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TeleVGA

Wprowadzenie
Moduł TeleVGA jest układem karty graficznej pracującej w
trybie tekstowym. Rozdzielczość obrazu karty to 30 linii po
80 znaków (640x480 punktów) z 3-bitową głębią kolorów.
Obsługuje dwie strony pamięci obrazu i 4 generatory
znaków (po 256 znaków każdy). Umożliwia jednoczesne
wyświetlanie znaków z różnych generatorów co pozwala na
tworzenie obrazu składającego się z tekstu i semigrafiki.
Dzięki szeregowemu interfejsowi SPI wymaga tylko 4-6 linii
do podłączenia mikrokontrolera. Karta przystosowana jest
do pracy z zasileniem 3.3V lub 5V (opcja), umożliwia
podłączenie
monitora
poprzez
standardowe
złącze D-Sub (15HD).

Wymienione cechy sprawiają, że TeleVGA może
być
dodatkowym
modułem
dla
nowoprojektowanych lub gotowych systemów
mikroprocesorowych. W prosty sposób rozbuduje
projekt o obsługę monitora np. panelu LCD.

Podstawowe cechy:












rozdzielczość 30x80 znaków (tryb monitora 640x480 60Hz)
3-bitowa głębia koloru
4 generatory znaków (po 256 znaków każdy)
2 strony pamięci obrazu
2 rodzaje kursora
atrybuty podkreślenia i migania
interfejs szeregowy SPI
tryb niskiego poboru prądu -„uśpienia”
zasilanie 3.3V lub 5V (opcja)
złącze monitora DB15-HD
złącze interfejsu i zasilania IDC10
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Opis złącz karty
Złącze komunikacyjne - J1
Pin
1
2
3
4
5
6

Symbol
CLK
MOSI
CS
MISO
RESET
SLEEP

7,8 3.3V
9,10 GND

Opis
Sygnał zegarowy
Sygnał danych
Sygnał wyboru karty
Sygnał danych
Sygnał resetu karty
Sygnał wybory trybu niskiego
poboru mocy
Zasilanie karty
Masa GND

IDC2x5 raster 2.54mm
(J1-CONTROL)

Złącze monitora - J2
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Symbol
R
G
B
ID2
GND
R GND
G GND
B GND
KEY
SYNCGND
ID0
ID1
HSYNC
VSYNC
ID3

Opis
Sygnał koloru czerwonego
Sygnał koloru zielonego
Sygnał koloru niebieskiego
Niewykorzystane
Niewykorzystane
Masa GND
Masa GND
Masa GND
Niewykorzystane
Masa GND
Niewykorzystane
Niewykorzystane
Sygnał synchronizacji poziomej
Sygnał synchronizacji pionowej
Niewykorzystane

Złącze monitora D-Sub 15HD żeńskie
(J2-VGA)

Złącze serwisowe - J3
Pin
1
2
3
4
5
6

Symbol
GND
3.3V
TDI
TDO
TCK
TMS

Opis
Masa GND
Zasilanie 3.3V
JTAG-TDI
JTAG-TDO
JTAG-TCK
JTAG-TMS

Pin6x1 raster 1,27mm
(J3-JTAG)

4

TeleVGA

Złącze zasilania - J4 (opcja)
Pin Symbol
1 GND
2 5V

Opis
Masa GND
Zasilanie 5V
Pin 2x1 raster 2.54mm.
(J4-5V)

Złącze występuje tylko w wersji do systemów zasilanych napięciem 5V.

Schemat blokowy karty
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Rozmieszczenie złącz oraz rozstaw otworów montażowych

Komunikacja z kartą
Komunikacja z kartą odbywa się poprzez interfejs szeregowy SPI składający się z następujących linii:
Nazwa sygnału
CS
CLK
MOSI
MISO
RESET*
SLEEP**

Funkcja

MASTER

VGA

Sygnał wyboru karty
Sygnał wyboru karty
Sygnał danych
Sygnał danych
Sygnał resetu karty
Sygnał wybory trybu niskiego poboru mocy

Wyjście
Wyjście
Wyjście
Wejście
Wyjście
Wyjście

Wejście
Wejście
Wejście
Wyjście
Wejście
Wejście

*Sygnał RESET inicjuje tylko układ generacji sygnałów synchronizacji i video oraz powoduje wyzerowanie wszystkich
rejestrów jednak nie wpływa na zawartości pamięci VRAM i CGRAM.
Sygnał RESET aktywny jest poziomem „0”.
**Sygnał SLEEP powoduje przejście karty w tryb obniżonego poboru mocy. Zawartość pamięci VRAM,CGRAM zostaje
zachowana. Po wyjściu z trybu SLEEP karta musi zostać zresetowana a rejestry ponownie skonfigurowane.
Sygnał SLEEP aktywny jest poziomem „1”.

Maksymalna częstotliwość zegara CLK wynosi 10MHz. Przykładowy przebieg transmisji SPi
przedstawiono na rysunku.
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Poziomy napięć sygnałów interfejsu SPI
Tabela dla VCC = 3,3 V

VIH
VIL
VOH
VOL

IOH = -50µA
IOH = -4mA
IOL = 50µA
IOL = 4mA

Min
[V]

Max
[V]

2,4
3,2
2,8
-

5*
0,8
0,1
0,4

Opis
Napięcie wejściowe dla stanu „1”
Napięcie wejściowe dla stanu „0”
Napięcie wyjściowe dla stanu „1”
Napięcie wyjściowe dla stanu „0”

*Linie wejściowe są odporne na napięcie +5 V

Układ nadrzędny sterują kartą poprzez zapis i odczyt 7 rejestrów (patrz „Tabela rejestrów”).
Dostęp do rejestru składa się z dwóch etapów:
1. Pierwszy etap to przesłanie adresu rejestru i znacznika kierunku
2. Drugi etap do przesłanie danych do/z rejestru. Karta rozpoznaje początek cyklu na
podstawie zmiany sygnału CS z 0 na 1 a koniec na podstawie zmiany sygnału CS z 1 na 0.
Dane do karty są zapisywane na narastającym zboczu sygnału CLK a odczytywane na opadającym
zboczu CLK. (SPI Mode 0). Wszystkie transmisje odbywają się w cyklu najstarszy bit (MSB) pierwszy,
najmłodszy bit (LSB) ostatni.

Zasilanie karty
Karta wymaga zasilania stabilizowanym napięciem 3,3 V. Pobór prądu wynosi <35mA dla trybu
aktywnego (SLEEP=”0”) a <300µA dla trybu uśpienia (SLEEP=”1”).
W przypadku współpracy karty z systemami zasilanymi napięciem +5 V istnieje opcja montażu na
karcie, dodatkowego stabilizatora napięcie +3,3 V. W takim przypadku karta zasilana jest przez
złącze J4 a PINy 7 i 8 na złączu J1 pozostają niewykorzystane.
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Tabela rejestrów
Nazwa rejestru

Adres
rejestru

Funkcja rejestru

Bit
7

6

5

4

3

2

1

0

A5

A4

A3

A2

VGA_ADDR_WR_LO

80h

Adres VRAM/CGRAM zapis

A7 A6

A1

A0

VGA_ADDR_WR_HI
VGA_ADDR_RD_LO
VGA_ADDR_RD_HI

90h
A0h
B0h

Adres VRAM/CGRAM zapis
Adres VRAM/CGRAM odczyt
Adres VRAM/CGRAM odczyt

A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1
A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9

A8
A0
A8

VGA_DATA_WR
VGA_DATA_RD

C0h
40h

Dana do zapisu VRAM/CGRAM
Dana odczytana z RAM/CGRAM

D7 D6
D7 D6

D0
D0

VGA_CONTROL

D0h

Konfiguracja karty

LCEN

D5
D5

D4
D4

D3
D3

W tabeli przedstawiono opis poszczególnych bitów dla rejestru VGA_CONTROL
Nazwa bitu

Funkcja

LCEN
VM

kursor podwójnej szerokości
tryb video
 0 - tryb z atrybutami migania i podkreślenia znaków
 1 - tryb z czterema generatorami znaków
załączenie sygnału video
tryb kursora
 0 - kursor podkreślenie
 1 - kursor pełny
załączenie kursora
numer strony VRAM
numer generatora znaków (tylko gdy VM=0)

CEN
PNR
CHG0, CHG1
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D1
D1

VM VEN CT CEN PNR CHG1 CHG0

Rejestr VGA_CONTROL

VEN
CT

D2
D2

Dostęp
zapis
zapis
zapis
zapis
zapis
odczyt
zapis
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Podział pamięci karty
Pamięć karty podzielona jest na 6 obszarów:
Nazwa

Funkcja

Adres

Wielkość

VRAM VPAGE0
VRAM VPAGE1
CGRAM CHARGEN0
CGRAM CHARGEN1
CGRAM CHARGEN2
CGRAM CHARGEN3

Pamięć obrazu strona 0
Pamięć obrazu strona 1
Pamięć generatora znaków 0
Pamięć generatora znaków 1
Pamięć generatora znaków 2
Pamięć generatora znaków 3

0000h
2000h
4000h
5000h
6000h
7000h

8192 bajty (4800+3392)*
8192 bajty (4800+3392)*
4096 bajtów
4096 bajtów
4096 bajtów
4096 bajtów

*3392 bajty niewykorzystane, mogą zostać użyte jako np. zewnętrzny RAM dla mikroprocesora.

Każdy wyświetlany znak jest opisywany poprzez kod znaku i atrybuty wyświetlania.
Atrybuty opisują kolor znaku, kolor tła, numer generatora znaków (dla VideoMode=0), załączenie
migania BLINK (dla VideoMode=1) i załączenie podkreślenia UNDERLINE (dla VideoMode=1).

Pozycja bitu

Funkcja

Uwagi

B2,B1,B0

Kolor znaku

B5,B4,B3

Kolor tła

B6

Miganie (BLINK)

Tylko gdy VM=0

B7

Podkreślenie(UNDERLINE)

Tylko gdy VM=0

B7,B6

Numer generatora znaków

Tylko gdy VM=1

000 - czarny (BLACK)
001 - czerwony (RED)
010 - zielony (GREEN)
100 - niebieski (BLUE)
011 - żółty (YELLOW)
101 - purpurowy (MAGENTA)
110 - cyjan (CYAN)
111 - biały (WHITE)
000 - czarny (BLACK)
001 - czerwony (RED)
010 - zielony (GREEN)
100 - niebieski (BLUE)
011 - żółty (YELLOW)
101 - purpurowy (MAGENTA)
110 - cyjan (CYAN)
111 - biały (WHITE)
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Programowanie karty
Inicjalizacja
Proces inicjalizacji karty powinien przebiegać w następujący sposób:
 załączenie zasilania karty
 ustawnie linii CS i SLEEP w stan nieaktywny
 podanie impulsu 1->0->1 na linii RESET
 zaprogramowanie jednego lub wszystkich generatorów znaków
 wyczyszczenie pamięci VRAM strona0 i strona1
 skonfigurowanie trybu pracy karty poprzez zapis do rejestru VGA_CTRL
Od tego momentu karta jest gotowa do pracy.

Programowanie generatora znaków
Wyświetlane znaki mają format 8x16 punktów. Definicja pojedynczego znaku składa się z 16
bajtów. Przykładowy znak i opowiadający mu ciąg danych przedstawiono poniżej:
18h
18h
7Ch
C6h
C2h
C0h
7Ch
06h
06h
86h
C6h
7Ch
18h
18h
00h
00h

Programowanie generatora znaków polega na:
1. Obliczeniu adresu definiowanego znaku. Adres wyliczany jest w następujący sposób:
adres początku wybranego generatora znaków + numer znaku*16
2. Zapisaniu wyliczonego adresu do rejestrów VGA_ADDR_WR_LO (młodsze 8 bitów) oraz
VGA_ADDR_WR_HI (starsze 8 bitów). Wymagana jest kolejność zapisu LO HI.
3. Zapisaniu 16 bajtów danych do rejsteru VGA_DATA_WR
Zapis do rejestru VGA_DATA_RD powoduje automatyczne inkrementację adresu (rejestry
VGA_ADDR_WR_HI i VGA_ADDR_WR_LO). Definiując kolejny znak nie jest wymagane ustawianie
adresu a tylko dalszy zapis do rejestru VGA_DATA_WR.
Po osiągnięciu końca pamięci wybranego generatora, następuje przesunięcie adresu na następny
generator.
UWAGA:
W przypadku zapisu definicji ostatniego znaku w generatorze CHARGEN3 nastąpi ustawienie adresu
na 0000h czyli początek pamięci obrazu VRAM strona 0.
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Czyszczenie pamięci obrazu
Wyczyszczenie pamięci obrazu polega na wypełnieniu pamięci VRAM znakami „Spacji”.

Konfiguracja karty
Skonfigurowanie karty polega na zapisie bajtu konfiguracji do rejestru VGA_CTRL. Aby nastąpiło
załączenie sygnału video wymagane jest ustawienie bitu VEN (Video Enable). Karta może pracować
w dwóch trybach:
 VM (Video Mode)=0
 VM=1
Pierwszy tryb umożliwia wyświetlanie znaków z czterech dostępnych generatorów. Mamy tym
samych dostępne 1024 znaki, co pozwala na wyświetlanie tekstu i np. definiowanej sami-grafiki.
Tryb drugi umożliwia dostęp tylko do jednego generatora znaków jednak powala nadawać znakom
dodatkowe atrybuty migania (BLINK) i podkreślenia (UNDERLINE). W przypadku tego trybu bity
CHG0 (Character Generator 0) i CHG1 (Charakter Generator 1) określają, który generator znaków
jest wykorzystywany przy wyświetlaniu.
Praca kursora definiowana jest poprzez 3 bity CEN (Kursor Enable), CT (Kursor Type) i CLEN (Large
Kursor Enable).
Bit CEN odpowiada za załączanie i wyłączanie wyświetlania kursora.
Bit CT określa typ wyświetlanego kursora, gdy CT=0 wyświetlany jest kursor typu migające
podkreślenie natomiast gdy CT=1 wyświetlany jest kursor typu migające pole.
Bit LCEN załącza wyświetlanie kursora o podwójnej szerokości. Obsługa wyświetlania znaków o
podwójnej szerokości (16x16 punktów) jest realizowana w trybie programowym. Wymaga
zdefiniowania lewej i prawej części znaku oraz odpowiednie ich wyświetlenie. Gdy LCEN=1 to
kursor jest automatycznie wyświetlany na obydwu częściach znaku.
Bit PNR (Page Numer) określa, która strona pamięci VRAM jest aktualnie wykorzystywana do
wyświetlania. Karta umożliwia wyświetlanie jednej strony pamięci gdy w międzyczasie możliwe jest
przygotowywanie informacji na drugiej stronie.
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Tworzenie obrazu
Wyświetlenie znaku na określonej pozycji na ekranie polega na:
1. Obliczeniu adresu kursora. Adres kursora wyliczany jest w następujący sposób:
Adres początku strony pamięci VRAM + pozycjaY *256 + pozycja X*2.
Pozycje kursora są numerowane od 0-79 dla osi X oraz od 0-29 dla osi Y.
2. Zapisaniu wyliczonego adresu kursora do rejestrów VGA_ADDR_WR_LO (młodsze 8 bitów)
oraz VGA_ADDR_WR_HI (starsze 8 bitów). Wymagana jest kolejność zapisu LO HI.
3. Zapisaniu kodu znaku do rejestru VGA_DATA_WR
4. Zapisaniu atrybutu znaku do rejestru VGA_DATA_WR
Zapis do rejestru VGA_DATA_RD powoduje automatyczne inkrementację adresu kursora
(rejestryVGA_ADDR_WR_HI i VGA_ADDR_WR_LO). Wyświetlając znak na kolejnej pozycji nie jest
wymagane ustawianie adresu kursora. Po osiągnięciu końca linii nastąpi przejście kursora do nowej
linii. Należy pamiętać, że zawsze zapisywana jest para danych kod znaku i jego atrybut.
Karta umożliwia odczyt pamięci VRAM i CGRAM. Dzięki temu możliwe jest uproszczenie procedur
przewijania ekranu lub jego fragmentów (scrolling). Procedura odczytu znaku i jego atrybutów jest
analogiczna do procedury zapisu z tym że po zapisaniu adresu kursora musi nastąpić dwukrotny
odczyt z rejestru VGA_DATA_RD.

Przykłady
Przykładowe procedury w języku C przedstawiono poniżej.
Pełna biblioteka obsługi karty i przykłady są dostępne na stronie www.televox.pl
// Wyświetlenie czerwonego znaku ‘A’ na pozycji X=5 Y=7
bCurX=5;
bCurY=7;
VGA_Write_Addr_Set (bCurY<<8 | bcurX<<1);
VGA_Put_Char ( ‘A’, BLACK<<3|RED);
//-----------------------------------------------------------------------------// Wyświetlenie znaku na aktualnej pozycji kursora.
// Wej: bChar - kod znaku
//
bAttr - atrybut znaku
void VGA_Put_Char (uint8_t bChar, uint8_t bAttr)
{
VGA_Transmit (VGA_DATA_WR, bChar);
VGA_Transmit (VGA_DATA_WR, bAttr);
}
//-----------------------------------------------------------------------------// Zapis adresu do pary rejestrów VGA ADDR_WR (ustawienie pozycji kursora)
// Wej: wData - adres
void VGA_Write_Addr_Set (uint16_t wData)
{
VGA_Transmit (VGA_ADDR_WR_LO, wData&0xFF);
VGA_Transmit (VGA_ADDR_WR_HI, (wData>>8)&0xFF);
}
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//----------------------------------------------------------------------------// Zapis rejestru karty VGA
// Wej: bRegAdrr - adres rejestru
//
bData - dana do zapisu
void VGA_Transmit (uint8_t bRegAddr, uint8_t bData)
{
SPI_CS = 1;
SPI_Transmit (bRegAddr);
SPI_Transmit (bData);
SPI_CS = 0;
while (SPI_MISO);
}

// oczekiwanie na koniec cyklu zapisu
// karta sygnalizuje gotowość poprzez wystawienie '0'
// na linii MISO
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Przebiegi sygnałów synchronizacji poziomej i pionowej
Obraz
Ilość punktów w poziomie
Ilość linii w pionie
Synchronizacja pozioma (H)
Częstotliwość
Polaryzacja (Polarity)
Okres (Period)
Aktywny obszar (Active Area)
Szerokość impulsu (Pulse Width)
Okres nieaktywny przed impulsem(Front Porch)
Okres nieaktywny za impulsem (Back Porch)
Synchronizacja pionowa (V)
Częstotliwość
Polaryzacja (Polarity)
Okres (Period)
Aktywny obszar (Active Area)
Szerokość impulsu (Pulse Width)
Okres nieaktywny przed impulsem(Front Porch)
Okres nieaktywny za impulsem (Back Porch)

Wartość
640
480
31.25
32
25.6
3.84
0.64
1.92
60.56
16.512
15.36
64
64
896

Synchronizacja pozioma (H)

Synchronizacja pionowa (V)
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Jednostka
kHz
[s]
[s]
[s]
[s]
[s]
Hz
[ms]
[ms]
[s]
[s]
[s]
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Historia dokumentacji
Wersja
1.00
1.01
1.02
1.03

Data
Opis zmian
22 listopada 2010
3 grudnia 2010
Poprawienie grafiki
20 stycznia 2012
Poprawa rejestrów tabeli VGA_CONTROL
17 kwietnia 2012
Zmiana w procedurze inicjalizacji.
Dodatkowa informacja o sygnałach RESET i SLEEP
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