de B·opix2
vdpt2·
• VALORES DOS REGISTRADORES PARA A SOBROTINA RECUPERA·* Valor •• atribuidos aos registradores d. 1/0·voontJ
vconvd3··• Valores atribui dos aos registradores d. B·opixJ
vdptJ·

......••.•.•...... _ _- .._----_ ...........•.• _- _-_ ................•
* 111 PAMMEnOS PARA PU • *.••.••...................••.....................•...••...•.......•.•... -_ .....

rTELA. •SET AlI
VDPYST • SET A8
n11nha .SET 256* * •.•.•••• - _••••• *.-_•.••••••* * .•.•.•.•.•..•* ••• '* .*.*.*.*••* *.* •••..•.•.••• * *._.•** ••.•.•.•.•••*_.
••• Oetinicao do macro D&SL~: ttLDCaO de d••l~cam.nto
• do cursor
DESLOC $MACRO ADRXY,~R,DA-DDR,V4,DESVIc)

MOVE
CALLR
MOVE
CALLR
MOVE
MOVI
MOVE
RETS
UNO

·Fim do lUcro

•• *.* ••• ***.****** •••
• PROGRAMA PRINCIPAL.
*•••••••••• ***.*.**.*

:ADJa'Y z ,: SADJL:
SALVA
:ADRXY: , I DADO R:
DII:SENIIA
: ADRXYI , :::DADD R:
:V4:,AO
AO,@:DES'rIO:

SERIAL'
****-***********.************ ...•*** ..,..*****.* *** •. **** ****** .**.**
•.• Oetinindo os paramantrospara armazenar a Linha da Pallete·
** •• * •• * •• *.* •••••• ***** ••• **-:JIt**. '""**********.** *. *. *.*** •• * •• *.

HHTM
HHTM
SETr
SETr

* Registradore.

HOV1t
MOVE
MOVI
MOVE
MOVI
HOVJ:
MOVI
HOVJ:
HOVJ:
CLR

SP, 80, SI, .2, B:l, 84, 85, B6, 87 ,88,89
SP,AO,Al ,"2 ,A.=.1,A4,A5 ,A6,A7 ,AS,A9,AlO
16, O, O
32, O, 1

d. I/O

vpsiza,A3
AJ,@PSIZE
vpaa"k,AO
AO,@PHASlt
vcontl,AlS
A6, @CONTP.C)L
conv,AS
AS,@CONVIlIi'
A8, @coNVSE'
A4

MOVI ofopan,Or •• su·
MOVI pitch,SPTC:1I
HOVJ: SPTCII,DPTC:II
MOVI [1,U),DYCX
MOVI ARKZPA,AO, L
MOVI ARKZP8, 85, L
~ AO,A2,A3,.M.4,A5,A5,A7,AS,A',.A10
YC'D( 85,80,81, 2!!t2,B:W,Boi,85, 86,81,. 88, 89, 910,811,812, E13, EU4
HOVJ: AO,@SPAN,L
MOVE 85, 8SPIlH, L.. *.*.* ***** ** •••• ** •••• ** * * * •.• * * .* ••

• Inieializando parametro. paz=a p~ *
.*** ********** ••• ***********. tr-***" ***

CU
MOVE
MOVE
MOVI

AO
AO,UITELA
AO,VDPYST
OOrJOOOOB. rTEI.A

'* ***.* * * **.* * ••••• * ***** **** ** • '** •.• * *. *'*'*.'* '** '*_ ••• '** '*- * ••• - * * '**_•
•• PROGRAMACAO DOS DADOS DO C'CnlSO~ (CJmZ DE Ur.RENCIA, p/ HO'O'SE)·
**'******.***.*****.** •• *•• *** '* **** .****.**.***-** •• * •••••••••• * ••
- Registradores da 8



~ vpsi.e,AO
LHO AO,A7
ou orrrrrnOH,A7
MOr 11.7; A7 contem o n.O da rotacoe.s oorrespondente a PSIZ&

* '* ***. ** **_._. *** ••• *.* '* •. **_•••• _•.•* a_*. * ** * *
* Posioionaaento do cursar no oentro da tel.-.__ ._----_ ....---_._._--_ ..._--_.-.-.--_.-._.

MOVI
MOVI
HOVlI:
CALLR
HOVlI:
CALLR
HOVlI:

voorll, COLOR1
[128,255) ,ADIIXY

ADIIXY, SADR
u.LVA
ADIIXY, DADDR
DISWRA
ADIIXY,DADDR._ ... a_a_. . ..• __ ._._

** Proqramando a intertac ••• rial-__•••a.__._._._ ••_••__• _

SE-rr
MOVI
MOVB
MOVI
DSJS
MOVI
MOVB
MOVI
MOVB
MOVI
MOVB

8,0,0
ZIRO,AO,"
AO,8RES ON ; taz r••• t por hardware.
OFB,AO,i' ; loop pl •• tabeleoer a duraoao
AO, RES ; do r ••• t.
ZERO,AO,"
AO,8R1S or : desabilita r ••• t
MODO, AO;"
AO,8WCONT ; oarreqa modo
COMIUC,AO,"
AO,@JfCONT ; oarrega controle

----_._-------_._ .._._----_._-_ ...-
** Programando a interrupcao LINtl*
_••• ---_._ •• -.---_ •• _._ ••• _---*****

* Armazena o endereco de desvio de interrupeao
SETr 15,0,0
SEU 32, O, 1
MOVI INTSRR,AO,L
MOVE AO,8VECTOR,1

• Habilita a ""'soara ela i/lterrupoao LINT1
MOVI MASCH,AO
MOVE AO,8RABIL

*****--**************************************************
* Salva na m.moria, registradores que •• rao usados pela.*
* rotina. de interrupcao. *
*****************************************************.***

HOVlI: ADIIXY, 8AGMA, 1
MOVI ARMAZA, AO, L
MOVI ARMAZB,B5,L
.-rrH AO,Al,A2,AJ,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A.IO
terrM B5, BO,91, 82, 83, 84, 85, 96, B1, 98, 8g, 810, 811,812,91 J, 814
MOVE AO,SSPA,l
MOVE B5, 8SPB, 1

* recupera r.gistrador.. da pilha
YG"H SP,AO,Al,A2 ,A3,A4, A5,A6,A7 ,A8,A9,A.I0
leG"H. SP, BO,91, 82, 83, 94, 85, 86, 91, 98, B9

***••• **•• *****•• *******.************•• *
* habilita o atendimento ela interrupcao*
********************.*******************

****••• *.* •• *••••• **•••••••• ***•••••••••• *••• *••••••••• *••••• *••••••• *•••••
• ROTINAS DE IIlTERR11PCAO
* INTZRR:identifica s. o dado do mou.. e codiqo de oontrole
* XY:movtmenta o cursor, verifioando a dfrecao e .entido

lHl'M
lHl'M
SE-rr
SE-rr
HOVlI:
ltiFM
HOVlI:
HOVlI:
ANeI
CMPI
JRNZ~
HOVlI:
NOT
ANeISu.
ADDI
MOVE
J1JMP

SP,AO, Al,A2, A3,A4,AS,A6,A1 , A8,JIII'9, AlO
9P, BO, 81, 82,83, S4. 85, 96, 87, ss, S9
8,0,0
32,0,1
8SPA,AO,l
AO,Al, A2,A3, A",AS.,..A6,A7 ,A8,A9,.-uO
81UlADO,A9 ; tJ!C ° DADO.
A9,AlO : salva •••. outro reqiatEador.
OOrOa,A9 : ap1ica mascara no dado.
80B,A'," : ve-=:itica .e e dado CSe oontrole •
UT01tl : s. nao for aquarda nog'o dado:
04,A.3 : A.3 cont ••. o D.O d. dados que deveJq,

ocorrer para movim.entacao do cursar.
Ale,A9 :
A9 :
0007B,At : se tor~ identifica ,. dado,
5,At : e dasvLa para o enderece:::::t
JMPTBL,A9 oorr •• pondent. ao "'esmo.
*A9,AlO,1
AlO ;

•••• *•• *. *••••••••••••• *. **. **••••.• *._ •• ****••• *••••• **. ****. *•••• * •••.•••.•••.•
s87: MOVI XY,A9,L : oarreqa vetor d. interrupcao coa o

MOVI A',@WCTOR,1 ; encSaraoo da rot.:Lna para JD.ovimantacao
do our.or.

RETOR1.
* Armazena registradoras .Ai na piLha .nderecacla poe AO

MOVI ARMAZA.,AO, L
..c'1'N AO,Al,A2,AJ,A. ,AS, A6,A7,A8,A9,Jk10

• Recupera reqistradores Ai e 8i, aaLazenado. na pLlha
IMI"M SP,80,8l,82,8~,84, 85,86,87,88,.9
Na'H SP,AO,Al,A2,A.s,A4, A5,A&,A7,A8,A.',Al0

• Habilita a ooorrencia da lnterr'\&.pcaa' LINTl
SETr 15,0,0
MOVI MASCH,AO
MOVE AO,8BABIL
EINT
RETI

SErr 15,0,0
MOVI OOOtB,AO: aDUlzeaa codiqo da t aola 3
MOVE AO,8TBCLA3
JIlUC S87

SE-rr 15,0,0
MOVI 00028,AO : .rm....az.na. codig'o da t 4cl& 2
MOVE AO,8TECLA2
JIlOC S87

SE-rr
MOVI
MOVE
JIlUC

16,0,0
000lB,AO
AO,@TBCLA1
S87

.lonq

.lonq

.10nq

••*.*.* •••••••• **••• *•••••••• *••••.••••.•• *.* •••••••• _* •• **•.*. *•.••••••.•• -* •• _ •.•
•. lndereeo. de desvio para oa dado. de oontrole
JMl'TBL.

887,nanbwaaa teola acion.~
885 I 1._ teClla, ela dJ.rait.a, acionada
S85: 2.a tec.3.a, do cent.ro., acionada



.1on'1 S87 s84 nao existe
•1on'1 S83 s83 3.a t.c~., da •• querdA, acionada
.1on'1 S87 s82 nao existe
.10n'1 S87 s81 nao existe
.10n'1 S87 980 nao •xi.te

** A%mazenando os dados do Cursar
* espaco para armazenar os reqlstrador.. Ai
AIlMAZ11 • SPACI 22*16
AIlMAZAI •"ORD O
* .spaco para armazenar os reqlatrador.. 81
ARM1.Z21 • SPACI 30*16
AIlMAZ9I •"ORD O

SPA:
SP91
AGMAI

o ;posicao para acmazenar ponteiro dos Ai
O ;posicao para ar.mazenar ponteiro do. 81
O ; endereco da pasleao do cursar na tela

.10n'1

.10n'1

.1009

.... -.... _-._ ... _._... _.__.... -._ ... _----*-----_.-. __ .**
* XYr Rotina de lnterrupcao para movtmentacao do cursar-._---_ __._-. __.- .. -._._.*_ .. -._--------_ _-_.-**
XY:
* Ar.mazena reqistradores Ai • Si na pilha

MMr.M SP,AO,Al,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,AlO
~ SP,BO,Bl,92,B3,84,B5,86,97,98,89
SETF 8,0,0
SEU 32,0,1
MOVE @SPA,AO,l
MOVI @SP9,95,1

* Recupera da mera.oria, o.s reqi.trador.. Ai • 91
HHr.H AO,Al,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,Al0
Ya'H 85, BO,81, B2, B3, 84, 85, 86, 87, D8, ag, 810, 811, 812, 813, 814

* A2 aponta para o endereco da aubrot1na para movtmentacao do cursor
MOVI @DISVIO,A2,1
MOVE @RDADO,A9 ; le dado da porta serial
ANDI 000000FFR,A9 ;
MOVI A9,AlO

SALTA11 CHPI 80R,A9 ; verifioa se dado lido e positivo
JRC POSIT
NOT A9 ; .e negativo, complementa o dado
ANDI 000000FFR,A9
ADDI 20a,A2 ; A2 aponta para o endereco da .ubrotina .equinte

POSIT: MOVE *A2,AlO,1
SEU 16,0,0
CALL AlO : chama subrotina para movtmentacao do oursor
DEC A3 ; verifica .e os 4 byte. do mou.e ja foram lidol
JRNZ RETOR2 ;
~ INTtRR,AO,L : se sim, executa na proxima interrupcao
MOVE AO,@VECTOR,1 ; a rotina I~RR
MOVE ADRlCY,@AGMA,1

********************************************************** trecho do programa para realizar PAN na vertical
*********************************************************MOVE ADRXY,AO ; obtem a posicao do cursar
* 08S: a pasioao do cursor .sta e.peciCicada no modo xr

ANOI orrrrOOOOR,AO ; masoara para obter samente o y
MOVI AO,Al2; .alva temporariamente •• A12

* te.te do oursor •• rel.eao ao fim da tela
SOBXY rTILA,AO : v.rifiea •• o cursor e.ta no fia da tela.
JRC OUTRO : Se oursar menor que rTlLA, -t.sta •• relacao

* ao inioio da tela:
ADDXY AO,FTELA ; oa.o
ANDI 03FFOOOOR, rTELA
CHPI 03000000R,rTELA
JRC CONTIN ;
SOBI 03000000a,rTILA I Se ultrapa.sou, taz a correoao do
ADDI OlOOOOOOR,rTILA valor de rTlLA e do cursar.

contrario, atualiza o fim.da tela
veririca .e rTELA nao ultrapa••ou o
l~te equivalente a tr•• imaqen••

MOVY
ADDXY
ANDI
ADDXY
MOVI
JRUC

do oursor
MOVI
SllIlXY
JRC
SllIlXY
SO!lXY
SO!lXY
HOVJ:

rTlLA,ADRXY
AO, INTlLA : Atualiza iA ieiQo da tela •
oUrOOOOR,IRTJ:LA
AO, VOPYST : Atualiza o reqi.strador que o-ont_ o
VDPYST,AO; endereco ill--iciLl da ra.••• ori. --de video •
rnS'1' : vai para tim do t •• te do cursor

••.re~.cao ao inioio da t .•~a
INTaLA,AO ; v.rit'ic. a 3>Osi0&0 do cursor •• re~.cao
Al2,AO ; ao inicio da t .••~a:
rTlSTJ. ;
AO,rnLA 1 atua.1.1za pos.:1.caoda te1.a se o oursor
AO,INTlLA e.tiver aba.:1zo do inioio da "'tela
AO,VOnST: atua.l.iza re.;ristr. que contem o ender_oo
VDPYST,AO ; PAN.

* Atuali.aoao da PALLITI
rTISTI ANDI 01rlOOOOR,AO

NOVE AO,A12 ; A12 contem o e.der4co iniciü da P.~.1.et.
c:.ALLJ\ SALVLl:N : rot1.na para 9%ava..r dados da Pa.3.1et.
SRL 13,A12 1 endereao inicJ.al para varredura do
NO'1' Al2 ; Display
ANDI 00000rrOR,A12
ORI 0000000DR,A12; atualiza o r_qhtrador de I/o para
MOVI Al2, @DPYSTRT fa.er PIIlN, DPTSTRT.

rTl9T11 MOVI ARMAZA, AO, L
MOVI AIlMAZB, 95, L

* Armazena na meraoriaos Ai • Si u.ados no proq:Z1lDl8
!'eC1'H 85, Bo, Bl, B2, 83, 84, a5,B6~ 87 ,E8, 89, 810, B11~ 812, 813, 81 t
loHl'M AO,A1 ,A2,A3, A4, A5,A6,A7,. A8,.9,Al0

* Reoupera os Ai • 81 elapilha
~ SP, ao, 81, 82,83,84, 95, B6~ 87, E8, 89
!H'M SP,Ao,Al,A2 .A3, A4,A5,A6~ A7,A8,A9,AIO

* Habilita a interrupcao LINTl
MOVI MASCa,AO
MOVI AO,@lIABIL
SINT
RITI

Endereoo
do oursor

XI .1on'1
.10"'1
.1on'1
.1on'1

XDIR
USQ
TCIMA
TBAIXO

***flfI*** * *fI**fI*** •• *.** •• * **** * * * * * *.****. * •....••* •• * ** ** ** ** .•* Ir ** * ** *** ** * •• **.
* SOBROTlNAS PARA HOVIHI!:NTACA.O DO C'l7RSOR
************************. * **** **. *. * * * **** *.- •.* ••. * •• * * *. *** * .••..* ** *** ** ** * * .•* *.* raz a oruz desloeu- •• d. baixo para cima
TCIMAI

CALLR
MOVI
SLL
SO!lXY
JRNC
AIlDI
AIlDI
DISLOC

RlCOPJ:RA
vcorll ,COLORi
15,A9
A9,ADRXY
llRl
ooOOrrrrR,ADRXY
03rrOlrrR,ADRXY
ADRXY, SADR, D.ADDR, X, DI:SVI O

CALLR
MOVI
SOBXY
AIlDI
DULOC

RlCOPJ:1tA
vcorll, COLORl
A9,ADRXY
03rr01I'ra,ADRJ(Y
AJ)RXY, SADR, DADDR, Y, DI:SVT..,

CALLR
MOVI
9LL

RlCOPJ:1tA
"oorll, COLORl
16,A9



AODXY
ANOI
DI:SLOC

A9,AORlCY
03FFOlrlB, AORlCY
ADRXY,SAOR,DADOR,X,OISVIO

CAI.I.R
MOVI
AODXY
ANOI
DI:SLOC

RJ:CUPI:RA
voarll, COLOJU
A9,AORlCY
03FJ'01FFB,AORlCY
ADRXY,SAOR,DADDR,Y,DISVlO

•• *.* •• _••• -._------- ••• _--_•••• _.__._-----_.-.-.-,-_.*'*""',.,'"
* Subrotin.. para desenhar o cursar *_ ••• *_* a_. .".,._._. ._.*_* ..• __
-*.* ••,-._-,-.---_._-, ••_---_.-._-----_ ••,------
* Subrotina SALVA: salva o bloco da mamaria de *
• imaq •• onde •• ra de.enhada a cruz. *----*.*.-. __ ._._ .... __.._-----_._._ .._._ .._-----
SALVA,

• SAOR definido no programa principal
MOVI vsptl,sPTca
MOVI lMAG,DADOR,L
MOVI dpixl,A5
RI. A1,A5 ;
MOVI: A5,DPTCR

Reqi.t.rador •• de IIO

I.MO 1.5,1.0
MOVI: AO,@CONVOP
MOVI vconv.l,AO
MOVI: AO,@CONVSP
MOVI vcontl,AO
MOVI: AO,@CONTROL

Registrador •• de B

Tran.terencia de bloco

PIXBLT XY,L
RJ:TS O

--._*----_._ _---_. __.._-_ .._--_ .._ __._-------_ .
• Subrotina DESENHA: desenha a cruZ na mamoria d. lmaqem.·
••••• ** ••••••• * •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DESENHA:··Reqillt.rador•• de Ilo

MOVI spix2,A5
I.MO 1.5,1.0
MOVI: AO,@CONVSP
MOVI vconvd2,AO
MOVI: AO,@CONVOP
MOVI vcont2,AO
MOVI AO, @CONTltOL

Reqistrador •• de B

MOVI
MOVI
MOVI
MOVI

• OBS: DADDR vem
MOVI

PIxaLT
MOVI
MOVI:
MOVI
PIXBLT
RJ:TS

• "ORO
•"ORO
•"ORO
•"ORO
."ORO
•"ORO
•"ORO
•"ORO
•"ORO

•"ORO
• "ORO
•"ORO
•"ORO
•"ORO
.NORO
•"ORO
•"ORO
•"ORO

veorl1,COLOIU
Ll,SAOR
.pix2, SPTCB
DAODR,AO

da subrotina de in~errupoao
vdpt2 ,DPTCB

B,XY
L2,SAOR
AO,DAODR
vcor12,COLORl
B,XY
O

OOOOB
0180B
0180B
0180B
OnOB
0180B
0180B
0180B
OOOOB

03COB
0240B
0240B
1I:78B
1008B
1I:78B
0240B
0240B
03COB

•••••••• ** ** *.* •• * ••••••••• * ••• * •••.•• * ••••• * ••.•••• * ••.•••• _ •••••••••• *. '*.* •.• * .•.•'*·•• ** •••• ** ••••••••••••• * ••••••••• ** ***'* •• * •• '* ••• ** ••.•...•
• Subrotina RECUPERA: transfere o bl..000 da memoria de ...•
• imagem salvo tamporariamente na m.Jnoria d. sistema, ...•
·para a Rumori. d. iJaaqe.. •••••••••••••••••••••••••••••••• ** ••. ** •••.• '*••.•..•••••.•• '* ..•·
• Reqistradores de B

MOVI IMAG,SAOR
MOVI vdpt3,DPTCB
MOVI spix3,A5
RI. 1.7,1.5
MOVI: 1.5, SPTCB

* oa9: DADDR vem do proqrama principal

Reql.stradore. de I/O

I.MO 1.5,1.0
MOVI AO,8CONVSP
~ vconvd3,AO
MOVI: AO,8cONVOP
MOVi vcont3,AO
MOVI AO,8CONTROL



* Transterencia de bloco
l'IXBLT L,XY
RETS °

*.**.*******.******.*******.****************************************** •• **.**
* SALVL%N I rotina que devolve a imaqem da linha anterior, ar.mazenada a
* partir d. SLIN, em sequida salva a proxima linha a ser mostrada
* e finalmente grava nesta linha os dados da Pallete. *
*******************.** •• *.**************.*****.************.** ••••• ** ••••••••

SB:TJ' 16,0,0
SB:Tr 32,0,1
MOVI AJUQ.ZA, AO, L
MOVI ARMAZB,B5,L

• Armazena na num.oria os Ai e 9i usados no proqrama do oursor
~ 95,90,91,82,83,94,85,96,97,88,89,810,811,912,913,914
HMI'M AO,Al,A2,A3,A4,AS,A6,A7 ,A9,A9, AlO
MOVE @SPAN,AO,l
MOVE @SPBN,B5,1

* Recupera da mera.oria, os registradores Ai • Bi do proqr. SALVLIN
loI-D'M AO,A2,A3,A4,A5,A6,A7 ,A8,A9, Ala
l4!!'M 85, ao, 91, 82, 83, B4, 85, 86, R7, B~, 89, 810, 811,812,813, B14
MOVE A6,@CONTROL
MOVE AS,@CONVDP
HOVB: AS,@CONVSP
HOVB: A3,@PSIZE

* qrava o trecho de imagem am SLIN, na linha anterior
MOVI SLIN,SAOR
HOVB: A4,DAODR
PIXBLT L,XY

* salva em SLIN os dados da proxima linha
MOVE A12,A4
MOV'I A4, S.ADR
MOVI SLIN,DAODR
PIXBLT XY,L

* grava dados da pallete
MOVI SPAL,SAOR
MOVI A4,OADOR
PIXBLT L,XY
MOVI ARHZPA,AO,L
MOVI AP.NZP9, 85, L

* Ar.mazena na lllemoriaos Ai e 9i usados no programa SALVLIN
HMr.H 85,80,81,92,83,84,B5,86,97,88,99,910,811,812,813,814
t*f1'M ",0,A2, A3,A4,A5, A6,A'?, A8, A9,",10

MOVE @SPA,AO,l
MOVI. @SP8,B5, 1

* Recupera da memoria, os registradores Ai • 9i do cursor
HHr.M ",0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,",1,A8,A9,AI0
...a'M 85,80,81,92, B3, 84. 85, 96, 87,88,99,910,811,812,813,914
RETS °

A~I.nando os dados do Pan
* .spaco para a~z.nar os reqistradores Ai,
ARAZIP: .SPACB: 22"16
ARMZPA: .1l0RD°
• •• paco para a~z.nar os registradores 81
ARMZ2P, .SPACB: 30"16
ARMZPB: .1l0RD °

• .spaoo para ar.mazenar os dado. da linba
SLIN: .1l0RD orrrr8,orrrr8,orrrr8,orrrr8,orrrra,orrrra,orrrra,orrrra

.1l0RD orrrr8,orrrr8,orrrra,orrrr8,orrrra,orrrra,orrrra,orrrr8
* •• paoo para ar.mazenar o. dados da falI_te
SPAL: .1l0RD Or008,OOr08,Or008,Orr08,Orr008,OrOr08,Orrr08,OrOOa

.1l0RD 00108.0r0008,01r08.011008.010108,Orrr08,OOrOa,Or0008

**-*************************************************************
• LC.CIID
****************************************************************

DSPFIL.OBJ
INIT.OBJ
FIL4.0BJ
C:\TB:XAS\TB:XT.OBJ
C:\TB:XAS\CBARSB:T.OBJ
PAL.OBJ
C:\TB:XAS\TROCA\PAORAO.OBJ
APAGA.OBJ
SB:RIAL.OBJ
c:\TB:XAS\TROCA\INIT2.OBJ
C:\TB:XAS\TROCA\TROCA.OBJ
C.\TB:XAS\TROCA\CROZ.OBJ


