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AVRTV

czyli jak zmieniÊ telewizor
w wielki wyĂwietlacz
Kilka lat temu w Internecie zaczĊáy siĊ pojawiaü projekty gier typu Tetris czy Pong, zrealizowane na procesorach PIC. Zainspirowaáo
mnie to do wykorzystania maáych mikroprocesorów jednoukáadowych do generowania
obrazu telewizyjnego. Efektem zainteresowania tym tematem byá projekt „Snake” opublikowany w EdW 12/2006 – gra w popularnego
wĊĪa, wykorzystująca telewizor jako wyĞwietlacz. Czytając tamten artykuá, myĞlaáem, Īe
jest to maksimum, jakie da siĊ uzyskaü pod
wzglĊdem rozdzielczoĞci (obraz miaá rozmiar
40x25 duĪych pixeli), jednak byáem w báĊdzie
– procesor ATMEGA8 (uĪyty takĪe w tym
projekcie) posiada jeszcze duĪo niezagospodarowanych moĪliwoĞci!
AVRTV jest generatorem obrazu wideo,
sterowanym za pomocą interfejsu RS232,
który potrafi wyĞwietliü 25 linii po 40… ZNAKÓW! To daje rozdzielczoĞü aĪ 320x200.
Niestety, niewielka pamiĊü RAM procesora (1024 bajty) pozwala tylko na zapisanie
kodów znaków do wyĞwietlenia (40 wierszy
x 25 kolumn = 1000 znaków na caáy ekran), a
nie peánej grafiki rastrowej. W pamiĊci programu zapisana jest czcionka 8x8 pikseli, mająca
polskie znaki kodowane w systemie CP1250
(kodowanie Windows). Wszystkie waĪniejsze
parametry ukáadu zebrane zostaáy w tabeli 1.
Ukáad zostaá zrealizowany w postaci maáego moduáu, na jednostronnej páytce drukowanej i idealnie nadaje siĊ do wbudowania do

wiĊkszego urządzenia. Interfejs RS232 jest
wyprowadzony bezpoĞrednio, bez konwertera napiĊü, co pozwala na proste poáączenie z
gáównym procesorem. Wpisywanie znaków
odbywa siĊ bardzo podobnie jak w zwykáym
terminalu RS232 – znak odebrany zostaje
wyĞwietlony na aktualnej pozycji, a kursor
(który jest niewidoczny) przesuwa siĊ w prawo. Po dojĞciu do koĔca wiersza przechodzi
na początek kolejnego, a jeĞli jest to ostatni
wiersz ekranu, to caáa zawartoĞü zostaje przewiniĊta w górĊ i tworzy siĊ nowa pusta linijka.
Jednak to nie wszystko – moduá posiada interpreter specjalnych
Tabela 1
kodów kontrolnych (tworzonych
poprzez znak ‘[‘
oraz literĊ), dziĊki
którym moĪemy
przesuwaü kursor,
wyczyĞciü ekran,
lub wyĞwietliü
tekst wbudowanej pomocy. WiĊcej na ten temat
bĊdzie w dalszej
czĊĞci artykuáu.
Na rysunku 1
moĪesz zobaczyü
efekt pracy ukáadu – ekran pomocy, który prezen-
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tuje wszystkie znaki wbudowanej czcionki,
informacje o autorze oraz ĞciągĊ ze spisem
wszystkim dostĊpnych komend. Na rysunku
2 pokazany zostaá pomysá, jak moĪna wykorzystaü AVRTV np. do konstrukcji rejestratora temperatury. Jest to tylko statyczny obraz
narysowany dla przykáadu, lecz wierzĊ, Īe
wielu Czytelników bĊdzie potrafiáo wykorzystaü AVRTV do tworzenia wielu ciekawych
projektów. Na rysunku 3 moĪemy zobaczyü
kolejny przykáad, który nie wymaga chyba
komentarza. PowyĪsze obrazy zostaáy wygenerowane na komputerze, natomiast fotogra-
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fie 1 i 2 przedstawiają efekt wspóápracy moduáu z prawdziwym telewizorem. Jak widaü,
pomiĊdzy znakami w poziomie są odstĊpy
o szerokoĞci jednego piksela. Dlaczego tak
jest? To zostanie wyjaĞnione poniĪej. W celu
zachowania proporcji, w pionie takĪe dodano
puste linie pomiĊdzy wierszami, dziĊki czemu czarna ramka wokóá caáego obrazu ma ze
wszystkich stron podobną szerokoĞü.

Opis ukãadu
Rysunek 4 przedstawia schemat ideowy. Jak
widaü, ukáad zrealizowano na mikrokontrolerze AVR ATMEGA8. Procesorowi towarzyszy standardowo kwarc 16MHz (maksymalna
czĊstotliwoĞü dla MEGA8) oraz záącze programowania w systemie (ISP) w popularnym,
10-pinowym standardzie Atmela STK200.
Rezystor R7 profilaktycznie „podciąga’ pin
resetu procesora do logicznej jedynki, aby
uniknąü zakáóceĔ, gdy programator nie jest
podáączony do ukáadu. Zasilanie +5V pochodzi ze záącza CON1 — powinno byü ono
stabilizowane (ukáad nie bĊdzie poprawnie

Fot. 1

Fot. 1

Fot. 2
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pracowaá z zasilaniem 3,3V). NapiĊcie jest
filtrowane przez kondensatory C1 i C2. Linie
RXD oraz TXD interfejsu RS232 procesora są
wyprowadzone takĪe na záącze CON1. MoĪemy je poáączyü bezpoĞrednio np. z innym procesorem AVR lub poprzez konwerter napiĊü z
portem COM komputera. Zworki podáączone
do PORTC pozwalają na wybór prĊdkoĞci,
z jaką ma siĊ odbywaü komunikacja RS232
(konfiguracje zworek i odpowiadających im
prĊdkoĞci są spisane w tabeli 1). PoniewaĪ
tylko trzy z piĊciu zworek są wykorzystane,
pozostaáe dwie uĪytkownik moĪe spoĪytkowaü w dowolny sposób, jeĞli zdecyduje siĊ na
modyfikacjĊ oprogramowania.
To wáaĞciwie wszystko na temat typowej
czĊĞci ukáadu. Szczegóáowego wyjaĞnienia
natomiast wymaga ukáad wyjĞciowy wideo.
Przed dalszym opisem wypada przekazaü kilka sáów na temat standardu przesyáania obrazu w systemie PAL. Peániejszy opis znajduje
siĊ w poprzednim artykule „Snake” z EdW
12/06. Skrótowo: obraz skáada siĊ z 312 linii
(w praktyce 2 x 312, dla klatki parzystej i nieparzystej, ale nas w tym
rozwiązaniu to nie interesuje). Jedna klatka obrazu
trwa 20ms, a jedna linia
– 64Ps. KaĪda linia rozpoczyna siĊ impulsem synchronizacji trwającym 45Ps, podobnie jak kaĪda
klatka, lecz tutaj dáugoĞü
impulsu musi wynosiü
128Ps. CzĊĞü widoczna
obrazu zaczyna siĊ ok. w
ok. 12Ps linii, a koĔczy w
ok. 62Ps. Poziom napiĊcia sygnaáu w tym czasie
oddaje jasnoĞü danego
punktu. WartoĞü napiĊcia
dla impulsów synchronizacji (zarówno poziomej,
jak i pionowej) wynosi
0V, a skali szaroĞci odpowiadają napiĊcia od 0,3V
(czarny) do 1V (biaáy).
Pomijam tutaj kwestie
kodowania koloru (niemoĪliwa do zrealizowania w naszym ukáadzie) i
inne niuanse.
Generowanie grafiki
sprowadza siĊ do wytworzenia impulsów synchronizacyjnych i wysyáania
w kolejnych liniach odpowiedniej liczby pikseli
tworzących obraz. Na
rysunku 5 moĪna zobaczyü fragment jednej linii
oraz towarzyszące jej
przebiegi w ukáadzie. W
tym momencie moĪna juĪ
zdradziü, na czym polega

niezwykáoĞü rozwiązania – pin PB3 (MOSI)
nieprzypadkowo jest poáączony nie tylko do
záącza programowania. Jest to wyjĞcie danych
interfejsu SPI, który poza wykorzystaniem
do programowania ukáadu, pozwala na synchroniczne (w takt sygnaáu zegarowego) przesyáanie bajtów z bardzo duĪą prĊdkoĞcią
(do 8MHz, czyli 8 megabitów na sekundĊ).
UĪywając go, moĪemy generowaü serie po
8 impulsów (bitów) o dowolnej wartoĞci.
JeĞli za pomocą SPI wyĞlemy bajt 10101010,
otrzymamy na wyjĞciu MOSI serie naprzemiennych zer i jedynek, które, jeĞli zostaną
skonwertowane do poziomu napiĊü sygnaáu
wideo (0,3V – 1V), utworzą nam na ekranie
8 pixeli, 4 zaĞwiecone i 4 zgaszone. DziĊki
temu, Īe jeden bit przy czĊstotliwoĞci 8MHz
trwa 125ns, moĪemy w jednej mikrosekundzie zmieĞciü szerokoĞü jednego znaku, a
w caáej linii obrazu – do 40 i wiĊcej. Przy
generowaniu pikseli programowo byáoby to
caákowicie niewykonywalne, poniewaĪ 125ns
to czas trwania zaledwie dwóch instrukcji w
asemblerze. Gdy interfejs sprzĊtowo generuje nam 8 kolejnych punktów, procesor ma
czas na przygotowanie bajtu dla kolejnego
znaku. Dokáadniej zostanie to opisane w dalszej czĊĞci artykuáu. Wracając do rysunku,
pin PB1 wykorzystany jest do wymuszania
0V na wyjĞciu, co moĪna zobaczyü po lewej
stronie. Dalej widaü fragment obrazu skáada-
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MOSI SCK

PB1

jący siĊ z dwóch znaków – kwadracika oraz
szachownicy. Niestety, mimo swoich zalet w
tym rozwiązaniu, SPI ma dwie wady: gdy nie
są przesyáane Īadne dane, wyjĞcie domyĞlnie
przechodzi w stan wysoki (odpowiednik koloru biaáego), co zmusza nas do zanegowania
tego sygnaáu oraz danych, które wysyáamy.
Kolejny problem: bajtów nie moĪna wysyáaü
ciurkiem – pomiĊdzy kolejnymi transmisjami
musi byü odstĊp o szerokoĞci jednego bitu.
Druga wada powoduje, Īe nie da siĊ w ten
sposób wytworzyü ciągáego potoku pixeli, a
wiĊc peánej grafiki rastrowej. Znaki zostają
rozstrzelone, na co zwróciáem juĪ uwagĊ we
wstĊpie. WyjĞcie zegarowe SCK interfejsu
SPI nie jest w Īaden sposób wykorzystywane
do tworzenia obrazu – zostaáo pokazane dla
dodania przejrzystoĞci.
Mając juĪ sygnaáy sterujące wyprowa-

dzone z procesora,
musimy je skonwertowaü do poziomów
napiĊü wideo. Zajmują siĊ tym tranzystory T1 i T2 oraz
towarzyszące im
elementy. Tranzystor NPN T2 tworzy
wyjĞciowy wtórnik
napiĊciowy, który zapewnia duĪą
1uS
wydajnoĞü prądową
Znak 0x1A (szachownica)
niezaleĪną od ĨróMartwy pixel
dáa sygnaáu. Rezystor R6 o wartoĞci 75: zapewnia dopasowanie impedancyjne z kablem wideo oraz
odbiornikiem. Gdy obraz jest czarny i nie
jest wymuszana synchronizacja, rezystory R3
i R4 (tworzące dzielnik) podają na bazĊ T2
napiĊcie ok. 1,24V. Po odjĊciu od tego 0,65V
(napiĊcie baza-emiter w tranzystorze bipolarnym) uzyskamy na rezystorze R6 ok. 0,6V.
Rezystor ten, wraz z rezystorem na koĔcu linii
(w telewizorze), tworzą dzielnik 1: 2, a wiĊc
ostatecznie uzyskujemy poĪądaną wartoĞü
0,3V. Jak juĪ wspomniaáem, sygnaá z pinu
MOSI musi byü zanegowany, co uzyskujemy
za pomocą tranzystora PNP T1. Gdy na MOSI
panuje stan wysoki, tranzystor jest zatkany,
gdy pojawi siĊ stan niski – tranzystor otwiera
siĊ, doáączając do R3 rezystor R2. WartoĞü
napiĊcia podawanego na bazĊ wtórnika T2
zmienia siĊ na ok. 2,5V, co daje nam w rezulta-

0V
5V
0V
5V
0V

VIDEO

1V

0.3V
0V

Początek
linii obrazu

5uS
Synchronizacja

Pierwszy znak
ok.. 14uS

1uS
Znak 0x10 (kwadrat)

cie na wyjĞciu ok. 0,9V, czyli kolor biaáy. Pin
PB1, generujący synchronizacje, normalnie
jest w stanie wysokiej impedancji, dlatego
doáączenie go do bazy T2 nic nie zmienia.
Gdy na pinie pojawi siĊ stan niski, wymusza
zatkanie tranzystora, a wiĊc 0V na wyjĞciu.
Dodatkowego wyjaĞnienia wymaga obecnoĞü
elementów C3 oraz D1. Jak siĊ okazaáo, tranzystor T1 nie potrafiá dostatecznie szybko
siĊ przeáączaü, co skutkowaáo zlewaniem siĊ
pikseli, a nawet caáych znaków. Kondensator
C3 zapewnia dostarczenie do bazy tranzystora
duĪego impulsu prądowego podczas zmiany
stanu na MOSI z 0 na 1 i odwrotnie. DziĊki
temu czas przeáączania spadá do ok. 30ns.
Niestety obecnoĞü kondensatora powoduje
powstanie przepiĊü (szpilek o duĪym napiĊciu) na wyjĞciu tranzystora T1 – czĊĞciowo
zapobiega temu dioda D1, lecz nie jest ona
niezbĊdna do poprawnej pracy ukáadu – moĪe
jedynie odrobinĊ poprawiü jakoĞü obrazu.

Komendy sterujĈce
Moduá jest swego rodzaju terminalem RS232,
który wyĞwietla odebrane znaki na kolejnych
pozycjach ekranu. BĊdziemy siĊ tutaj posáugiwaü pojĊciem kursora, lecz nie jest on w
Īaden sposób widoczny na ekranie – procesor
pamiĊta aktualne wspóárzĊdne (nr wiersza
i kolumny), do której musi zostaü zapisany
kolejny znak. Po dojĞciu do koĔca wiersza,
kursor przechodzi do nastĊpnego, a gdy znajdzie siĊ w dolnym prawym rogu ekranu,
wszystkie wiersze zostają przesuniĊte w górĊ,
tworząc nową pustą liniĊ, na której początek
przechodzi kursor.
Komendy sterujące skáadają siĊ ze znaku [
oraz duĪej litery i opcjonalnie dwóch bajtów.
[N
NEW LINE
Przenosi kursor na początek kolejnej linii (odpowiednik znaków CR/
LF). JeĞli zostanie uĪyte w ostatniej linii, obraz przesuwa siĊ w
górĊ, tworząc pusty wiersz.
[B
BACKSPACE
Cofa kursor, usuwając znak znajdujący siĊ po lewej stronie aktualnej
pozycji.
[A
CLEAR CURRENT LINE
Usuwa caáą zawartoĞü wiersza, w którym znajduje siĊ kursor (pozycja
kursora nie zostaje zmieniona)
[C
CLEAR SCREEN
Kasuje caáą zawartoĞü ekranu. Jest
to procedura czasocháonna (do kilku milisekund), w której procesor
nie moĪe odebraü kolejnych znaków,
dlatego po wysáaniu komendy naleĪy

17

Projekty AVT
poczekaü, aĪ moduá odeĞle znak [,
komunikując w ten sposób gotowoĞü.
JeĞli chcemy uĪywaü tylko jednostronnej komunikacji, program sterujący musi zapewniü odpowiednie
opóĨnienie.
[Pxy
SET POSITION
Ustawia pozycje kursora na ekranie,
x oraz y są bajtami, których wartoĞci reprezentują: numer kolumny
(0–39) oraz numer wiersza (0–24).
Przykáadowo bajty o wartoĞciach 10
i 1 przenoszą kursor do 11 kolumny
i 2. wiersza.
[H
HOME
Przenosi kursor do lewego górnego
rogu (pozycja 0,0)
[U
UP
Przesuwa kursor o jeden znak w
górĊ. Po dojĞciu do brzegu ekranu
komenda nie daje Īadnego efektu.
[D
DOWN
Przesuwa kursor o jeden znak w dóá.
Po dojĞciu do brzegu ekranu komenda
nie daje Īadnego efektu.
[L
LEFT
Przesuwa kursor o jeden znak w
lewo. Po dojĞciu do brzegu ekranu
kursor przechodzi na koniec poprzedniego wiersza.
[R
RIGHT
Przesuwa kursor o jeden znak w prawo. Po dojĞciu do brzegu ekranu
kursor przechodzi na początek kolejnego wiersza.
[T
TERMINAL MODE
DomyĞlny tryb wprowadzania tekstu.
Po zapisaniu znaku na aktualnej pozycji, kursor przesuwa siĊ w prawo.
[I
INSERT MODE
Tryb wstawiania. Odebrane znaki
zapisywane są na aktualnej pozycji,
lecz kursor pozostaje w miejscu. Do
poruszania siĊ moĪna uĪyü komend [L
[R [U [D.
[S
SCREENSHOT
Odsyáa caáą zawartoĞü bufora ekranu
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miaáa byü uĪyta bez wiĊkszych zmian, jednak
zdecydowaáem siĊ na jej gruntowny lifting.
Po pierwsze, polskie znaki diakrytyczne byáy
[[
Pozwala na wpisanie znaku [ na bardzo nieksztaátne i wymagaáy narysowania od nowa. Po drugie, ukáad znaków byá
ekranie.
w Linuxowym standardzie ISO8859-2, co
mogáoby przysporzyü problemów zdecydo[?
wanie przewaĪającej grupie osób piszących
HELP
WyĞwietla ekran pomocy, infor- programy w systemem Windows. NaleĪy
macje o autorze oraz tablice pamiĊtaü, Īe jeĞli przykáadowo piszemy program w C, do procesora AVR, który bĊdzie
znaków czcionki.
Jak widaü, wbudowane komendy pozwa- wysyáaá dane do AVRTV, wszystkie ciągi
lają na dowolne manipulowanie zawartoĞcią znaków zawierające polskie litery muszą byü
ekranu, a kilka z nich, mimo iĪ nie są niezbĊd- poprawnie kodowane. Edytory pracujące w
ne, znacznie uáatwią pracĊ. Format zapisu Windowsie domyĞlnie wprowadzają znaki
komendy [P zostaá stworzony pod kątem ste- z kodowaniem CP1250 i tak je zapisują do
rowania przez inny mikroprocesor – wysáanie pliku, a nastĊpnie kompilator umieszcza je w
dwóch bajtów zawierających wspóárzĊdne, kodzie wynikowym. Dlatego zdecydowaáem
jest prostsze niĪ dziesiĊtny zapis liczb za siĊ zmodyfikowaü ukáad liter w czcionce,
pomocą kodów ASCII.
tak by odpowiadaá powyĪszemu standardoPrzykáad uĪycia komend (zakáadamy, Īe wi. Kolejną modyfikacją byáo dorysowanie
kursor znajduje siĊ w pozycji 0,0):
caáego kompletu znaków graficznych, które
Za pomocą ciągu znaków:
zajmują wszystkie pozycje od 0 do 31. UmoĪliwiają one tworzenie ramek,
PIERWSZA[NDRUGAA[B[NTRZECIA[A[N[R[R[RCZWARTA[P(6)(1):)[Hp
takich jak na rysunku 2, czy teĪ
otrzymamy na ekranie:
np. pasków postĊpu (kwadraty i prostokąty).
Wielu Czytelników zapewne zastanawia siĊ
PIERWSZA
DRUGA:)
od dáuĪszej chwili, dlaczego kody 10 i 13 (LF
i CR uĪywane do przejĞcia do nowej linii w
CZWARTA
wiĊkszoĞci terminali i systemów) są znaczkaKod [B spowodowaá usuniĊcie podwójnej mi graficznymi, a za „enter” sáuĪy komenda
litery A, kod [A usunąá zawartoĞü trzeciej [N. Byáy ku temu dwa powody: duĪa dowollinii, kody [R[R[R przesunĊáy kursor w czwar- noĞü i brak standardu w stosowaniu kombinatej linii o trzy pozycje w prawo, kod [P usta- cji CR i LF w transmisjach szeregowych, chĊü
wiá kursor na koĔcu sáowa w drugiej linii, a nie zostawiania „dziury” w zestawie znaków
graficznych oraz standaryzacja z pozostaáymi
kod [H, przeniósá go do pozycji 0,0.
Tryb wstawiania jest przydatny, jeĞli za kodami sterującymi. WĞród znaków powyĪej
pomocą znaków specjalnych (o czym za chwi- 127. pozycji oprócz polskich liter znalazáo
siĊ kilka symboli (takich jak stopieĔ) przewilĊ), chcemy narysowaü np. pionową liniĊ:
dzianych przez standard CP1250.
[HLINIA[N[I (1) [D (1) [D (1) [D (1) [D[TKONIEC LINII
Zawiera on takĪe duĪo znaków z
innych jĊzyków Ğrodkowoeuropejskich, jedW rezultacie otrzymujemy:
nak ja ograniczyáem siĊ do Polski. CzcionkĊ
LINIA
moĪna dowolnie modyfikowaü, choü wyma|
|
ga to przekompilowania programu, o czym w
|
nastĊpnej czĊĞci artykuáu.
|
KONIEC LINII
Rysunek 1, prezentujący wbudowaną
pomoc moduáu, moĪe byü bardzo uĪyteczną
Kod [H przeniósá kursor do pozycji (0,0). Ğciągawką, pomagającą zlokalizowaü kod
Po wpisaniu wyrazu LINIA i przejĞciu do poszukiwanego przez nas znaku. Wystarczy
kolejnego wiersza wáączony zostaá tryb wsta- sprawdziü, w którym wierszu i kolumnie on
wiania poprzez [I. Zapis (1) oznacza znak o siĊ znajduje, a nastĊpnie odczytaü wartoĞci z
numerze 1, który, jak widaü na rysunku 1, jest lewego i górnego brzegu ramki. W efekcie
pionową linią. Po jego wstawieniu wysyáana otrzymamy szesnastkowy kod znaku. Przyjest komenda [D, która przesuwa kursor o jed- káadowo: szukamy „°” – znajduje siĊ on w
ną pozycjĊ w dóá. DziĊki temu rozwiązaniu, 1. kolumnie i 12. wierszu, co daje wartoĞü w
nie musimy przed kaĪdym elementem linii systemie szesnastkowym 0xB0.
ustawiaü pozycji kodem [P. Po zakoĔczeniu
wracamy do trybu terminalowego komenda Oprogramowanie moduãu
[T i moĪemy wpisywaü z powrotem normalne JeĞli nie interesują CiĊ, Czytelniku, szczegóciągi znaków.
áy tego, jak moduá zostaá oprogramowany,
Czcionka wykorzystywana przez AVRTV a jedynie jego walory uĪytkowe, moĪesz
zostaáa zapoĪyczona z kolekcji czcionek kon- spokojnie pominąü ten podrozdziaá, jednak
solowych, które moĪna znaleĨü w praktycz- mimo wszystko zachĊcam do lektury. Pronie kaĪdej dystrybucji Linuxa. Pierwotnie gram zostaá napisany w jĊzyku C oraz asem(1000 bajtów z kodami znaków).
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blerze przy uĪyciu Ğrodowiska AvrStudio
4.12 oraz kompilatora WINAVR. Caáe Ĩródáo
oraz skompilowane pliki wynikowe moĪna
Ğciągnąü z Elportalu. Gáównym elementem
programu jest plik avrtv. c, zawierający procedury inicjalizujące oraz gáówną pĊtlĊ odbierającą i interpretującą znaki z RS232. Caáa
procedura wyĞwietlania obrazu telewizyjnego jest zawarta w pliku chargen. s oraz pliku
pomocniczym singlechar. s. Pliki font. h i
help. h zawierają tablice z czcionką oraz tekst
pomocy.
Procedura generatora wyzwalana jest
przez przerwanie Timera 1, pracującego w
trybie CTC. Tryb ten pozwala na wyzwolenie przerwania, gdy wartoĞü licznika bĊdzie
równa zawartoĞci rejestru OCR1B, a resetuje licznik, gdy osiągnie wartoĞü z rejestru
OCR1A. Licznik taktowany jest z podziaáem
wstĊpnym zegara przez 8, co daje jeden takt
co 0,5Ps. Do OCR1A zapisana zostaje wartoĞü 127 i ostatecznie przerwanie wyzwalane
jest co 64Ps (dáugoĞü linii obrazu). Pojawia
siĊ tutaj problem, o którym wspominaáem w
poprzednim artykule „Snake” – procesory
AVR posiadają instrukcje wykonujące siĊ w
1, 2, a nawet 3 taktach zegara. Skutkuje to
tym, Īe jeĞli przerwanie licznika trafi akurat
w Ğrodek takiej dáugiej instrukcji, zostanie
ona wykonana do koĔca, a dopiero wtedy
procesor obsáuĪy przerwanie. Z tego powodu
odstĊpy miĊdzy przerwaniami (a wiĊc i odstĊpy miĊdzy impulsami synchronizacji) wahaáy
siĊ o +/-125ns, co byáo na ekranie widoczne
w postaci postrzĊpionej krawĊdzi obrazu.
W Snake'u problem zostaá rozwiązany doĞü
brutalnie – w czasie generowanie obrazu, program nie wracaá do gáównej pĊtli (pozostawaá
caáy czas w procedurze przerwania), a caáy
kod gry wykonywaá siĊ w czasie synchronizacji pionowej, co nie wprowadzaáo zakáóceĔ.
Problem wydawaá siĊ nie do rozwiązania, jednak z pomocą przyszáy tutaj… tryby oszczĊdzania energii procesorów AVR. Komenda
asemblera sleep powoduje przejĞcie do stanu
niskiego zuĪycia energii i zatrzymania wykonywania programu. Z tego stanu wybudziü
procesor moĪe np. przerwanie Timera. Procedura generatora, po jej wywoáaniu, ustawia
rejestr OCR1B na 2 (1us) i wchodzi w tryb
sleep. Po 1us przerwanie OCR1B wybudza
procesor, program skacze do Ğlepej procedury
przerwania, która natychmiast wydaje komendĊ powrotu reti i program moĪe spokojnie
rozpocząü generowanie synchronizacji. DziĊki temu rozwiązaniu, zawsze początek i
koniec impulsu wystĊpuje po takim samym
czasie, niezaleĪnie od tego, czy caáa procedura miaáa kilkutaktowe opóĨnienie, czy
nie. Identyczny mechanizm wyzwala początek obrazu w kaĪdej linii, przez co jest on
zawsze w tym samym miejscu, niezaleĪnie
od tego, jakie operacje byáy wykonywane
przed nim (m.in. zwiĊkszanie numeru linii w
zmiennych globalnych, czy teĪ sprawdzenie,

czy nie naleĪy wygenerowaü synchronizacji
pionowej). OdlegáoĞü obrazu od lewej krawĊdzi ustala wartoĞü zapisywana do OCR1B
– domyĞlnie 14ms.
W procedurze zdeklarowane są trzy
zmienne globalne: Buffer, Line, oraz Offset.
Pierwsza z nich, jak nazwa wskazuje, jest
buforem znaków o rozmiarze 1000 bajtów.
Druga, typu unsigned int zawiera numer
aktualnie wyĞwietlanej linii, a trzecia – okreĞla „zawiniĊcie” pamiĊci znaków. Trzecia
zmienna jest bardzo istotna – pozwala okreĞliü, który wiersz z bufora bĊdzie widoczny
na ekranie jako pierwszy. Gdy komendą [N
tworzymy nowy pusty wiersz, na samym
dole ekranu, musielibyĞmy przepisaü wszystkie wiersze o jeden w górĊ, zastĊpując ich
poprzedniki. Byáoby to ogromnie czasocháonne. Jednak dziĊki offsetowi wystarczy
przesunąü caáy obraz, tak aby pierwszy
wiersz od góry staá siĊ ostatnim, a nastĊpnie
usunąü tylko jego zawartoĞü (co wykonuje
procedura w gáównym pliku programu).
Pojedynczy znak generowany jest procedurą z pomocniczego pliku singlechar. s.
Odczytuje ona kolejny kod znaku z bufora,
nakáada go na adres czcionki w pamiĊci
programu (domyĞlnie 0x1800, ostatnie 2KB
flasha), a nastĊpnie dodaje numer wiersza w
znaku (od 0 do 7). W efekcie otrzymujemy
adres bajtu, który jest odczytywany z czcionki i wysyáany przez SPI. Niestety zabrakáo
w procedurze czasu na wykonanie pĊtli,
wiĊc plik singlechar. s jest po prostu 40 razy
wstawiany poprzez dyrektywĊ #include do
pliku chargen. s. Nie bĊdĊ siĊ zagáĊbiaá tutaj
w szczegóáy – zainteresowani mogą sami
przeanalizowaü kod. Po wyĞwietlaniu 40
znaków procedura koĔczy swoje dziaáanie
i wraca do gáównego programu. W kaĪdej
linii mamy ok. 3–4Ps czasu wolnego, co w
zupeánoĞci wystarcza na obsáuĪenie przychodzących znaków przez RS232.
Gáówny plik programu zawiera podstawowe inicjalizacje procesora (konfiguracja
portów, odczyt ze zworek i ustawienie prĊdkoĞci UART-a, konfiguracja timera oraz
deklaracja zmiennych globalnych wspólnych z chargen. s), proste makra GET_
CHAR, PUT_CHAR, sáuĪące do odbierania
i wysyáania znaków przez RS232, oraz
gáówną pĊtlĊ interpretującą komendy. Jest
ona caákowicie niezaleĪna od generatora
obrazu. DziĊki temu moĪemy ją usunąü i
wykonywaü dowolne operacje (np. komunikacjĊ przez I2C z jakimĞ urządzeniem,
wykorzystując nieuĪywane zworki JP4 i
JP5 itp.). Musimy jednak pamiĊtaü o kilku
ograniczeniach. Gáównym jest czas – jak
juĪ wspomniaáem – gáówny program jest
wykonywany tylko przez 3Ps na kaĪde
64Ps, wiĊc nie moĪemy wykonywaü czynnoĞci krytycznych czasowo (takich jak np.
komunikacja 1Wire). Dodatkowo mamy ok.
120Ps wolnego czasu podczas synchroniza-
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cji pionowej (moĪna to wykryü sprawdzając
wartoĞü zmiennej Line – synchronizacja rozpoczyna siĊ, gdy zmienna przybierze wartoĞü 0). Trzecim ograniczeniem jest rozmiar
dostĊpnej pamiĊci RAM. Bufor znaków
zajmuje 1000 bajtów, zostają 24 bajty, z
czego znowu ponad poáowĊ trzeba zarezerwowaü na stos i zmienne globalne. Zostaje
ok. 7 bajtów, które moĪemy wykorzystaü na
zmienne (deklarowane na samym początku
main ()). BezwzglĊdnie naleĪy unikaü tworzenia dodatkowych procedur – powoduje
to odkáadanie kolejnych dwójek bajtów
na stos i prawie na pewno skoĔczy siĊ
katastrofą dla naszego programu. Buforem
znaków operujemy tak jak zwykáą tablicą,
przykáadowo: Buffer[82] = ‘A’ spowoduje
zapisanie litery A do drugiego wiersza i
drugiej kolumny ekranu. Numer komórki w
tablicy moĪna áatwo wyliczyü ze wzoru (y
* 40) + x, gdzie x i y to numery kolumny i
wiersza. Pisząc wáasny program naleĪy takĪe wystrzegaü siĊ dzielenia arytmetycznego
oraz mnoĪenia/dodawania liczb typu long
int (32 bity). Operacje te są wykonywane
przez dodatkowe procedury doáączane przez
kompilator do programu, a ich wywoáanie
moĪe spowodowaü wspomniane juĪ problemy z przepeánieniem stosu.
Plik font. h zawiera tablicĊ 2048 bajtów z
zapisaną czcionką. Tablica deklaruje wáasną
sekcjĊ pamiĊci, której początek jest ustawiony na adres 0x1800 w opcjach kompilatora.
DziĊki temu czcionka zawsze zajmuje koĔcowy obszar pamiĊci flash, co upraszcza
nieco procedurĊ generowania obrazu. Jak
juĪ byáo wczeĞniej wspomniane, czcionkĊ
moĪna w áatwy sposób modyfikowaü do
wáasnych potrzeb. Specjalnie do tego celu
zostaá utworzony program fontconv, który
moĪna pobraü wraz z resztą materiaáów
z Elportalu. Poza programem w katalogu
umieszczone są pliki cp1250. txt, help. bin,
example1. bin oraz example2. bin. Pierwszy plik zawiera naszą czcionkĊ w postaci
áatwej do edycji. Wystarczy otworzyü go
np. w Notatniku, a zobaczymy, w jaki sposób zapisywane są znaki (przykáad dla liter
A i B):
W ten sposób zapisanych znaków
jest w pliku 256 i nie moĪ->65: 41
na zmieniaü tej wartoĞci. Znak
—XX——
– oznacza piksel zgaszony, a X
-XXXX—XX—XX—
zaĞwiecony. UĪywając dowolXX—XX—
nego edytora tekstowego, moĪeXXXXXX—
XX—XX—
my modyfikowaü istniejące znaXX—XX—
ki, dorysowywaü wáasne lub
————
zmieniaü kolejnoĞü przez proste
->66: 42
kopiuj-wklej. Nad kaĪdym znaXXXXXX—
-XX—XXkiem znajduje siĊ jego numer
-XX—XXzapisany dziesiĊtnie oraz szes-XXXXX—
-XX—XXnastkowo. PowinniĞmy zwróciü
-XX—XXuwagĊ, czy po edycji nie ma
XXXXXX—
————
podwójnych odstĊpów miĊdzy
znakami lub ich caákowity brak
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oraz czy wszystkie wiersze maja szerokoĞü
równą 8. Po przygotowaniu nowej czcionki
zapisujemy ją pod inną nazwą, a nastĊpnie
uruchamiamy liniĊ poleceĔ systemu Windows i przechodzimy do katalogu z programem fontconv. Wydanie komendy:
fontconv nazwa_pliku. txt

spowoduje wygenerowanie w tym samym
katalogu pliku output. h z naszą czcionką
skonwertowaną do tablicy. Teraz wystarczy zastąpiü oryginalny plik font. h w
Ĩródle oprogramowania wygenerowanym
plikiem, otworzyü projekt AvrStudio i
skompilowaü (klawisz F7). W rezultacie
otrzymamy plik do zaprogramowania procesora, zawierający naszą modyfikacjĊ.
Program fontconv ma jeszcze jedną funkcjĊ. JeĞli podamy jako drugi parametr plik
*. bin zawierający 1000-bajtową zawartoĞü ekranu (którą np. odczytaliĞmy z
AVRTV komendą [S):
> fontconv cp1250.fnt help.bin

program wygeneruje oprócz czcionki obrazek o nazwie output. bmp. Zapewne domyĞlasz siĊ juĪ, Czytelniku, jak powstaáy
obrazy z rysunków 1-3 – wygenerowaá
R

E

K

L

A

je wáaĞnie fontconv na
podstawie oryginalnej
czcionki i plików help.
bin, example1. bin oraz
example2. bin. Funkcja
ta moĪe byü przydatna
do sprawdzenia, jak
wyglądają nasze modyfikacje, bez potrzeby
kompilowania programu i programowania
procesora. Osoby, które
zmodyfikowaáy czcionki (np. stworzyáy ukáad
zna ków dla in nych
jĊzyków lub uzupeániáy obecny) prosiábym o
nadsyáanie ich na mój adres e-mail, podany
na koĔcu artykuáu. Zostaną doáączone do
obecnych materiaáów i moĪliwe, Īe oszczĊdzą innym pracy.

Montaİ i uruchomienie
AVRTV zostaá zbudowany na jednostronnej páytce drukowanej, której wzór moĪna
zobaczyü na rysunku 6. Prototyp przeszedá
kilka modyfikacji, dlatego páytka na fotografii tytuáowej róĪni siĊ nieco od ostatecznego wzoru. MontaĪ jest prosty i rutynowy,
zaczynamy od wlutowania zworek, nastĊpnie
lutujemy pozostaáe elementy. Wszystkie rezystory naleĪy zamontowaü pionowo, poza R7,
który znajduje siĊ pod podstawką mikrokontrolera. Kondensator C2 moĪe mieü dowolną
wartoĞü od 10 do 100PF. Jako záączki CON1
i CON2 moĪemy zastosowaü zwykáe kątowe
listy goldpin lub biaáe záącza kątowe, uĪywane m.in. przy wentylatorach komputerowych
(patrz: fotografia tytuáowa). Niektórych moĪe
dziwiü, Īe na páytce nie ma miejsca na záącze
chinch, jako wyjĞcie sygnaáu. Jest to posuniĊcie celowe – po pierwsze, wybór gniazd
jest bardzo duĪy i z reguáy jedne nie pasują
na miejsce
M
A
drugich, po
dru gie
–
AVRTV jest

Rys. 6

moduáem przeznaczonym do wbudowania w
wiĊksze urządzenie, dlatego wygodniejsze
z punktu widzenia konstruktora jest przykrĊcenie do obudowy gniazda w dowolnym
miejscu, a nastĊpnie poáączenie go z páytką
ekranowanym kabelkiem. Bardzo dobrze w
tej roli sprawdza siĊ pojedynczy przewód
audio, jednak nie powinien byü zbyt dáugi.
Jeszcze raz muszĊ przypomnieü, Īe sygnaáy
RXD i TXD są tutaj w standardzie TTL,
dlatego próba podáączenia ich bezpoĞrednio
do portu COM komputera skoĔczy siĊ prawdopodobnie uszkodzeniem mikrokontrolera.
Po zaprogramowaniu przy uĪyciu typowego
programatora zgodnego z STK200 i ustawieniu zworkami wymaganej prĊdkoĞci, ukáad
powinien od razu pracowaü.
ZachĊcam Czytelników do informowania
o pomysáach i realizacjach wykorzystujących
AVRTV. JeĞli ukáad zdobĊdzie popularnoĞü,
zostanie prawdopodobnie utworzona osobna
strona zawierająca materiaáy i przykáady
projektów. Uprzedzając pytanie, jakie moĪe
siĊ pojawiü od początkujących Czytelników
– ukáad nie potrafi dziaáaü jako tzw. OSD,
czyli nakáadaü tekstu na istniejący sygnaá
wideo np. z kamery. UmoĪliwiająca to modyfikacja zostaáa tymczasowo pozostawiona w
fazie testów – jeĞli bĊdzie odpowiednio duĪe
zainteresowanie, wznowiĊ prace nad nią i
moĪliwe, Īe zostanie opublikowana.
Michaá Wysocki
mwsoft@o2.pl

Wykaz elementów
R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100k:
R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .470:
R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1k:
R4,R5 . . . . . . . . . . . . . . . .330:
R6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75:
R7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10k:
C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100nF
C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47PF
C3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1nF
C4,C5. . . . . . . . . . . . . . . . 27pF

D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . BAT42
T1. . . . . . . . . . . . . . . . . . BC557
T2. . . . . . . . . . . . . . . . . . BC547
IC1 . . . . . . . . . . . . ATMEGA8 PC
CON1,CON2 . . . . . . . . . . . listwy
goldpin, kÈtowe
CON3 . . . . . . . . . . . .jumper 5x2
JP1-JP5 . . . . . . . . . . . . . jumper
X1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16MHz

Komplet podzespoïów z pïytkÈ jest dostÚpny w sieci handlowej AVT
jako kit szkolny AVT-2853.
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