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1 Voorwoord
Wij zijn blij dat u dit verslag leest over onze geïntegreerde proef of GIP. Wij maken
deze GIP als een eindejaarsopdracht om onze opleiding in het VTI af te ronden.
Voor onze leerkrachten is een GIP ook belangrijk omdat hij aan hen toont hoe ver
we staan met verschillende technische schoolvakken.
Voor onze GIP hebben we een zelfgemaakte computer gebouwd op printplaatjes.
Deze computer is gebaseerd op de NES van Nintendo®. Ook hebben we onze eigen
game gemaakt om samen met de computer gespeeld te worden. Hierdoor
gebruiken we een NES-controller om de game te besturen en een VGA-scherm om
de vooruitgang te controleren.
Alvast willen we Mevr. Brenda Van Heghe bedanken als onze technische mentor op
school, ze heeft ons geholpen met extra basiskennis. Ook willen we de heer Ben
Eater bedanken, aangezien hij ons op het idee bracht via zijn YouTube-video’s en
ook via deze weg al bij bepaalde dingen hielp door ze al eens te doen. Als laatste
willen we de heer Piet Vanden Berghe bedanken. Hij heeft een elektronicawinkel in
Waregem en heeft zo alle elektronische onderdelen van de GIP voorzien.

2 Handleiding: deel 2
In deel 1 van ons project maakten we plannen voor de structuur van onze
computer en maakten we een website met een interactief prototype van de game.
In deel 2 hebben we de computer ontworpen en de instructies bedacht. In deel 3
zullen we plannen praktisch uitvoeren en testen en mogelijke problemen oplossen.
Dit document bevat zowel deel 1 als deel 2. Als u enkel het eerste deel wilt bekijken
kan u op onze website het document bekijken of downloaden. Deel 2 bevat
volgende nieuwe hoofdstukken:
Alle titels van de hoofdstukken van deel 2 zijn in geel gemarkeerd.
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Bij elk hoofdstuk kan u ook de bijlagen bekijken om de visuele voorstelling van elk
onderdeel te zien.
In deel 3 kan u van Lucas De Smet nog een hoofdstuk over de praktische realisatie,
GPU, I/O en eventuele moeilijkheden vinden. Dante Deketele zal de PPU praktisch
maken en de EPROM’s programmeren samen met de game. Op onze website kan u
eventueel andere versies en updates bekijken van onze GIP.
Bij vragen of opmerkingen kan u terecht op onze website of bij info@deebug.be.

DD

3 Inleiding
De onlineversie van dit verslag is beschikbaar op https://www.deebug.be/vties.

We kunnen computers niet meer wegdenken uit ons leven. Overal waar je kijkt is er
elektronica aanwezig, zelfs op plaatsen waar je het niet verwacht. Maar hoe werkt
dit? Dat is de vraag die wij ons stelden voor we aan dit project begonnen. En dat is
de vraag die wij zullen beantwoorden in dit verslag.
Computers zijn er in alle vormen. Voor onze GIP wilden we zelf een computer
maken, maar welk soort was nog niet duidelijk.

In dit deel overlopen we de werking van de ALU, instruction decoder. Deze
hoofdstukken zijn geschreven door Lucas De Smet. We overlopen ook de PPU, de
website, het prototype en de berekeningen met de ALU. Deze delen zijn
geschreven door Dante Deketele.

DD
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5 Projectbeschrijving
In dit project maken we een spelconsole geïnspireerd door de NES (Nintendo
Entertainment System) uit 1983. Hierbij maken we gebruik van verschillende
elektronische componenten die we samenstellen tot een werkend geheel. We
leggen daarbij ook de werking uit van de gebruikte componenten en methodes.
Concreet maken we voor dit project een werkende spelconsole, een prototype van
het spel dat speelbaar zal zijn op die console, het spel zelf en een interactieve
website waar alles overzichtelijk is bijeengevoegd.
Dante Deketele is verantwoordelijk voor alle hoofdstukken over software en Lucas
De Smet is verantwoordelijk voor alle hoofdstukken over hardware. Hierbij is er een
uitzondering: het hoofdstuk over de PPU is geschreven door Dante.
De 8-bit computer die we maken en programmeren bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•
•

een
een
een
een
een
een
een
een

ALU met 2 registers, voor het maken van berekeningen,
RAM-chip, voor het opslaan van variabelen,
instruction decoder, voor het uitvoeren van een programma,
ROM-chip, voor het opslaan van het programma,
program counter, voor het doorlopen van het programma,
klok, voor het bepalen van tijd per instructie,
GPU, voor het versturen van pixels naar het scherm,
NES-controller, om hem interactief te maken.

We hopen met dit project een werkende console te maken, volledig
gedocumenteerd op een interactieve website.
We kozen voor de naam VTI-ES omdat we ons baseren op de klassieke NES van
Nintendo.
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6 Werking
Onze computer is de basis van een computer. Voor ons eindwerk wilden we de
werking van een computer tot op de bit begrijpen, maar hiervoor hebben we ook
enkel de nodige componenten toegevoegd. In dit hoofdstuk leggen we de volledige
werking van onze computer uit op een begrijpbare manier voor iedereen, zelfs als
je niks van elektronica kent.
Onze computer bevat een paar belangrijke componenten. Deze zijn essentieel voor
het uitvoeren van instructies en berekeningen.

1

klok

3
Instruction
decoder

2
4

6
ROM

5

PC

Alles begint bij de klok, deze stuurt in een vast ritme pulsen door naar
de instruction decoder (1). Bij elke puls stuurt de instruction decoder
instructies door naar alle componenten (3) en wordt de volgende
kleine instructie geladen. Deze kleine instructies noemt men
subinstructies.
Als voorbeeld kan een subinstructie uitgang A openen en ingang B
openen. Deze subinstructie zou dan simpelweg de data uit A op B
plaatsen. En zo zijn er honderden kleine instructies die de instruction
decoder kan uitvoeren.
Om te bepalen welke subinstructie uitgevoerd wordt, heeft de
instruction decoder 2 ingangen, een instructie (6) en een teller (2).
Elke puls van de klok voert de instruction decoder de subinstructie uit
voor de gegeven instructie, en gaat hij naar de volgende subinstructie
in diezelfde instructie (2). Wanneer de volledige instructie is
uitgevoerd wordt de teller terug op 0 geplaatst en wordt de volgende
instructie gegeven. Dit kan door de PC of program counter (4). Door
de PC te verhogen, komt de volgende instructie in de instruction
decoder. We hebben ook ROM, dit bevat alle instructies voor een
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programma. De PC geeft de plek van de instructie aan het ROM (5),
waardoor het ROM die instructie doorgeeft aan de instruction decoder
(6). Om onze computer te programmeren, hoef je dus enkel het ROM
te programmeren, en dan voert de instruction decoder alle instructies
uit.
In onze computer hebben we RAM, dit is opslag voor bytes, wat we
kunnen gebruiken voor variabelen van ons programma in op te slaan.
Naast RAM hebben we ook een ALU wat ons wiskundig deel is. We
kunnen verschillende zaken ermee berekenen zoals de som, het
verschil en 2 tot de x-de macht. Onze computer bevat ook een
grafische verwerkingseenheid waarmee we de berekeningen van onze
computer visueel kunnen voorstellen.
In de volgende hoofdstukken worden alle onderdelen van onze computer volledig in
detail uitgelegd, en wordt ook de software die we in het ROM programmeren
getoond.
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7 Hardware
7.1 CPU
7.1.1 ALU
De ALU of arithmetic logic unit is het deel van een centrale verwerkingseenheid of
CPU die alle berekening uitvoert. In een CVE of centrale verwerkingseenheid met
meerdere kernen zit er een ALU in elke kern. Een ALU rekent op basis van logische
poorten door middel van comparatoren en optelcircuits. Zo’n optelcircuit laat de
ALU toe om twee binaire waarden bij elkaar te tellen, aftrekken gebeurt via de 2complements methode.
7.1.1.1 Optellers
Een opteller bestaat in twee versies, namelijk een halve en volledige opteller. De
halve opteller heeft twee ingangen: bit Ax en bit Bx en twee uitgangen, namelijk de
som Sx en de rest Cout. De x duit de positie van de bit aan in een
Ax Bx Sx Cout
binair getal. Een volledige opteller neemt daar een extra ingang
0 0 0 0
bij, namelijk een rest in Cin. Het optellen van twee bits kan zoals
in tabel 1 worden samengevat. In praktijk houdt dat in dat Cout 0
0 1 1 0
blijft totdat beide ingangen Ax en Bx 1 zijn. Op dat moment
wordt deze uitgang 1. De Sx is enkel 1 wanneer Ax of Bx 1 is
1 0 1 0
maar 0 wanneer beide 1 of nul zijn. Hieruit kunnen we afleiden
dat een halve opteller opgebouwd is uit een en-poort voor de Cout 1 1 0 1
uitgang en een xof-poort voor de Sx uitgang. Dit wordt
Tabel 1 waarheidstabel halve opteller
geïllustreerd in figuur 2. Waar bij we de A-ingang van elke
poort aan de Ax-ingang en de B-ingangen van elke poort aan
de Bx-ingang hangen. Een en-poort is een logische poort die een 1 als uitgang heeft
wanneer beide ingangen 1 zijn. Een xof-poort daarentegen heeft enkel een 1 op
zijn uitgang als juist een ingang 1 is.

Figuur 1 schema halve opteller

Figuur 2 schema volledig opteller
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Een volledige opteller moet een grotere reeks van
bewerkingen aankunnen, zoals weergegeven in tabel 2.
Zoals u kunt zien is dit ook gewoon een uitbreiding op de
halve opteller en een volledige opteller wordt dan ook
opgebouwd met 2 halve optellers en een of poort. De eerste
halve opteller wordt geschakeld aan de Ax- en Bx-ingangen
van de volledige opteller. De tweede halve opteller wordt
dan geschakeld tussen de S-uitgang van de eerst halve
opteller en de Cin-ingang van de volledige opteller. De Suitgang van deze halve opteller is dan ook de Sx-uitgang
van de volledig opteller. Cout-uitgangen van beide halve
optellers worden via een of-poort aan de Cout-uitgang van de
volledige opteller geschakeld. Dit wordt getoond in figuur 3.
Een of-poort is een logische schakeling die een 1 als uitgang
heeft als minstens 1 ingang 1 is.

Cin Ax Bx Sx Cout
0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

Tabel 2 waarheidstabel volledige opteller

A-register
B-register
S-register

D-flipflop

Figuur 3 simpele serie opteller

Nu kunnen we dus twee bits en eventueel een rest van een vorige bewerking
uitrekenen, maar onze “computer” werkt met binaire getallen van acht bits, dus
moeten we meerdere halve en volledige optellers aan elkaar hangen. Dit kan
gebeuren als een serie- of parallel-opteller.
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Een serie-opteller (fig. 3) bestaat uit een volledige opteller met drie schuifregisters,
een D-flipflop en een kloksignaal. Een D-flipflop is een logische schakeling met twee
ingangen: Data en Klok en twee uitgangen, namelijk de status en de inverse status.
Een D-flipflop zal wanneer de klok-ingang hoog of laag wordt, de status gelijkzetten
aan de data-ingang. De inverse status zal altijd het tegenstelde van de status zijn,
dus wanneer de status 1 is, is de inverse status 0 en omgekeerd. Deze opteller
steekt het eerste binaire getal in het A-register en het tweede in het B-register. De
eerste bit wordt dan vanuit het schuifregister aan de volledige opteller gegeven. De
Cout-uitgang van deze opteller hangt via een D-flipflop aan de Cin-ingang van deze
opteller. Doordat deze flipflop naar een 0 wordt gereset voor men begint, is men
zeker dat voor de eerste bit geen Cin aanwezig is. Wanneer het kloksignaal stijgt
zullen het Som-schuifregister een naar links schuiven en de D-flipflop getriggerd
worden. De minst significante bit wordt eerst uitgerekend, hierdoor komt de Som in
het schuifregister en de rest in de flipflop. Bij het dalen van de klok zullen het A- en
B-schuifregister schuiven. Nu kan de opteller de tweede bit van elk binair getal bij
elkaar optellen en de rest van de vorige optelling gebruiken. Dit herhaalt dan totdat
alle bits zijn overlopen en men dus de meest significante bit bereikt. Men Kan dan
de som als binair getal uitlezen uit het S-schuifregister. Bij het gebruik van deze
opteller moet je er rekening mee houden dat het kloksignaal stopt na acht
cyclussen, anders zal de som uit het S-register geschoven worden.
Bij een parallelopteller wordt de eerste bit van de binaire getallen aan een halve
opteller en de andere bits elk aan een volledige opteller gevoed. De Cuit van de ene
opteller wordt daarbij aan de Cin van de volgende opteller gehangen. Het voordeel
van zo’n opteller is dat hij alle bits direct uitrekent, zonder commando van een
extern kloksignaal.
Tabel 3 waarheidstabel niet-poort

7.1.1.2 Aftrekken

Onze ALU zal ook twee binaire getallen van elkaar kunnen aftrekken
A 𝐴̅ X
en zoals eerder gezegd zal dit gebeuren via de twee0 0
0
complementsmethode. Maar wat is die twee-complementsmethode
eigenlijk? Dit is een manier om een aftrekking van twee binaire
0 1
1
getallen om te vormen in een optelling van twee binaire getallen. Men
heeft voor deze methode het twee-complement van het tweede binair
1 0
1
getal nodig. Het twee-complement wordt gevorm door elke bit van het
1 1
0
binair getal te inverteren en er een 1 bij op te tellen. Hier volgt een
voorbeeld ter verduidelijking: je start met het binair getal 10010101.
De eerste stap is alle bits omkeren dus krijg je 01101010. Nu tellen we hier 1 bij en
krijgen we 01101011. Dus 01101011 is het twee-complement van 10010101. Om
elke bit om te draaien kan men een niet-poort gebruiken. En men kan dan een
opteller gebruiken om de 1 hierbij op te tellen. Een niet-poort is een logische
schakeling die het inverse van zijn input als output heeft.
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Er kan dus geconcludeerd worden dat we twee optellers zullen nodig hebben, 1 om
te kunnen optellen en 1 om eerst het twee-complement van een getal te maken. Nu
is er een “trucje” om er maar 1 te hoeven gebruiken. Men kan bijvoorbeeld een 1
als rest geven bij de optelling van de eerste bit wanneer men wil aftrekken.
Hierdoor moet er enkel nog een manier gevonden worden om te beslissen of we
alle bits van het tweede getal willen inverteren. Hiervoor zoeken we dus een
logische schakeling met 2 ingangen en 1 uitgang. De eerste ingang zal de bit die we
eventueel willen inverteren krijgen en de andere
ingang zal een 0 krijgen wanneer dit niet zo is en een
1 wanneer dit wel zo is. Hieruit volgen de toestanden
weergegeven in tabel 3. Zoals u kunt zien kan dit
vereenvoudigd worden tot volgende eigenschap: de
uitgang is 1 wanneer juist 1 ingang 1 is. Deze
eigenschap is de omschrijving van de xof-poort. Dus
in plaats van niet-poorten schakelen we xof-poorten
bij ons tweede binair getal.
We kunnen nu onze serieopteller uitbreiden met een
xof-poort tussen het B-schuifregister en de volledige
opteller. En we voegen een manier toe om de Dflipflop een 1 te geven wanneer we willen aftrekken.
̅̅̅̅̅̅ Die
Die heeft ook een extra ingang namelijk 𝐴𝐷𝐷/𝑆𝑈𝐵
is hoog wanneer we willen aftrekken en laag wanneer
we willen optellen. Deze ingang is ook de tweede
ingang van onze xof-poort en de ingang die de Dflipflop naar 1 wil resetten.
Figuur 4 implementatie 2-complements
Bij een parallelopteller gebruiken we evenveel xofpoorten als bits in onze binaire getallen, voor elke bit 1. methode bij een parallelopteller
Deze zitten ook weer tussen ons tweede binair getal en
optellers. Ook vervangen we de eerste halve opteller door een volledige opteller,
zodat deze ook een rest kan meenemen. Nu hebben we dezelfde extra ingang zoals
bij de serie-opteller en die wordt zoals bij de serie-opteller aan de xof-poorten als
tweede ingang gegeven, maar wordt ook aan de Cin van de eerst opteller gehangen.
Dit is te zien in figuur 4.

In onze “computer” gaan we de parallelopteller gebruiken omdat deze geen extra
kloksignaal nodig heeft en dus minder vraagt van onze computer om correct te
werken. Ook zal hij dus ervoor zogen dat onze computer iets sneller rekent. We
zullen de A-ingang van onze ALU aan het A-register hangen en Hetzelfde doen met
de B-ingang, maar aan het B-register deze keer. Ook zal de Som uitgang aan de
bus worden gehangen.
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7.1.1.3 Comparatoren
Nu kan onze ALU al twee getallen bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken, maar
onze ALU moet ook in staat zijn om twee getallen met elkaar te vergelijken. Dat wil
zeggen dat de ALU kan zeggen of het binair getal in het A-register groter, kleiner of
even groot is als het binair getal in het B-register.
Ax Bx Ax > Bx
Ax < Bx
Ax = Bx
Dit gaan we doen via comparatoren.
0 0
0
0
1
Een comparator is een logische schakeling die in
0 1
0
1
0
zijn basisvorm twee ingangen en drie uitgang
1 0
1
0
0
heeft, deze twee ingangen zijn de twee bits die we 1 1
0
0
1
met elkaar kunnen vergelijken en een van de drie Tabel 4 waarheidstabel comparator
uitgangen wordt hoog afhankelijk van het resultaat
van de vergelijking. Dit kan zoals in tabel 4 worden samengevat. Nu zijn er
verschillende manieren om deze schakeling te bewerkstelligen. De ene manier
gebruikt een xof-poort, niet-poort en twee en-poorten, terwijl een andere mogelijke
manier drie niet-poorten, twee en-poorten en een of-poort.
De eerste mogelijke realisatie wordt afgeleid van
volgende logische vergelijkingen: 𝑘 = 𝐴(𝐴⨁𝐵), 𝑔 =
̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐴 ⊕ 𝐵, 𝐺 = 𝐵(𝐴⨁𝐵). De tweede mogelijke praktische
realisatie is daarentegen afgeleid van volgende
vergelijking:𝑘 = 𝐴̅𝐵, 𝑔 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐴̅𝐵 + 𝐵̅𝐴, 𝐺 = 𝐵̅𝐴.

Figuur 5 realisatie 1 comparator

Door 1 bit met elkaar te vergelijking kunnen we
deze comparator niet in onze computer gebruiken omdat we binaire getallen
gebruiken van 8-bits lang. We kunnen dit oplossen door meerdere comparatoren na
elkaar te schakelen. We starten met de meest belangrijke bits van beide getallen
met elkaar te vergelijken en zo door te gaan naar de minder belangrijke bits.
Wanneer de belangrijkste bits worden met elkaar
vergeleken wordt de uitgang van de ic dezelfde als de
status van deze vergelijking, tenzij beide bits even
groot zijn. Op dat moment gaan we over op het
vergelijken met de eerstvolgende minder belangrijke
bits. Dit herhaalt zich dan tot er eindelijk twee bits niet
Figuur 6 realisatie 2 comparator
meer even groot zijn of de laatste bit wordt bereikt. De
resultaten van deze vergelijkingen verlaten dan de ALU
als “vlaggen”, zodat andere onderdelen weten wat nu eigenlijk het resultaat is van
de vergelijking.
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Tabel 5 waarheidstabel multiplexer

7.1.1.4 Multiplexer

A

D0 D1 Y

Een laatste onderdeel dat moet besproken worden voor we
0 0
0
0
kunnen overgaan tot de praktische realisatie van de ALU is de
0 0
1
0
multiplexer. Een multiplexer is een logische schakeling dat op
basis van een ingang de uitgang van de schakeling gelijkstelt
0 1
0
1
aan een van de twee ingangen. Zo’n schakeling heeft dus drie
ingangen en een uitgang. Twee van deze ingangen zijn data
0 1
1
1
ingangen (D0 en D1) en een selectie ingang A en de uitgang Y.
1 0
0
0
Het is mogelijk de werking te vergelijken met volgende set
van ingangen: A=0; Y=D0 of A=1; Y=D1. Iets wat we kunnen
1 0
1
1
voorstellen door tabel 5 en volgende vergelijking: 𝑌 = 𝐷0 𝐴 +
1 1
0
0
𝐷1 𝐴̅. Dit kunnen we realiseren aan de hand van twee enpoorten, een of-poort en een niet-poort. Eerst hebben we een
1 1
1
1
inverse nodig van de A-ingang, die verkrijgen we via de nietpoort. Nu schakelen we elke data-ingang aan zijn eigen en-poort en krijgt de ene
en-poort de A-ingang als tweede ingang en de andere en-poort het inverse van de
A-ingang. Beide en-poorten worden vervolgens via een of-poort aan de uitgang
geschakeld. Deze schakeling wordt geïllustreerd in figuur 7. Alweer is deze logische
schakeling geschikt voor maar een bit per data-ingang. Maar om stukken data van
meerdere bits te gebruiken waartussen geschakeld moet worden kunnen we
gewoon de bits van de stukken data
elk hun eigen multiplexer geven en
gangen we alle A-ingangen samen
tot een gemeenschappelijke Aingang van de reeks.
Figuur 7 schakeling multiplexer

Wij gebruiken multiplexers om onze ALU te isoleren van de rest van de computer
als het gaat om uitgangen. De reden omdat te doen is eigenlijk omdat zo’n
parallelopteller en comparatoren asynchrone logische schakelingen zijn, ofwel
schakelingen die geen extern commando nodig hebben om hun werk te doen of
geen kloksignaal nodig hebben om te functioneren. Dit is een probleem want onze
CVE zal werken op basis van een kloksignaal om zo instructie voor instructie uit te
voeren. Onze CVE is dus een synchrone schakeling. Om ervoor te zorgen dat onze
ALU geen data stuurt naar de BUS wanneer dit niet hoeft, zullen we multiplexers
schakelen tussen de BUS en de ALU, waarbij de ene ingang van de multiplexers aan
de data-uitgangen van de ALU hangt en hangen we de andere ingang aan de grond.
Nu kunnen we dus duur de multiplexers te sturen kiezen of we de uitgang van de
ALU nu wel of niet op de BUS willen. De ALU zal vooral ongewenste
uitgangssignalen geven terwijl we het A en B-register van data voorzien.
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7.1.1.5 Praktische realisatie
Voor onze praktische realisatie gaan we volgende chips gebruiken: de SN74LS283,
een, de SN74LS85N en de SN74LS86AN en de SN74LS245N. De SN74LS283 is een
ic die bestaat uit vier volledige optellers. Dat wil zeggen dat hij twee binaire
getallen van elk vier bits bij elkaar optelt, ook heeft hij een Cin ingang en Cuit
uitgang om deze aan elkaar te schakelen. De SN74LS85N is een ic met een vier bits
comparator in, deze kan dus enkel twee vier bits binaire getallen met elkaar
vergelijken, gelukkig kunnen we ook twee van deze ic’s aan elkaar schakelen via de
ingangen aan de ic voor vorige vergelijkingen. De SN74LS86AN is een ic met 4 xofpoorten in met elk twee ingangen en een uitgang, hiervan hebben we er dus ook
twee nodig. De laatste ic, de SN74LS245N, is een ic die het mogelijk maakt twee
bussen van acht bits met elkaar te laten communiceren in twee richtingen (bus a
naar bus b of bus b naar bus a). In onze ALU gaan we de richtingsbepalende ingang
een vaste input geven en de CE-ingang gebruiken om te beslissen of onze ALU zijn
data naar de bus mag sturen. Van deze ic gaan we er opnieuw twee gebruiken een
voor de data en een voor de vlags. Links naar de ic’s zijn te vinden onder bijlages
en datasheets in OneDrive.
Wat
A0 tot A7
B0 tot B7
̅̅̅̅̅̅
𝐴𝐷𝐷/𝑆𝑈𝐵
CE
FE
S0 tot S7
F0 tot F3

Functie
Eerste binair getal
Tweede binair getal
Keuze optellen/aftrekken
Activeert de som uitgang
Activeert de vlag uitgang
Som
De vlaggen

Ingang/uitgang
Ingang
Ingang
Ingang
Ingang
Ingang
Uitgang
Uitgang

Tabel 6 samenvatting in/uitgangen ALU

Onze ALU zullen we configureren met volgende ingangen: A0 tot A7 voor het eerste
̅̅̅̅̅̅ -ingang om een
binair getal, B0 tot B7 voor het tweede binair getal, een 𝐴𝐷𝐷/𝑆𝑈𝐵
bewerking te selecteren en nog twee ingangen om de uitgangen te activeren, een
voor de vlaggen, de andere om de data naar de bus te plaatsen. Als uitgangen
hebben we de data uitgangen S0 tot S1 en de vlags F0 tot F3.
Voor het praktisch schakelen van de ALU gaan we de ingangen A0 tot A3 aan de
pinnen 5,3,14 en 12 respectievelijk van een van de optellers (ic1) en de ingangen
A4 tot A7 aan dezelfde pinnen van de andere opteller (ic2) hangen. Pin 9 van ic1
aan pin 7 van ic2 om de rest door te schakelen. Ingangen B0 tot B3 schakelen we
aan pinnen 1,4,9 en 12 respectievelijk van de ene set xof-poorten (ic3) en
ingangen B4 tot B7 aan dezelfde pinnen van de andere set xof-poorten (ic4). Pinnen
2,5,10 en 13 van zowel ic3 als ic4 worden samen met pin 7 van ic1 schakelen we
̅̅̅̅̅̅-ingang. Pinnen 3,6,8 en 11 van ic3 worden respectievelijk aan
aan de 𝐴𝐷𝐷/𝑆𝑈𝐵
pinnen 6,2,15 en 11 van ic1 geschakeld en hetzelfde geldt voor ic4 en ic2. Nu
worden de pinnen 4,1,13 en 10 van ic1 aan pinnen 18,17,16 en 15 van een
busconector (ic5) en pinnen 4,1,13 en 10 van ic2 aan pinnen 14,13,12 en 11 van
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ic5. Pinnen 2,3,4,5,6,7,8 en 9 van ic5 vormen dan de uitgangen S0 tot S7 van de
ALU. Voor de rest wordt pin 19 de ALU_enable en pin 1 wordt laag gemaakt. Om
de comparatoren aan te sluiten op hangen we de A4 tot A7 aan pinnen 10,12,13 en
15 van de eerste comparator (ic6) en B4 tot B7 aan pinnen 9,11,14 en 1 van ic6. A0
tot A3 worden aan pinnen 10,12,13,15 van de andere comparator (ic7) gehangen,
B0 tot B3 worden aan pinnen 9,11,14 en 1 van ic7 geschakeld. Vervolgens krijgt pin
3 van ic7 een hoog signaal en pinnen 2 en 4 van ic7 een laag signaal. Vervolgens
hangen we pinnen 5,6,7 van ic7 aan pinnen 2,3,4 van ic6 respectievelijk. Pinnen
5,6,7 van ic6 vormen nu met pin 9 van ic2 de vier vlaggen die onze ALU zal
generen. Deze passeren eerst door de laatste busconector (ic8) om dan naar de
program counter te worden geleid. We doen dit door de vlaggen aan pinnen
18,17,16 en 15 van ic8 te hangen. Pin 1 wordt ook laag gemaakt en pin 19 wordt
de VLAGS-ingang van de ALU. Nu worden pinnen 2,3,4 en 5 van ic8 de F0 tot F1
uitgangen van de ALU.

Figuur 8 bedradingsschema ALU

7.1.2 Instruction decoder
Een instruction decoder is een stukje logica die wij gaan gebruiken om een het
programmeren in assembly te vereenvoudigen en plaats te sparen om zoiets
langere programma’s te kunnen schrijven. Dit gaan we doen door in assembly met
grote instructies te werken en in de instruction decoder zal deze dan opdelen in
kleinere instructies, de OP-codes of operational codes. Ook zal onze instruction
decoder die kleine instructies omzetten als signalen die naar de verschillende
andere modules van de CPU worden gestuurd om zo te controleren welke modules
er actief zijn en iets uitvoeren. Dit houdt ook in dat de instruction decoder beslist
welke data er op de bus worden gestuurd. Zoals je kunt zien een zeer belangrijk
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onderdeel van de CPU en om er zeker van te zijn dat er geen fouten kunnen
gebeuren tijdens het uitvoeren van deze operatie gaan we gebruik maken van ROM
of read-only-memory. Een ROM-chip is een ic die op basis van een zet ingangen,
het adres, een bepaalde waarde op zijn uitgang zet, de datalijnen. Er bestaan
verschillende soorten ROM-chips, deze worden onderverdeeld op basis van hun
opslagcapaciteit en op basis van type. De verschillende types zijn ROM, PROM,
EPROM, EEPROM. Een gewone ROM-chip wordt in de fabriek geproduceerd met de
data er al in, zo’n ROM-chip kan men dus alleen uitlezen. Een PROM-chip heeft dezelfde eigenschappen als een ROM-chip buiten het feit dat deze chip niet wordt
geschreven in de fabriek maar eenmalig kan geschreven worden na aankoop. Een
EPROM-chip is dan een PROM-chip die men kan wissen en herschrijven. Dat wissen
en herschrijven gebeurt via lichtsignalen. Een EEPROM-chip is dan een EPROM-chip
die men elektronisch kan wissen en (her)schrijven. In onze GIP gaan we EEPROM’s
gebruiken, vooral omdat deze gemakkelijk te verkrijgen zijn en het gemakkelijkst
zijn om te schrijven. Bovendien kunnen we het herschrijven gebruiken om dingen
te testen en uitbreidingen in de toekomst mogelijk te maken.
Onze instruction decoder zal achttien verschillende signalen sturen om de rest van
de CPU, maar ook de GPU en PPU aan te sturen. Wij kiezen ook om dertien
verschillende adres lijnen te hebben. Acht daarvan zullen worden gebruikt om de
instructie uit ROM te laden. De andere vijf gaan we aan een teller hangen om zo de
grote instructies in kleinere instructies te verdelen. De ROM-chips die het brein
wordt van de instruction decoder zijn drie AT28C256’s. Deze EEPROM’s hebben 15
adreslijnen en 8 datalijnen. Als teller gaan we twee SN74LS169BN gebruiken, dit is
een ic met twee vier-bits teller waarvan we beide gaan gebruiken om aan een vijf
bits teller te komen. Adressen A0 tot A7 van de EEPROM’s zullen de instructie
krijgen terwijl A8 tot A14 dan zullen gebruikt worden met de teller. Onze datalijnen
worden direct de uitgangen die de lijnen naar de rest van de CPU besturen, maar
ook naar de GPU en PPU. De tellers in onze instruction decoder zullen aan elkaar
hangen en de laatste bit van de eerste teller wordt het kloksignaal van de tweede
teller. Deze tellers zijn dan verbonden met het kloksignaal van de computer. De
instruction decoder stuurt een signaal naar de program counter als kloksignaal van
deze module.
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instructie

uitgangen

EEPROM’s
tellers
Figuur 9 bedradingsschema instruction decoder

7.1.3 Program counter
Onze program counter heeft een hoofddoel, namelijk bijhouden waar we in ons
programma zitten. Dit gebeurt op basis van twee tellers de eerste teller telt de lijn
code ofwel het adres van de ROM-chip met het programma op. De tweede teller telt
op welk adres met extra data voor de instructie we zitten in een tweede EEPROM in
de ROM-module. Deze data kunnen dingen bevatten, zoals een vast getal bij een
bepaalde lijn code, waarop we willen controleren in een als dan-situatie, ofwel een
vaste waarde die we bij een willekeurig getal willen tellen.
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Bij de instruction decoder hebben we al geschreven over een
counter, dat is de SN74LS169NB, dit is een vierbitsteller. Het
enige probleem is dat we twee acht bits tellers nodig hebben in
onze program counter. Deze kunnen we maken door de carry
over van de eerste ic te gebruiken als kloksignaal voor de
tweede ic. Dit doen we tweemaal voor beide tellers, dus
hebben we vier ic’s nodig. Een voordeel van deze teller is dat
het mogelijk is om een waarde aan de teller te geven zodat hij
vanaf deze waarde verder telt. Om de werking van deze teller
te verduidelijken starten wij met de uitleg van een standaard
teller deze werkt op basis van na elkaar geschakelde T-flipflops
ofwel togle flipflops. Deze veranderen hun output naar de
inverse status op het stijgen van een gegeven kloksignaal. Om
Figuur 10 werking 4 bitsteller
nu binair te kunnen tellen schakelen we de output van deze
teller aan de klok van de volgende T-flipflop. Dit heeft als
gevolg dat deze enkel van status verandert wanneer de vorige een 1 wordt. Zo
toggelt deze half zo rap als de vorige. De eerste wisselt half zo snel als het
kloksignaal. Op die manier is het mogelijk om een teller te maken met een
willekeurig aantal bits. De werking van deze teller wordt geïllustreerd in figuur 11
(foto uit de datasheet van de SN74LS393 van Texas Instruments). Om ervoor te
zorgen dat we nu een
willekeurige
startwaarde willen
gebruiken hebben we
een stukje logica nodig
en D-flipflops.

Wij hebben de functie
om van een gegeven
waarde te starten
nodig om de jumpinstructie in praktijk
Figuur 11 tijdsvolgorde diagram SN74LS393
te realiseren. Voor
deze instructie hebben we ook nog een register nodig om de volgende lijn op te
slaan, zonder direct te springen wanneer deze instructie wordt gebruikt in een als
dan omgeving. Wanneer de conditie waar is, kan die dan opgeslagen instructie
laden in de teller. Wanneer de conditie vals is, kan men de teller met één verhogen.
Voor zo’n soort register hebben we besloten om voor acht D-flipflops te gaan
waarvan de klok en reset ingangen aan elkaar hangen. Een ic die op die manier is
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opgebouwd is de SN74LS273N. Deze ic heeft acht D-flipflops met aparte in- en
uitgangen, wat ideaal is voor deze toepassing. Dit levert ons volgend schema op:

Tellers

Figuur 12 bedradingsschema program counter

7.1.4 B-register (Kr)

D-flipflops

Het B-register is een van de twee hoofdregisters van onze computer en zal het
tweede binair getal opslaan waarmee onze ALU zal rekenen. Dit register zal geen
extra operaties kunnen doen buiten het opslaan van dit getal.

Figuur 13 opbouw SN74LS273

Er bestaan ic’ die gebouwd zijn met dit doel een voorbeeld hiervan is de
SN74LS273. Deze IC is opgebouwd uit acht D-flipflops waarvan de stuur-ingangen
gemeenschappelijk zijn zoals te zien in figuur 13. Een D-flipflop is elektronische
schakeling die iedere keer dat de klokingang hoog wordt zijn waarde aan de ingang
op zijn uitgang zet, deze werking is duidelijk te zien in figuur 14. Deze schakeling
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kan ook zonder kloksignaal gerest worden via het clear-sginaal. Dit signaal zal alle
flipflops naar een nul plaatsen. We gebruiken deze zet flipflops als register door de
klok-ingang zelf te sturen en niet met de klok van de CPU. Figuur 14 toont deze
werking perfect en toont ook dat de ingang mag veranderen zonder dat de uitgang
verandert tenzij we een stijgende flank van het kloksignaal hebben.
Klok
Uitgang
ingang
Figuur 14 werking D-flipflop

Nu weten we wat een D-flipflop is, maar er bestaan ook andere flipflops die we een
voor een gaan uitleggen om zo tot de constructie van een D-flipflop te komen. We
beginnen bij de RS-flipflop, dit is een flipflop die zonder kloksignaal actief wordt
wanneer de set een signaal krijgt, en wordt gedeactiveerd wanneer de reset hoog
is. Een T-flipflop is hier dan een uitbreiding op waarbij via en-poorten de set en
reset ingangen worden vervangen door een kloksignaal. Een D-flipflop is zeer
gelijkaardig aan een T-flipflop op een cruciaal punt na, namelijk een niet-poort.

Figuur 15 D-flipflop
Figuur 16 RS-flipflop

Figuur 17 T-flipflop

7.1.5 A-register (Kr)
Ons A-register is het tweede hoofdregisters. Dit register slaat ook het eerste binair
getal op voor de ALU. Het register zal ook de mogelijkheid hebben om onze binaire
waardes naar links te shiften of schuiven, daarom zullen we gebruik maken van een
schuifregister. Maar hoe werkt zo’n schuifregister eigenlijk?
Er zij verschillende types schuifregisters, deze worden aangeduid op de manier
waarop de data in het register wordt gebracht en hoe hij wordt uitgelezen. Wij
kiezen om gemakkelijk te zijn voor een register dat onze data zowel parallel in- als
uitleest, dit wil zeggen dat alle 8-bits naast elkaar in een keer in het register
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worden geladen of uit het register worden gelezen. Daarbuiten heeft een
schuifregister een set instructie ingangen voor een van volgende vier operaties uit
te voeren: links schuiven, rechts
schuiven, parallel laden, niets doen.
Wanneer men links schuift zullen de
bits elk een plaats naar links schuiven,
bv.: we schuiven 1001 een keer naar
links dan krijgen we 001x. X is een
getal dat we zelf kiezen dat erbij moet
geplaatst worden dit kan zowel een één
als een nul zijn of een waarde van een
vorig schuifregister. Rechts schuiven
doet hetzelfde alleen naar rechts dus
1001 wordt dan x100. Het aan elkaar
schakelen van schuifregisters laat ons
toe
grotere binaire getalen te schuiven.
19 schema schuifregister
Figuur 18
In praktijk worden deze registers
gebouwd op basis van flip-flops en extra logica verantwoordelijk voor het correct
sturen van de flip-flops om correct de waarden op te slaan zoals verwacht. Ook
vormen de uitgangen van deze flip-flops de parallelle uitgangen van het
schuifregister.
In figuur 18 is het schema van de SN74LS194 geheven, dit is een universeel
schuifregister. Dit wil zeggen dat hij zowel een seriële in-of uitgang als een
parallelle in- of uitgang ondersteunt en zowel links als rechts kan schuiven. Boven
de groene streep vind je de stuur logica met beide seriële ingangen voor zowel links
als rechts schuiven als ook de vier parallelle ingangen naast de stuuringangen.
Onder de groen streep staan de flip-flops verantwoordelijk voor het opslaan van de
data samen met de vier parallelle uitgangen, de juiste kunnen ook gebruikt worden
als seriële uitgangen namelijk QD wanneer men rechts schuift en QA Wanneer men
links schuift. Men vindt ook een klok- en resetingang zodat de flip-flops kunnen
werken. Door dit geheel gaan we dan ook deze ic gebruiken als A-register, alleen
gaan we er twee moeten samen zetten om acht bits te kunnen schuiven en op te
slaan.
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7.1.6 RAM (Kr)
De RAM, of random acces memory, van onze computer zal de hoofdopslagplaats
zijn voor al onze data, zoals variabelen. Er bestaan twee soorten RAM-ic’s, namelijk
SRAM en DRAM. Beide zijn vluchtig geheugen, wat wil zeggen dat het zijn data
verliest zonder een voedingsspanning, maar DRAM of dynamic RAM verliest zijn
data over tijd terwijl SRAM of static RAM zijn data weet te behouden. Dit komt door
een verschil in opbouw van de geheugenmodules. Ook is SRAM sneller maar
duurder dan DRAM.

Deze modules slaan elk een bit aan data
op en vormen een soort van matrix. Deze
matrix kan zowel 2D als 3D zijn. De rij
waarop de data staat wordt gekozen via
de adreslijnen van de ic, terwijl de
kolommen de in en uitgangen
voorstellen. Bij een 3D matrix gebruiken
we de adreslijnen om zowel de rij als
kolom te selecteren. De laag bepaalt dan
wat de in en uitgang is. In figuur 20 is
Figuur 20 geheugenmatrix DRAM
zo’n matrix te zien.

DRAM slaat zijn data op als ladingen in
een condensator. Een volladen
condensator is een 1 terwijl een
ontladen condensator als een nul
wordt gelezen. Figuur 20 toont deze
condensatoren. Dit type RAM verliest
dus zijn opgeslagen data na verloop
van tijd doordat de condensatoren
ontladen. Doordat dus die
condensatoren ontladen is er een
extra stukje hardware nodig om die
condensatoren telkens weer opnieuw
te laden om de data vast te houden.
Dit zorgt voor extra complexiteit die
eigenlijk niet nodig is om onze
computer te laten werken, daarom
Figuur 21 SRAM-geheugencel
kiezen we ervoor niet dit type RAM te
gebruiken maar SRAM. SRAM slaat de
data op als de status van een transistor zoals een D-flipflop dit doet, figuur 20 toont
Pagina 26 van 84
VTI-ES

auteur: LDS

zo’n cel. Een SRAM-cel heeft drie staten
waarin hij zich bevindt, de eerste status is
stand-by en deze verkrijgt men door de
adreslijn laag te houden van de cel. De
andere twee staten zijn schrijven en lezen,
beide hebben meerdere stappen waarbij in
een stap de adreslijn hoog gebracht moet
worden. Om de werking beter te begrijpen
is het nodig te zien dat T3 en T4 een
invertor vormen net als T1 en T2. Tijdens
Figuur 22 SRAM-cel as invertors met 1 opgeslaan
het lezen komt de status van het linker paar
op bitlijn B en het rechter paar op bitlijn B’. Wanneer een één is opgeslagen is het
linker paar hoog en anders het rechter paar. Juist voor dat de adreslijn hoog wordt
gemaakt worden beide bitlijnen geladen met een tussen waarde. Op het moment
dat nu de adreslijn hoog wordt gemaakt zal een van de bitlijnen terug naar laag
willen gaan en de ander naar hoog proberen te gaan. Door met iets van voeler te
achterhalen welke lijn er naar nul gaat, een opamp of operationele versterker kan
dit doen. Om nu de RAM-cel te schrijven laad je de ene bitlijn naar hoog en de
nadere naar laag. Als je nu de adreslijn hoog zet gaan de invertors en zijdes goed
worden geplaatst om de data op te slaan. We beschouwen het volgende praktisch
voorbeeld: We hebben een 1 opgeslaan in een cel, dit is te zien door links 2V te
hebben en rechts 0V te hebben, zoals te zien in figuur 22, de biede invertoren
helpen die waardes op te slaan in een soort van eindeloze cirkel. Als we nu de cel
willen uitlezen laden we de beide bitlijnen naar 1V. Als we dan de adreslijn hoog
maken zal de links bitlijn willen doorladen naar 2V en de rechtse naar 0V wil
ontladen. Dit kost tijd maar na enkele milliseconden kan je al meten dat de linkse
lijn naar 1,1V is gestegen en de echts naar 0,9V is gezakt. Door die vaststelling te
doen en een opamp heel ramp een spanningspotentiaal opwekken dat dan versterkt
kan worden tot nul of een. Om nu een nul te schrijven laden we enkel de rechtse
bitlijn naar 2V, de links houden we op 0V. Als nu de adreslijn hoog wordt gemaakt
zal links een 0V komen en zal de rechtse kant naar 2V willen laden. Die transitie
gebeurt vlot genoeg om het maar enkele milliseconden zo te houden.

Figuur 23 uitlezen SRAM

Pagina 27 van 84
VTI-ES

auteur: LDS

Nu weten we waar en hoe de data
in RAM wordt opgeslagen, maar
niet hoe een RAM-ic met die data
matrix omgaat. Figuur 23 toont het
blokdiagram van de MK6116, dit is
de SRAM-ic die we gebruiken in
onze computer. Zoals je kan zien
wordt de data in een 3D matrix
opgeslagen en vormen de eerste
zeven adreslijnen de rij waarin de
data staat en de laatste 4
adreslijnen bepalen de kolom. De
rij en kolom worden als binair getal
geleverd en de respectievelijke
Figuur 24 MK6116 blokdiagram
decoders zetten dit binair getal om
in een exacte rij en kolom waar de
gevraagde acht cellen zich bevinden. De control logic stuurt de RAM door de
verschillende stappen die bij de staat horen die de controle ingangen aangeven. De
column I/O buffer zal dan de adreslijnen correct laden en dan ofwel data uitlezen en
klaarzetten op de uitgangen of de data naar de geheugencellen schrijven.
Aangezien wij maar 8 bits hebben in onze computer en om het gebruik van RAM te
vereenvoudigen, gaan we maar 1 connectie hebben met de bus. Deze zal zowel het
adres als de data verplaatsen. Om ons adres nu op te slaan gebruiken we de zelfde
ic als in het B-register. Nu kunnen we dus toch data en adres voor de RAM-ic
splitsen. In figuur 25 kunt u het uiteindelijke schema vinden.
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Figuur 25 schema RAM

7.1.7 ROM (Kr)
De ROM-module in onze computer zal ons programma dat we willen spelen opslaan
en zal ook alle constanten mee krijgen. In deze module plaatsen we twee ROM-ic’s,
een om ons programma op te slaan en een andere om constanten op te slaan.
Doordat we tot 19 adreslijnen hebben op de EPROM die we kunnen gebruiken, maar
onze pc maar acht adreslijnen nodig heeft, hebben we de volgende acht adreslijnen
gebruikt als een soort level select. Hierdoor kunnen er meerdere levels en zelf
games op dezelfde EPROM staan. Om onze keuze voor een EPROM te
verantwoorden gaan we eens kijken naar verschillende types ROM dat er bestaan.
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7.1.7.1 HS-ROM
HS-ROM ofwel hand sown read only memory
is de eerste versie van iets wat we ROM
kunnen noemen. Dit type ROM werd gebruikt
door de Amerikanen gebruikt in hun
Saturnus V-raket om naar de maan te
reizen. Dit type ROM was opgebouwd uit een
ooster van koperen draden met rond elke
kruising van twee draden een ijzeren ring.
De richting waarin de ring rond de draden is
geweven bepaalt of de opgeslagen bit een 0 Figuur 26 close-up HS-ROM
of 1 is. Men kon deze versie van ROM
uitlezen door een stroom in de draden in de x-richting te sturen en dan te kijken of
er een stroom van of naar de controller liep in de y-richting. De stroom verandert
van richting in de ring doordat er een magnetisch veld ontstaat rond een stroom
voerende draad, dit magnetisch veld is wordt door de ijzeren ring in een bepaalde
richting rond de andere geleider gestuurd. Het is de richting van dit magnetisch
veld dat de stroom richting in de tweede draad bepaalt. Een groot nadelen van dit
type ROM is dat het veel tijd kost om te fabriceren. Ook is tijdens de fabricage
precisie verijst en men moet het programma op voorhand in de fabricage inwerken.
Vooral die precies en het handweven kost veel geld en tijd.
7.1.7.2 ROM
Het volgende type ROM waar ik het over wil hebben is
gewoon standaard ROM Read-Only-Memory. ROM wordt
net zoals HS-ROM gefabriceerd met de data al op zijn
plaats, maar in tegenstelling tot HS-ROM wordt ROM met
de machines gemaakt net zoals halfgeleiders en andere
ic’s. Tijdens de fabricage maken ze een rooster van
koperdraden waarbij men diodes plaats op de locaties
waar men een 1 wil hebben. Een diode is een halfgeleider
die door aanpassingen in het halfgeleidermateriaal de
stroom in de ene richting geleidt en in de andere richting
spert. Tijdens het uitlezen wordt de adreslijn dan hoog
gemaakt en kijkt men of het hoog signaal ook op de
bitlijn komt. Zo ja, heb je een 1 anders een nul. Men
Figuur 27 rooster ROM
gebruikt diodes omdat anders de data van de ene
adreslijn over een bitlijn en een andere adreslijn toch de bitlijn hoog kan maken.
Een groot nadeel is dat deze maar worden geproduceerd in grote getallen.
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7.1.7.3 PROM
PROM is een uitbreiding op ROM. Het wordt
namelijk leeg gemaakt in de fabriek, dat wil
zeggen met alle locaties een 1 of een 0. Zo’n
ic’s is ook op een gelijkaardige manier
opgebouwd maar heeft nu een diode op elke
locatie die is geschakeld. Met een grote
genoeg stroom kan men dan die verbinding
Figuur 28 PROM matrix
verbreken. Eenmaal de verbinding is
verbroken kan hij niet meer gemaakt worden
waardoor hij maar een keer geschreven kan worden. Een voordeel is wel dat ze te
verkrijgen zijn in kleinere getallen omdat ze gemakkelijker te maken zijn.

7.1.7.4 EPROM
EPROM is dan weer zeer gelijkaardig aan PROM, dat wil
zeggen dat ook dit type ROM achteraf kan geprogrammeerd,
maar een groot verschil is dat dit type weer gewist kan
worden en zo ook kan worden geprogrammeerd. Dat wil
zeggen dat de draden die bij PROM kapot gingen terug
gevormd moeten worden. Men kan deze draden met uv-licht
terug vormen. EPROM’s zijn te herkennen aan een soort
glaasje op de ic met de geheugen matrix eronder. Het is via
dit glaasje dat het uv-licht de chip kan wissen. Men kan
Figuur 29 EPROM
vermijden dat EPROM wordt gewist door een zwarte sticker
over het glaasje te plakken en zo uv-licht verhinderen van bij de matrix te komen.
Doordat we gemakkelijk de data kunnen wissen en her schrijven, is dit een
gemakkelijke oplossing om te prototypen voordat we de ROM of PROM versie
maken. Dit is natuurlijk een grootvoordeel. Alleen kunnen we zeggen dat dit type
ROM is verouderd door de introductie van EEPROM.
7.1.7.5 EEPROM
EEPROM is een verbeterde versie van EPROM, dat wil zeggen dat het te wissen is
en dus her programmeerbaar is , alleen nu elektrisch in plaats dan via uv-licht. Dit
is de recentste ontwikkeling in ROM en men kan deze her programmeren op
dezelfde manier als gewoon PROM. Ook zijn er diodes te vinden, maar dit is niet het
enige. Men gebruikt een soort elektrische smeltbeveiliging, dit is om ervoor te
zorgen dat men de lijnen zowel elektrisch kan maken als vernietigen.
7.1.7.6 Algemeen
Alle ROM-ic’s zijn opgebouwd uit een matrix gelijkaardig aan de geheugen matrix in
RAM, daarom hebben ze ook een gelijkaardige manier van aansturen voor de
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geheugen matrix. Er bestaan ook verschillende vormen van interfaces met de ic, wij
gebruiken een parallelle interface, wat wil zeggen dat zowel bij de adreslijnen en
datalijnen d gegevens als verschillende bits moeten aangevoerd woorden. Ook zijn
eer evenveel lijnen als bits nodig. Daarnaast kan men op verschillende manieren de
data serieel laden, dit wil zeggen dat de bits die het adres of de data voorstellen als
een reeks bits die bit voor bit uit de ic komen.
7.1.7.7 Praktisch
Wij wouden voor een EEPROM gaan voor zijn gemak van gebruik, maar de winkel
waar we onze ic’s kochten hadden geen op voorraad dus hebben we gekozen voor
EPROM. Deze zijn even gemakkelijk te programmeren als EEPROM, alleen het
herschrijven is een probleem. We hebben gekozen voor de TMS27C040, deze heeft
tot 19 adreslijnen ter beschikking met 8 data bits per adres. In onze ROM-module
worden de eerste acht adreslijnen aan de programcounter gekoppeld terwijl de
volgende acht lijnen via een counter als level select of game select dienen. De
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laatste kunnen we aan dip-schakelaars hangen om zo extra controle toe te voegen
bij onze programma’s. Dit geheel levert ons het schema in figuur 30 op.

7.1.8 Klok-generator en Power Supply (Pa)

7.2 I/O (L)

7.2.1 NES-controller + interface (Pa)
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7.2.2 Geluidskaart (D)
Een game is niet volledig zonder geluid. Omdat de focus van onze GIP niet op het
geluid ligt, gebruiken we een YX6300 MP3 speler. Deze is gemakkelijk aan te sturen
met UART via een Arduino en bevat een volledige MP3 speler en 3.5mm jack. We
twijfelden zeker om een Arduino te gebruiken, omdat de Arduino een snellere
microcontroller heeft dan onze zelfgemaakte CPU, maar omdat een geluidskaart
toch een meerwaarde geeft aan onze GIP hebben we besloten om toch één te
gebruiken.
7.2.2.1 YX6300
De YX6300 is een MP3 speler dat via een SD-kaartje muziek kan afspelen met een
hoge kwaliteit. Hij is bestuurbaar via UART, wat een standaard communicatie
protocol is dat we kunnen besturen via een arduino. We kunnen met die
communicatie verschillende instellingen aanpassen, zoals het geselecteerde liedje,
volgende liedje, geluidsniveau en veel meer.

7.2.2.2 Arduino nano
Om de MP3 speler te besturen gebruiken we een Arduino nano. Dit is een klein,
maar volledige Arduino waarmee we onder andere UART communicatie mee kunnen
realiseren.
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7.2.2.3 Werking
Zoals u in het hoofdstuk over ROM heeft kunnen lezen, werken we met een
systeem waarmee we “levels” kunnen selecteren. Hierbij maken we gebruik van
een binaire teller, dat bijhoudt op welk “level” we zitten in het programma. De
uitgangen van deze teller kunnen we direct aansluiten op de pinnen van de
Arduino. Zo kan de Arduino makkelijk weten op welk “level” we ons bevinden, en
het juiste muziekje afspelen. In de code gebruiken we hier de simpele “digital-read”
functie voor. Deze functie geeft aan of een pin hoog of laag is. We kunnen met een
switch-statement voor elke waarde van de teller, een liedje laten afspelen. Dit
gebeurt dan via AURT.
UART of “universal asynchronous receiver-transmitter” is een component dat
gebruikt wordt voor asynchrone, seriële communicatie met andere componenten.
Deze communicatie wordt ondersteund door de Arduino, maar voor deze specifieke
MP3 speler bestaat een “library” die we rechtstreeks kunnen importeren en
gebruiken.
We hebben voor dit onderdeel ook onze eigen printplaat ontworpen zodat alles
netjes bij elkaar past. De printplaat heeft de afmetingen van een SSD en is dus
makkelijk te monteren in een computerbehuizing.
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7.2.3 PPU
De PPU of Picture Processing Unit is een deel van ons project dat de data van de
CPU omzet naar een visuele vorm die via de GPU naar het scherm kan worden
gebracht. De PPU genereert van een matrix van 16x8 bits (x2 voor extra kleuren)
een nieuwe matrix van 8192 pixels (128x64). Dit doet hij met behulp van de
karakter-ROM die aanwezig is in de PPU.
7.2.3.1 Van CPU naar PPU
De verbinding van de CPU naar de PPU bestaat uit een 8bit bus en één “vlag” lijn.
Deze verbinding is enkel voor eenrichtingsverkeer, dus de CPU praat tegen de PPU
maar niet andersom. De 8-bit bus bevat alle informatie die de GPU nodig heeft om
een frame te genereren. De “vlag” dient als schakelaar van de PPU. Wanneer de
“vlag” actief is, staat de PPU stil en ontvangt hij de info. Als de “vlag” niet actief is,
hervat de PPU waar hij mee bezig was.
Wanneer de CPU een tegel (8x8 pixels) naar het scherm wil sturen, heeft hij 16 bits
aan info nodig. Deze bestaan uit 8 bits voor de positie van de tegel en 8 bits voor
het type van tegel. In plaats van de 128 bits voor 8x8 pixels in 2-bit kleur zenden
we maar 16 bits naar de PPU en dit is dus 8 keer sneller. Hierdoor krijgt de CPU
veel meer tijd om andere opdrachten uit te voeren.
Als de CPU de tegel verzendt, stuurt hij eerst de 8 bits die de positie van de tegel
bepalen. Hiervan dienen 4 bits voor het bepalen van de horizontale positie, 3 bits
voor de verticale positie en 1-bit om aan te duiden dat het een positie is. Nadat
deze info aankomt in de PPU, stuurt de CPU de “vlag” naar de PPU om hem te
pauzeren. Gelijktijdig opent de PPU zijn RAM-adres op de positie van de bus. Hierna
stuurt de CPU het type tegel naar de PPU om te bepalen hoe het scherm er
uiteindelijk uit zal zien. Deze data bestaan ook uit 8 bits. Hiervan worden 5 bits
gebruikt voor het bepalen van de tegel en 1 bit om aan te duiden dat het een type
tegel is. De overige bits worden niet gebruikt in deze tweede stap.
De info verstuurd door de CPU wordt opgeslagen in de PPU-RAM. Op deze manier
hoeft de CPU maar een tegel te versturen naar de PPU en spaart hij zo tijd om
andere opdrachten uit te voeren.
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7.2.3.2 Werking van CPU naar PPU
De 8 bits die verbonden zijn met de
PPU worden niet rechtstreeks
aangesloten op het PPU-RAM. We
hebben een configuratie van en-, nieten of-poorten. Voor de eerste stap van
het vorige deel zijn er 7 flipflops die
het adres opslaan, zodat ze kunnen
gebruikt worden in de volgende
stappen. Voor de tweede stap zijn de 5
bits rechtstreeks verbonden met de
ingang van het RAM.
7.2.3.3 CH-ROM
De PPU bevat 2 EEPROM’s om de
Figuur 30 verbinding tussen CPU en PPU
inhoud van de 8x8 tegels op te slaan.
Door 2 chips te gebruiken, krijgen we de mogelijkheid om 4 kleuren te gebruiken
per scherm. Deze EEPROM’s bevatten alle pixels die de console nodig heeft om een
gedetailleerd frame te vormen en noemen we karakter-ROM.
7.2.3.4 VRAM
Tussen de GPU en PPU zitten 4 ram chips (2x2 voor 2-bit kleur). Zo kunnen de GPU
en PPU afwisselen welke ze gebruiken en synchroon werken om een zo snel
mogelijke framerate te behalen.
7.2.3.5 Van PPU-RAM naar VRAM
Om de tegel-informatie uit het PPU-RAM om te zetten naar pixels in het frame,
overlopen we eerst elke pixel. Dit doen we met behulp van een counter die elk
adres van het VRAM overloopt. De eerste 3 bits van de counter bepalen op welke rij
van de tegel we ons bevinden, de volgende 4 bits bepalen de x-positie van de tegel
en de laatste 3 bits bepalen de y-positie van de tegel.
We nemen de 5 nuttige bits uit het PPU-RAM en sluiten ze aan aan het adres van
het CH-ROM. De drie eerste bits van de counter worden ook verbonden met het
adres van het CH-ROM. Op deze manier weet het CH-ROM exact welke rij van
welke tegel hij moet versturen naar het VRAM. We verbinden alle bits van de
counter met het adres van het VRAM. Als we dit allemaal samenvoegen naar een
geheel, krijgen we een werkende PPU die een hoop last van de CPU weghaalt.
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7.2.3.6 Overzicht van de PPU

7.2.4 GPU (Pa)
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7.3 Praktische realisatie
7.3.1 Computer
We besloten om alle componenten in een standaard ATX computer case te
monteren. Als buitenkant maken we gebruik van een oude computerbehuizing die
we al hadden. Dit is een computer met een gematigde grootte en met een
compatibiliteit met een micro-ATX moederbord. We verwijderden de binnenkant van
de behuizing en het paneel aan de voorkant met de I/O-poorten. In plaats van dit
paneel maken we ons eigen design met plaats voor een NES controller ingang en
een schakelaar.
7.3.2 Printplaten
In de vorige hoofdstukken zag u hoe we de computer plannen per module. Deze
modules willen we natuurlijk praktisch maken. Dit doen we door eerst elke module
te testen op breadboardjes. Wanneer dit gebeurd is, gaan we over naar de
praktische realisatie van elke module.
We maken van elke module een schema, en verwerken het tot een printplaatje,
waar alle componenten op samen komen. Als voorbeeld nemen we de ALU. Dit was
de eerste module waar we deze methode testten. In december hadden we de ALU
al volledig getekend, en gebouwd op breadboardjes. Deze hebben we net na de
eerste evaluatie van onze GIP kunnen testen. We deden dit door alle in en
uitgangen aan te sluiten op een Arduino, en de pinnen van de ALU te meten. Nadat
de test positieve resultaten gaf, gingen we over naar het tekenen van de printplaat
van de ALU. Dit was klaar na de kerstvakantie en hieronder ziet u het resultaat.

De printplaten hebben we gemaakt met behulp van Diptrace. In deze software
bepaalden we de boringen, grootte van de plaat, tekst en afstanden tussen
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componenten. Dit hebben we dan omgezet naar een GERBER bestand, een bestand
dat printplaatbedrijven kunnen gebruiken bij het produceren van printplaten. Dit
bestand stuurden we op 25 januari door naar JLCPCB, een goed gekend
printplaatbedrijf in China.
Al onze bestanden kan u downloaden op onze website. Wanneer u ons project wilt
namaken, kan u die bestanden doorgeven aan de fabrikant voor productie.
Op 2 februari hadden we de printplaatjes van de ALU ontvangen. Nadat we hun
kwaliteit controleerden, waren we klaar voor een grote bestelling, zodat we alle
printplaatjes tegelijkertijd konden bestellen. Hieronder vindt u het eindresultaat van
de ALU.

Als verbinding tussen de modules gebruiken we kabeltjes dat we in headers duwen,
net als een arduino. Zo kunnen we de modules wisselen wanneer er een defect is.
Alle printplaten kan u bekijken in bijlage.
7.3.3 ATX
We monteren alle printplaatjes op een plexiglas plaat met een grootte van
305mm*244mm, dit is de grootte van een standaard ATX moederbord. Dit doen we
om ons design te laten passen in alle ATX-compatibele behuizingen. Oorspronkelijk
hadden we gerekend op een standaard micro-ATX moederbord, maar om meer
ruimte te voorzien voor de GPU, hebben we toch gekozen voor de standaard ATX.
In deel 3 kunnen er bij de praktische realisatie nog veranderingen gebeuren.
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8 Software
8.1

Website

Onze website is volledig geprogrammeerd in HTML,
CSS en Javascript en dient voor het maken van een
prototype van de game. Hij bevat ook alle informatie
van de GIP. Op deze manier is onze GIP volledig
open-source en kan iedereen er gebruik van maken.
Links is een QR-code die verwijst naar de website:
https://deebug.be/vties
De source-code is te zien in bijlage.
8.1.1 Html
Html code is de basis van een webpagina. Alle info staat in deze code. Een htmlbestand bestaat uit 2 delen. De header bevat alle achtergrond info over de website.
De “body” bevat alle info op de pagina zelf. Als voorbeeld van een tekst in de
“body” nemen we de header. Op elke pagina bevindt zich een header die zorgt voor
een makkelijke verbinding van de pagina’s. Als header kozen we voor een
overzichtelijke samenvatting van alle pagina’s op de website. Hij bestaat uit 2
delen: de titel VTI-ES en een lijst met pagina’s. In html zijn dit dan ook 2 delen:
<header>
<div class="main">
<h1 class="name">VTI-ES</h1>
<ul>
<li><a href="https://deebug.be/">terug naar deebug.be</a></li>
</ul>
</div>
<div class="sub">
<ul>
<li><a href=""><img src="image/icon/home.svg"></a></li>
<li><a href="blog/">Blog</a></li>a
<li><a href="documenten/">Documenten</a></li>
<li><a href="Tegare-8-bit-sim/">Prototype</a></li>
<li><a href="tegare/">Tegare</a></li>
<li><a href="over/">Over ons</a></li>
</ul>
</div>
</header>

De code is letterlijk een titel en een lijst met links waarbij een
titel wordt aangeduid met “<h1>”, wat staat voor “heading
1”. De lijst wordt aangeduid met “ul” en “li”, wat staat voor
“unordered list” en “list item”. Html bestanden zijn dus
gewoon teksten waar alles is aangeduid met tags. Hiernaast
ziet u het resultaat van de html code zonder CSS.
Figuur 31 header in html
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In de header staat er info over de website zoals een titel, een beschrijving en
specifieke info voor externe sites, zoals Google, Facebook en Twitter. Hier is een
voorbeeld van de header van de hoofdpagina.
<head>

</head>

<meta charset="utf-8">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style/main.css">
<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>VTI-ES</title>

Hierbij staat “link” voor een code die uitgevoerd moet worden op de pagina.
(vb: CSS) Meta tags geven aan hoe de website wordt getoond. (vb: “<meta
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">” zorgt ervoor dat de
website aanpast aan de grootte van het scherm.)
De “title” tag geeft een titel die zichtbaar is in de browser boven de pagina.
8.1.2 CSS
De echte kunst van een website is te vinden in zijn CSS-code. In deze code stel je
een paar parameters in die het uiterlijk van de
header .main{
html bepalen. Als voorbeeld van CSS-code
height: 70px;
width: 100%;
nemen we de titel, bovenaan de pagina. In
background: var(--white);
position: relative;
html kunnen we verwijzen naar de CSS-code
}
via tags in de header van het html-bestand.
header .main .name{
In deze code kan u zien dat de titelbalk een
hoogte heeft van 70 pixels, een breedte van
100%, een witte achtergrondkleur en een
relatieve positie.
De CSS-code is dus ook simpel en leesbaar,
maar bij complexere situaties kan het een
tijdje duren om het juiste resultaat te
bereiken. Ook de verschillende versies voor
smartphone of desktop kunnen veel tijd in
beslag nemen.
Hieronder ziet u het resultaat van de CSScode.

margin: 0;
position: absolute;
top: 50%;
left: 20px;
-ms-transform: translateY(-50%);
transform: translateY(-50%);
color: var(--main);
font-size: 35px;
font-family: 'Rubik', sans-serif;
}
header .main ul{
margin: 0;
position: absolute;
top: 50%;
right: 20px;
-ms-transform: translateY(-50%);
transform: translateY(-50%);
color: var(--white);
display: flex;
list-style: none;
}
header .main ul li{
margin: 10px;
}
header .main ul li a{

Figuur 32 CSS
van
header
color:
var(--black);
font-size: 18px;
text-decoration: none;
}

Figuur 33 header
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8.2 Prototype van de game
Op de website vindt u een prototype van de game die speelbaar zal zijn op de
console. Het is geprogrammeerd in javascript en wordt weergegeven op een canvas
op de pagina. In dit hoofdstuk leggen we de volledige werking van elke functie uit.
Het volledig script is te zien in bijlage.
8.2.1 Data omzetten naar pixels
Het programma begint bij deze lijnen:
var canvas = document.getElementById("Tegare");
var ctx = canvas.getContext("2d");
var esw = Math.round(canvas.width/4);
var esh = Math.round(canvas.height/4);

Ze zorgen ervoor dat we exact weten wat de canvas is zodat we met behulp van de
functie “ctx.fillRect(i*10, j*10, 10, 10);” elke pixel van de canvas een kleur
kunnen geven. Zoals u in het hoofdstuk van de PPU kan lezen, bestaat het scherm
uit 16x8 tegels met elk 8x8 pixels. In dit programma doen we exact hetzelfde.
Eerst slaan we de tegels op in een 2d lijst. Hier is een voorbeeld van de letter A.
var capA = [[0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,1,1,1,1,0,0],
[0,1,1,0,0,1,1,0],
[0,1,1,0,0,1,1,0],
[0,1,1,1,1,1,1,0],
[0,1,1,0,0,1,1,0],
[0,1,1,0,0,1,1,0],
[0,1,1,0,0,1,1,0]];

Deze lijst bestaat uit cijfers die de kleur van de pixel aanduiden. Doordat we 2-bit
kleur gebruiken hebben we keuze uit 4 kleuren.
Het scherm slaan we ook op in een 2d lijst met behulp van deze lijn:
“var screen = Array.from(Array(esw), () => new Array(esh));”.

Deze lijst bestaat uit cijfers die aanduiden welke kleur elke pixel heeft. Wanneer we
een tegel op het scherm willen veranderen, doen we dit met de volgende functie.
function tile(tileMatrix, x, y){
for (let i = 0; i < 8; i++) {
for (let j = 0; j < 8; j++) {
screen[i+x*8][j+y*8]=tileMatrix[j][i];
}
}
}

In deze functie overlopen we elke pixel van de tegel en kopiëren we die naar de
juiste plaats op het scherm.
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We hebben ook een lijst met tegels. In deze lijst staat elk cijfer voor een type tegel.
var map = [[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]];

Met behulp van de functie “tile”, kunnen we alle tegels op het scherm plakken. Dit
gebeurt met de volgende functie.
function drawBG() {
for (let i = 0; i < 16; i++) {
for (let j = 0; j < 8; j++) {
if (map[j][i] == 0)
tile(trans, i, j);
if (map[j][i] == 1)
tile(block, i, j);

…
Zie volledige functie in bijlage.
In deze functie overlopen we elke tegel. Met de als-functie kunnen we elk cijfer uit
de lijst met tegels controleren en de juiste tegel-functie gebruiken.
Met deze functies kunnen we dus een cijfer uit de lijst met tegels aanpassen en het
op het scherm zichtbaar maken.
8.2.2 Het spel
In dit deel leggen we de werking van het spel uit. De volledige javascript code kan
u vinden in bijlage. “Tegare 8-bit” is een spel gebaseerd op Tegare. De originele
game, geüpload op 16 februari 2021, werd in 5 dagen gemaakt door Dante
Deketele en Jolan Zwaenepoel. Uit een totaal van 1861 teams kwamen we op een
202e plaats. Voor innovatie kwamen we op de 33e plaats.
Dit was een wereldwijde gamejam van alle leeftijden en skills. Na de positieve
reacties op de game brachten we een afgewerkte game uit op Windows, Android,
PCVR en oculus Quest.
In totaal werkten we 4 maanden aan de game. De game uitbrengen op onze eigen
console is een echte prestatie waar we zeer trots op zijn.
In het spel bestuur je 2 pionnen met als doel het einde te halen met beide pionnen.
De vijanden, figuren uit het klassieke schaakspel, volgen je. Wanneer je in
aanraking komt met de vijanden, herstart het level.
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8.2.2.1 Beweging
De speler kan kiezen tussen 2 pionnen. Dit kan simpelweg door de spatie-toets in
te drukken. Je kan de geselecteerde pion laten bewegen met de pijltjes-toetsen.
Om te weten of de speler een geldige stap maakt, checken we of de geselecteerde
positie deel maakt van een pad. Daarna checken we ook of de positie waar de
speler zich bevindt al is ingenomen door een vijand. Wanneer dit het geval is,
herstart het level. Wanneer beide spelers op een eindtegel staan, veranderen we
naar het volgende level.
8.2.2.2 AI
De vijanden verplaatsen zich elke keer wanneer de speler zich verplaatst. Om te
beslissen waar hij beweegt zijn er enkele regels:
1. de nieuwe positie van de vijand is deel van het pad;
2. de nieuwe positie is niet in de omgekeerde richting van de vorige zet;
3. de nieuwe positie is het dichtst bij de actieve speler.
Met deze simpele regels creëren we een complexe AI zonder veel berekeningen te
maken. Deze AI is gebaseerd op Pacman, die een gelijkaardige set van regels heeft
om zijn vijanden te bewegen. Dit was ook het oorspronkelijke idee van de game.
“We maken Pacman met 2 spelers” -Dante Deketele
8.2.2.3 Naar binair
In het eerste deel van deze GIP is alles geprogrammeerd met javascript. Het doel is
om alles te programmeren in binair in het tweede deel. Dit is haalbaar met de
computer die we creëren. Meer info over de berekeningen met onze computer in
het deel “Wiskundige formules met onze ALU”.

Pagina 45 van 84
VTI-ES

auteur: DD

8.3 Machinetaal
De meeste computers en microcontrollers zoals de Arduino kunnen
geprogrammeerd worden met hogere programmeertalen. Dit zijn
programmeertalen die leesbaar zijn voor mensen, die omgezet worden in machine
taal. Dit is ook de vorm van programmeren die we leren op school. Maar voor onze
computer hebben we geen hoge programmeertaal. We moeten dus alles zelf
programmeren in machinetaal en in ons geval gebruiken we hiervoor hex-code. Dit
is de moeilijkste programmeertaal om te gebruiken omdat het bijna onleesbaar is
voor mensen. Als je in hex-code wilt programmeren moet je elk klein detail over de
computer die je programmeert kennen. In ons geval is dit minder moeilijk omdat
we letterlijk elk deel van de computer gemaakt hebben en zelf sommige delen
volledig zelf verzonnen hebben.
8.3.1 Instructies
Onze computer kunnen we programmeren met instructies. Deze worden
voorgesteld als een 8-bit waarde dat in hex-code voorgesteld wordt door een hexwaarde van “00” tot “FF”. Dit wil dus zeggen dat we 2^8 aantal instructies hebben
wat gelijk staat aan 256 instructies. We hebben natuurlijk niet alle 256 instructies
nodig, maar we hebben wel nog uitbreidingsmogelijkheden. In de volgende delen
leggen we uit wat de belangrijkste instructies zijn en wat hun subinstructies zijn. De
subinstructies zijn de instructies die rechtstreeks verbonden zijn met alle modules
op onze computer en alles besturen. Meer info hierover kan u lezen in het
hoofdstuk van de instructie decoder.
Elke instructie start met dezelfde 2 subinstructies. Deze zorgen ervoor dat de
volgende instructie klaar staat voor wanneer de huidige instructie volledig
doorlopen is.
8.3.1.1 NOP
De eerste instructie op “00” is de NOP instructie wat staat voor “no operation”.
Zoals deze naam voorspelt, voert deze instructie niks uit. Het wacht tot de klok 16
signalen stuurde en gaat daarna over naar de volgende instructie.
8.3.1.2 ADD
1.
2.
3.

R-O, B-I
ADD
NI

1.
2.
3.
4.

R-O, MA-I
M-O, B-I
ADD
NI

De ADD instructie op “01” tot “04” is de som instructie voor onze
computer. Met deze instructie kunnen we de waarde in het Aregister optellen met een waarde uit ROM of RAM. Wanneer we
de eerste willen uitvoeren, programmeren we de waarde dat we
willen optellen direct in het programma. Wanneer we het tweede
willen uitvoeren, programmeren we het RAM-adres in het
programma. De twee overige instructies zorgen ervoor dat de
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uitkomst van de som terug in het A-register geplaatst wordt. We kunnen altijd
extra instructies toevoegen als dat nodig zou zijn.
8.3.1.3 SUBB
De SUBB instructie op ”05” en “08” is de verschil instructie dat het B-register
aftrekt van het A-register. Deze instructie werkt net zoals de ADD instructie met
zowel ROM als RAM.
8.3.1.4 INC en DEC
De INC en DEC instructies op “09” en “0A” werken net zoals de ADD en SUBB
instructies, maar gebruiken 1 als B register. Deze instructie kan dus optellen of
aftrekken met 1.
8.3.1.5 ASL en LSR
Onze computer kan enkel op- en aftrekken. Dit kan u lezen in het hoofdstuk over
de wiskundige formules, maar we hebben wel een shift register toegevoegd.
Hiermee kunnen we onze bytes vermenigvuldigen met 2 of delen door 2. De
instructies ASL en LSR op “0B” en “0C” voeren dus een bit shift uit op het Aregister. ASL en LSR staan voor “arithmetic shift left” en “logical shift right”.
8.3.1.6 MOV
We hebben verschillende MOV instructies. Deze instructies zorgen ervoor dan we
data kunnen verschuiven tussen verschillende registers. De MOV instructies van
“0D” tot “1A” bevatten deze functionaliteit voor elke mogelijke verschuiving.
8.3.1.7 JMP, JC, JNC, JZ, JNZ
De JMP of springfuncties van “1B” tot ”1F” zorgen ervoor dat, wanneer de juiste
criteria aanwezig is, de programma teller naar een gegeven adres springt. De
criteria voor de instructies is:
•
•
•
•
•

JMP:
JC of spring bij rest:
JNC of spring bij geen rest:
JZ of spring bij 0:
JNZ of spring bij niet 0:
aan 0.

geen, voer altijd springfunctie uit,
er is een rest bij de berekening,
er is geen rest bij de rekening,
de uitkomst van de berekening is 0,
de uitkomst van de berekening is niet gelijk

8.3.1.8 PPU
De PPU instructie op “20” verstuurt de data van RAM naar de PPU, deze instructie
bevat 4 subinstructies zoals u kan zien in het filmpje op de website. De functie
verstuurd ofwel een locatie of een tegeltype. Dit wordt automatisch gedetecteerd
door de PPU en kan dus door dezelfde instructie verzonden worden.
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8.3.1.9 NP
De NP of volgende programma instructie op “21” zorgt ervoor dat het volgende
programma op de EPROM geladen wordt.
8.3.1.10

FP

De FP of eerste programma instructie op “22” zorgt ervoor dat het eerste
programma op de EPROM geladen wordt.
8.3.2 Programma’s
In onze EPROM kunnen we gebruik maken van verschillende programma’s, maar we
hebben maar 2 instructies voor het volgende programma te laden of het eerste
programma te laden. We hebben dus geen functie om een specifiek programma te
laden. Dit kunnen we wel doen in software door een RAM byte te reserveren voor
de programma-index. We kunnen in het begin van elk programma checken of dat
variabele overeen komt met het huidige programma. Wanneer dat niet zo is wordt
het volgende programma geladen. Zo moeten we enkel dat RAM adres veranderen
en de programmateller resetten om naar een specifiek programma te gaan. Dit
zorgt er wel voor dat we minder ruimte hebben in onze EPROM, maar we hebben
zeker plek genoeg voor de programma’s dat we plannen te programmeren.
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8.4 Wiskundige formules met onze ALU
Zoals u in het hoofdstuk van de ALU kon lezen,
kunnen we een beperkt aantal bewerkingen
uitvoeren. Dit kan het maken van sommige
programma’s hinderen. Toch kunnen we deze
bewerkingen via software uitvoeren. Een
voorbeeld waarvan we deze extra bewerkingen
nodig hebben, is bij het berekenen van de afstand
tussen twee punten. Dit doen we meestal met de
stelling van Pythagoras, maar met enkel optellen
en aftrekken is dat niet zo simpel. We leggen de
stappen hier uit.
Op onze website,
http://deebug.be/vties/#berekeningen-alu,
kan u de volledige stappenlijst overlopen en het
resultaat en de snelheid van de CPU bekijken.
8.4.1

Kwadraten berekenen

Om een kwadraat te berekenen van een getal A,
vermenigvuldig je het getal met zichzelf. We
hebben geen vermenigvuldiging in onze ALU, dus
moeten we dit doen met software. Om een getal
te vermenigvuldigen met zichzelf tel je dat getal
A, A-keer met zichzelf op. Zo krijg je het
kwadraat van A. In ons programma kunnen we dit
doen met een for-loop.
8.4.2

Figuur 34 voorbeeld van berekeningen

Vierkantswortels berekenen

Om een vierkantswortel te berekenen van een
getal A, berekenen we alle kwadraten van
natuurlijke getallen tot er een kwadraat groter is
dan A. Terwijl we dit doen, tellen we het aantal
kwadraten dat we berekend hebben. Zo krijgen
we een antwoord dat is afgerond naar het dichtste
kwadraat.
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8.4.3 Haalbaarheid
Met onze CPU telt elke berekening, want met een kloksnelheid van 1kHz hebben we
een beperkte tijd om berekeningen uit te voeren. Bij het berekenen van de
maximale afstand die mogelijk is op ons 16x8 scherm kwamen we op een tijd van
1,404 seconden. Dit berekenden we met een schatting van 1 instructie per 6 klok
cyclussen.
Na het verder bestuderen van een efficiënte methode om de AI van onze game te
programmeren, vonden we dat het niet nodig is om Pythagoras volledig uit te
voeren. We hebben namelijk enkel de afstanden nodig om de kortste weg te
berekenen. Wanneer we de vierkantswortel nemen van de som van de kwadraten
van het verschil in x- en y-positie, is er geen verandering van de volgorde van de
grootte van de afstanden. We kunnen dus een hoop opdrachten sparen door de
vierkantswortel weg te laten. Doordat de functie van de vierkantswortel
exponentieel toeneemt, is dit een zeer goede ontdekking. Nog een voordeel van
deze keuze is dat de berekening veel exacter is, omdat we vierkantswortels enkel
kunnen berekenen van kwadraten van natuurlijke getallen.
Dit is geen verloren werk. Als we ooit een vierkantswortel nodig hebben in dit
project hebben we dus een manier om dit uit te voeren. We kunnen nog een
exacter resultaat bekomen door de formules van differentialen te verwerken in de
berekening.
We kunnen dus besluiten dat we met onze computer niet gelimiteerd zijn door de
simpele bewerkingen van de ALU.

8.5 Game code (Pa)
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9 Bijlage
Alle source-code is geschreven door Dante Deketele wanneer niet vermeld.

9.1 Website html source-code
9.1.1 Header
<header>
<div class="main">
<h1 class="name">VTI-ES</h1>
<ul>
<li><a href="https://deebug.be/">terug naar deebug.be</a></li>
</ul>
</div>
<div class="sub">
<ul>
<li><a href=""><img src="image/icon/home.svg"></a></li>
<li><a href="blog/">Blog</a></li>
<li><a href="documenten/">Documenten</a></li>
<li><a href="Tegare-8-bit-sim/">Prototype</a></li>
<li><a href="tegare/">Tegare</a></li>
<li><a href="over/">Over ons</a></li>
</ul>
</div>
</header>

9.1.2 Hoofdtekst – Hoofdpagina
De hoofdpagina van de website wordt steeds geüpdatet en is niet beschikbaar in
deel 1 van onze GIP.
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9.1.3 Hoofdtekst – Blog
<div class="banner">
<h1>blog</h1>
<div class="links">
<ul>
<li><a
<li><a
<li><a
<li><a
<li><a
<li><a
<li><a
<li><a
<li><a
<li><a

href="#sept">sept</a></li>
href="#okt">okt</a></li>
href="#nov">nov</a></li>
href="#dec">dec</a></li>
href="#jan">jan</a></li>
href="#feb">feb</a></li>
href="#mrt">mrt</a></li>
href="#apr">apr</a></li>
href="#mei">mei</a></li>
href="#jun">jun</a></li>

</ul>
</div>
</div>
<div class="container">
<h1 class="center">voorbereiding</h1>
<article class="episode">
<div class="episode__number">29/6/2021</div>
<div class="episode__content">
<div class="title">startformulier</div>
<div class="story">
<p>
We hebben het startformulier ingevuld:
<a href="../files/documents/startformulier.html" target="_blank" rel="nofollow">
startformulier GIP - 6 IW
</a>
</p>
</div>
</div>
</article>
<article class="episode">
<div class="episode__number">10/7/2021</div>
<div class="episode__content">
<div class="title">algemene planning GIP</div>
<div class="story">
<p>
We hebben het project overlopen en een aantal zaken vastgelegd.<br>
We gaan de computer plannen met een gratis software:<br><a href="https://github.com/logisimevolution/logisim-evolution" target="_blank" rel="nofollow">Logisimevolution</a><br><img src="../image/icon/Logisim-icon.png" style="width:50px;">
</p>
</div>
</div>
</article>
…
</div>
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9.1.4 Hoofdtekst – Documenten
<div class="banner">
<h1>documenten</h1>
</div>
<ul>
<li><a href="../files/documents/verslag.pdf">Verslag GIP</a></li>
<li><a href="../files/documents/startformulier.pdf">STARTFORMULIER GIP - 6 I
W</a></li>
</ul>

9.1.5 Hoofdtekst – Prototype
<div class="game">
<h1>Tegare 8-bit prototype</h1>
<canvas id="Tegare" width="1284" height="644"></canvas>
<h3>made by Dante Deketele</h3>
<h2>debug</h2>
<input type="checkbox"id="animations" onclick="toggleAnim()">animations<br><br>
<button type="button" onclick="changeLevelId(0)">Level1</button>
<button type="button" onclick="changeLevelId(1)">Level2</button>
<button type="button" onclick="changeLevelId(2)">PPU ROM</button>
<button type="button" onclick="changeLevelId(3)">Enemy test</button>
<button type="button" onclick="changeLevelId(4)">Main Menu</button>
<p id="debugInfo">No info found!</p>
<h2>instructions</h2>
<p>
move with arrow keys<br>switch character by pressing 'space'
</p>
<h2>script</h2>
…
</div>

9.1.6 Hoofdtekst – Tegare
<div class="banner">
<h1>Tegare</h1>
<div class="links">
<ul>
<li><a
<li><a
<li><a
<li><a

href="#beschrijving">Beschrijving</a></li>
href="#download">Download</a></li>
href="#stats">Stats</a></li>
href="#reviews">Reviews</a></li>

</ul>
</div>
</div>
<div class="page">
<h1 id="beschrijving">Beschrijving</h1>
<p>
De originele game, geupload op 16 februari 2021, werd in 5 dagen gemaakt door Dante Dekete
le en Jolan Z. Uit een totaal van <b>1861 teams</b> kwamen we op een 202e plaats. Voor innovatie kwamen we
op de <b>33e plaats</b>.<br>
Dit was een wereldwijde gamejam van alle leeftijden en skills. Na de positieve reacties op
de game brachten we een afgewerkte game uit op Windows, Android, PCVR en oculus Quest.<br>
In totaal werkten we 4 maanden aan de game. Om nu de game uit te brengen op onze eigen con
sole is een echte prestatie waar we zeer trots op zijn.
</p>
<img class="list" src="../image/tegare-logo.png">
<img class="list" src="../image/tegare-level.png">
<h1 id="download">Download</h1>
<div class="center">
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<iframe src="https://itch.io/embed/920603?border_width=0&amp;bg_color=ccc&amp;fg_color=19456B&a
mp;link_color=11698E&amp;border_color=ccc" width="206" height="165" frameborder="0"><a href="https://deebu
gbe.itch.io/tegare-jam">Tegare (GameJam version) by deebug</a></iframe>
<iframe src="https://itch.io/embed/983534?border_width=0&amp;bg_color=ccc&amp;fg_color=19456B&a
mp;link_color=11698E&amp;border_color=ccc" width="206" height="165" frameborder="0"><a href="https://deebu
gbe.itch.io/tegare">Tegare by deebug</a></iframe>
<iframe src="https://itch.io/embed/1000779?border_width=0&amp;bg_color=ccc&amp;fg_color=19456B&
amp;link_color=11698E&amp;border_color=ccc" width="206" height="165" frameborder="0"><a href="https://deeb
ugbe.itch.io/tegare-vr">Tegare VR by deebug</a></iframe>
</div>
<h1 id="stats">Stats</h1>
<h2>Totaal</h2>
<p>
<ul>
<li><b>views: </b>440</li>
<li><b>downloads: </b>82</li>
<li><b>browser plays: </b>57</li>
<li><b>reacties: </b>27</li>
</ul>
</p>
<h2>Gamjam score</h2>
<table>
Gegenereerd met https://www.tablesgenerator.com/html_tables
</table>
<h1 id="reviews">Reviews</h1>
<p>
Dit zijn de reviews op de Gamejam.<br>
Als u ook een review wilt schrijven kan dat op de download pagina van de game. Deze pagina
wordt niet geupdate.
</p>
<p>
<ul>
<li>
<b>Jickamangah:</b><br>
Interesting premise. I think some of the mechanics are a bit unfair/give too much
up to chance. It ends up being a game of inching a little here then inching a little there without much st
rategy.
<ul>
<li>
<b>deebug:</b><br>
Thanks for the feedback. After the jam we will try to redo the AI of some
enemies.
</li>
</ul>
</li>
<br>
…
</ul>
</p>
</div>

1.1.1 Hoofdtekst – Over ons
Deze pagina is nog niet aangemaakt.
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9.2 Website CSS source-code
9.2.1 main.css
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Rubik:ital,wght@0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;
0,900;1,300;1,900&display=swap');
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:ital,wght@0,300;0,400;0,600;0,700;0,800;1,
300;1,400&display=swap');
:root {
--main: #11698E;
--accent: #16C79A;
--dark: #19456B;
--black: #000000;
--gray: #555;
--light: #ccc;
--white: #F8F1F1;
}
html {
scroll-behavior: smooth;
}
*{
font-family: 'Open Sans', sans-serif;
}
body{
margin: 0;
padding: 0;
background: var(--white);
}
a{
color: var(--main);
}
/* Tooltip container */
.tooltip {
position: relative;
}
/* Tooltip text */
.tooltip .tooltiptext {
visibility: hidden;
width: 250px;
background-color: #555;
color: #fff;
text-align: center;
padding: 5px 0;
border-radius: 6px;
font-size: 16px;
/* Position the tooltip text */
position: absolute;
z-index: 1;
bottom: 125%;
left: 50%;
margin-left: -125px;
/* Fade in tooltip */
opacity: 0;
transition: opacity 0.3s;
}
/* Tooltip arrow */
.tooltip .tooltiptext::after {
content: "";
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position: absolute;
top: 100%;
left: 50%;
margin-left: -5px;
border-width: 5px;
border-style: solid;
border-color: #555 transparent transparent transparent;
}
/* Show the tooltip text when you mouse over the tooltip container */
.tooltip:hover .tooltiptext {
visibility: visible;
opacity: 0.95;
}
/*--HEADER--*/
/*-MAIN-*/
header .main{
height: 70px;
width: 100%;
background: var(--white);
position: relative;
}
header .main .name{
margin: 0;
position: absolute;
top: 50%;
left: 20px;
-ms-transform: translateY(-50%);
transform: translateY(-50%);
color: var(--main);
font-size: 35px;
font-family: 'Rubik', sans-serif;
}
header .main ul{
margin: 0;
position: absolute;
top: 50%;
right: 20px;
-ms-transform: translateY(-50%);
transform: translateY(-50%);
color: var(--white);
display: flex;
list-style: none;
}
header .main ul li{
margin: 10px;
}
header .main ul li a{
color: var(--black);
font-size: 18px;
text-decoration: none;
}
/*-SUB-*/
header .sub{
height: 50px;
width: 100%;
background: var(--main);
position: relative;
}
header .sub ul{
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margin: 0;
padding:0;
width:80%;
position: absolute;
top:50%;
left: 10%;
-ms-transform: translateY(-50%);
transform: translateY(-50%);
color: var(--main);
display: flex;
list-style: none;
}
header .sub ul li{
margin: auto;
text-align: center;
position: relative;
}
header .sub ul li a{
color: var(--white);
font-size: 18px;
text-decoration: none;
}
header .sub ul li a:hover{
color: var(--white);
}
header .sub ul li img{
height: 20px;
position: absolute;
top:50%;
-ms-transform: translateY(-50%);
transform: translateY(-50%);
}
/*--BANNER--*/
.banner{
height:450px;
width:100%;
background-image: lineargradient(rgba(16,16,16,0.7),rgba(16,16,16,0.7)),url("../image/mb.jpg");
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
background-color: #cccccc;
position: relative;
}
.banner h1{
margin:0;
width:100%;
position: absolute;
top: calc(50% - 25px);
-ms-transform: translateY(-50%);
transform: translateY(-50%);
color: var(--white);
text-align: center;
font-size: 8rem;
font-family: 'Rubik', sans-serif;
}
/*-LINKS-*/
.banner .links{
height: 50px;
width: 60%;
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background: var(--light);
position: absolute;
bottom:0;
left:20%;
}
.banner .links ul{
margin: 0;
padding:0;
width: 100%;
position: absolute;
top:50%;
-ms-transform: translateY(-50%);
transform: translateY(-50%);
color: var(--main);
display: flex;
list-style: none;
}
.banner .links ul li{
margin: auto;
text-align: center;
position: relative;
}
.banner .links ul li a{
color: var(--gray);
font-size: 18px;
text-decoration: none;
}
.banner .links ul li a:hover{
color: var(--gray);
}
/*page*/
.page{
width: 60%;
background: var(--light);
position: relative;
left:20%;
margin:0;
padding:10px 0;
text-align: justify;
}
.page h1{
text-align:center;
color: var(--main);
}
.page h2{
text-align:center;
color: var(--main);
}
.page h3{
text-align:center;
color: var(--main);
}
.page h4{
text-align:center;
}
.page h5{
text-align:center;
}
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.page p{
max-width: 90%;
left:5%;
position: relative;
}
.page ul{
max-width: calc(90% - 40px);
left:5%;
position: relative;
}
.page ul li ul{
left:0;
position: relative;
}
.page img{
max-width: 90%;
left:5%;
position: relative;
}
.page img.list{
width:50%;
left:25%;
}
.page .center{
text-align:center;
}
.page table, .page th, .page td{
border: 1px solid black;
}
.page table{
width: 60%;
position: relative;
left:20%;
}
.berekeningen-ALU{
background: #ddd;
border: 2px solid #000;
width: calc(95% - 20px);
left: 2.5%;
position: relative;
padding: 10px;
}
.berekeningen-ALU .inputdiv{
text-align: center;
}
.berekeningen-ALU .inputdiv input{
}
.berekeningen-ALU .buttons{
text-align: center;
}
footer {

background-color: #555;

color: white;

text-align: center; margin:0; padding:5px;}

@media only screen and (max-width: 1400px) {
.banner .links{
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height: 50px;
width: 100%;
background: var(--light);
position: absolute;
bottom:0;
left:0;
}
.page{
width:100%;
left:0;
}
}
@media only screen and (max-width: 750px) {
.banner .links ul li a{
font-size: 3vw;
}
.banner h1{
font-size: 20vw;
}
header .sub ul li a{
font-size: 3.5vw;
}
header .sub ul{
width:100%;
left: 0;
}
header .sub ul li img{
}
}
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9.2.2 prettysticky.css
bron: https://codepen.io/BurmesePotato/pen/qBbqpNB
originele code door Burmese Potato
Deze code wordt gebruikt in de blog pagina.
.center { text-align: center; }
.container {
width: 95%;
max-width: 1220px;
margin: 0 auto;
}
.episode {
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 3fr;
position: relative;
}
.episode__number {
font-size: 20px;
font-weight: 600;
padding: 10px 5px;
position: sticky;
top: 0;
text-align: center;
transition: all 0.2s ease-in;
height: calc(1vw);
}
.episode__content {
border-top: 2px solid #fff;
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 4fr;
grid-gap: 10px;
padding: 15px 0;
}
.episode__content .title {
font-weight: 600
}
.episode__content .story {
line-height: 26px;
}
@media (max-width: 600px) {
.episode__content {
grid-template-columns: 1fr;
}
}
@media (max-width: 576px) {
.episode__content .story {
font-size: 15px;
}
}
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9.2.3 style.css (prototype)
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:ital,wght@0,300;0,400;0,600;0,700;0,800;1,
300;1,400;1,600;1,700;1,800&display=swap');
*{
font-family: 'Open Sans', sans-serif;
color: #fff;
}
body{
margin: 0;
padding: 0;
background: #000;
}
.game{
margin: 0;
padding: 20px;
}
.game h1{
text-align: center;
}
.game canvas{
padding: 0;
margin: auto;
display: block;
border: 2px solid #fff;
}
.game button{
color: #000000;
}
.game h3{
text-align: center;
}
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9.3 Website javascript source-code
9.3.1 Hoofdpagina: Berekeningen ALU
var PythStap = 0;
var uitkomstText = document.getElementById('uitkomst-pyth');
UpdatePyth();
function UpdatePyth(){
var x = parseInt(document.getElementById('x-waarde-pyth').value);
var y = parseInt(document.getElementById('y-waarde-pyth').value);
var stappen = 1;
var
var
var
var
var

stap0uitkomst
stap1uitkomst
stap2uitkomst
stap3uitkomst
stap4uitkomst

var
var
var
var

xex = 0;
yex = 0;
Sum = 0;
Sqrt = 0;

=
=
=
=
=

"<b>Stap 0:</b> A = 0, B = 0<br>";
"<br>";
"<br>";
"<br>";
"<br>";

for (var i = 0; i < x; i++){
xex += x;
stap1uitkomst += "<b>Stap " + stappen +":</b> A = A + x = " + xex + "<br>";
stappen++;
}
for (var i = 0; i < y; i++){
yex += y;
stap2uitkomst += "<b>Stap " + stappen +":</b> B = B + x = " + yex + "<br>";
stappen++;
}
Sum = xex + yex;
stap3uitkomst += "<b>Stap " + stappen +":</b> A = A + B = " + Sum + "<br>";
++;
stap3uitkomst += "<br><b>Stap " + stappen +":</b> B = 0 <br>";
stappen++;
var exp = 0;
var gsq=0;
while (exp < Sum){
exp=0;
stap4uitkomst += "<br><b>Stap " + stappen +":</b> A = 0<br>";
stappen++;
gsq++;
stap4uitkomst += "<b>Stap " + stappen +":</b> B = B + 1 = " + gsq + "<br>";
stappen++;
for (var j = 0; j < gsq; j++){
exp += gsq;
stap4uitkomst += "<b>Stap " + stappen +":</b> A = A + B = " + exp + "<br>";
stappen++;
}
}
uitkomstText.innerHTML = stap0uitkomst + stap1uitkomst + stap2uitkomst + stap3uitkomst + stap4u
itkomst +"<br><br><b>uitkomst: </b>" + gsq+"<br><b>Stappen: </b>" + stappen+"<br><b>tijd bij 1KHz en 6 sub
instructies: </b>" + (stappen * 0.006) + " s";
}
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9.3.2 Prototype
var canvas = document.getElementById("Tegare");
document.addEventListener('keydown', function(event) {
if (movable){
if(event.keyCode == 37) {
if (map[playerY[playerId]][playerX[playerId]-1]==1){
prevPlayerX[playerId] = playerX[playerId];
prevPlayerY[playerId] = playerY[playerId];
playerX[playerId]--;
MoveEnemies();
lerp(-1,0);
}
}
else if(event.keyCode == 38) {
if (map[playerY[playerId]-1][playerX[playerId]]==1){
prevPlayerY[playerId] = playerY[playerId];
prevPlayerX[playerId] = playerX[playerId];
playerY[playerId]--;
MoveEnemies();
lerp(0,-1);
}
}
else if(event.keyCode == 39) {
if (map[playerY[playerId]][playerX[playerId]+1]==1){
prevPlayerX[playerId] = playerX[playerId];
prevPlayerY[playerId] = playerY[playerId];
playerX[playerId]++;
MoveEnemies();
lerp(1,0);
}
}
else if(event.keyCode == 40) {
if (map[playerY[playerId]+1][playerX[playerId]]==1){
prevPlayerY[playerId] = playerY[playerId];
prevPlayerX[playerId] = playerX[playerId];
playerY[playerId]++;
MoveEnemies();
lerp(0,1);
}
}
else if(event.keyCode == 32 && playerActive[inactivePlayerId]==1) {//space
playerId = inactivePlayerId;
getInactivePlayerId();
drawBG();
sprite(selectedPion, playerX[playerId], playerY[playerId], 0, 0);
draw();
}
}
if (levelId == 1 && event.keyCode == 32){
changeLevelId(0);
}
});
window.addEventListener("keydown", function(e) {
if(["Space","ArrowUp","ArrowDown","ArrowLeft","ArrowRight"].indexOf(e.code) > -1) {
e.preventDefault();
}
}, false);
var ctx = canvas.getContext("2d");
var esw = Math.round(canvas.width/4);
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var esh = Math.round(canvas.height/4);
var screen = Array.from(Array(esw), () => new Array(esh));
var animations = false;
function toggleAnim() {
// Get the checkbox
var checkBox = document.getElementById("animations");
// If the checkbox is checked, display the output text
if (checkBox.checked == true){
animations = true;
} else {
animations = false;
}
}
var movable = true;
var
var
var
var
var
var
var

playerActive = [0,0];
playerX = [0,0];
playerY = [0,0];
prevPlayerX = [0,0];
prevPlayerY = [0,0];
playerId = 0;
inactivePlayerId = 1;

var enemyPos = [[0,0],[0,0],[0,0]];
var enemyAm = 0;
var enemyDir = [0,0,0];
var levelId=3;
function changeLevelId(id){
levelId = id;
reloadMap();
}
var trans = [[0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0]];
var pion = [[0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,2,2,0,0,0],
[0,0,2,3,3,2,0,0],
[0,0,2,3,3,2,0,0],
[0,0,0,2,2,0,0,0],
[0,0,0,2,2,0,0,0],
[0,0,2,2,2,2,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0]];
var enemyPion = [[0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,2,2,0,0,0],
[0,0,2,2,2,2,0,0],
[0,0,2,2,2,2,0,0],
[0,0,0,2,2,0,0,0],
[0,0,0,2,2,0,0,0],
[0,0,2,2,2,2,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0]];
var selectedPion = [[0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,2,2,0,0,0],
[0,0,2,1,1,2,0,0],
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[0,0,2,1,1,2,0,0],
[0,0,0,2,2,0,0,0],
[0,0,0,2,2,0,0,0],
[0,0,2,2,2,2,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0]];
var block = [[1,1,1,1,1,1,1,1],
[1,1,1,1,1,1,1,1],
[1,1,1,1,1,1,1,1],
[1,1,1,1,1,1,1,1],
[1,1,1,1,1,1,1,1],
[1,1,1,1,1,1,1,1],
[1,1,1,1,1,1,1,1],
[1,1,1,1,1,1,1,1]];
var arrowLeftTile = [[0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,1,1,0,0,0],
[0,0,0,0,1,1,0,0],
[0,0,0,0,0,1,1,0],
[0,0,0,0,1,1,0,0],
[0,0,0,1,1,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0]];
var capA = [[0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,1,1,1,1,0,0],
[0,1,1,0,0,1,1,0],
[0,1,1,0,0,1,1,0],
[0,1,1,1,1,1,1,0],
[0,1,1,0,0,1,1,0],
[0,1,1,0,0,1,1,0],
[0,1,1,0,0,1,1,0]];
var capB = [[0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,1,1,1,1,1,0,0],
[0,1,1,0,0,1,1,0],
[0,1,1,1,1,1,0,0],
[0,1,1,0,0,1,1,0],
[0,1,1,0,0,1,1,0],
[0,1,1,0,0,1,1,0],
[0,1,1,1,1,1,0,0]];
var capC = [[0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,1,1,1,1,0,0],
[0,1,1,0,0,0,1,0],
[0,1,1,0,0,0,0,0],
[0,1,1,0,0,0,0,0],
[0,1,1,0,0,0,0,0],
[0,1,1,0,0,0,1,0],
[0,0,1,1,1,1,0,0]];
…
var maps = [[[0,0,0,29,14,16,10,27,14,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,29,14,16,36,27,14,0,0,0,0,0,0,0]],
[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,16,10,22,14,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,24,31,14,27,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
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[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],
[[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,0,0,0,0],
[13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,0,0,0,0],
[25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],
[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0],
[0,0,1,0,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0],
[0,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0],
[0,0,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],
[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,29,14,16,10,27,14,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[5,28,29,10,27,29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,28,29,24,25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]]];
var PX = [[2,2],[2,2],[0,0],[2,2],[2,2]];
var PY = [[2,4],[2,4],[0,0],[2,4],[2,2]];
var PA = [[1,1],[0,0],[0,0],[1,1],[0,0]];
var EP = [[[9,4],[0,0],[0,0]], [[9,4],[0,0],[0,0]], [[9,4],[0,0],[0,0]], [[9,4],[0,0],[0,0]]];
var EA = [0,0,0,1];
var map = [[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]];
function tile(tileMatrix, x, y){
for (let i = 0; i < 8; i++) {
for (let j = 0; j < 8; j++) {
screen[i+x*8][j+y*8]=tileMatrix[j][i];
}
}
}
function sprite(tileMatrix, x, y, xoff, yoff){
for (let i = 0; i < 8; i++) {
for (let j = 0; j < 8; j++) {
if (tileMatrix[j][i])
screen[i+x*8+xoff][j+y*8+yoff]=tileMatrix[j][i];
}
}
}
function lerp(x,y){
if (animations){
movable = false;
for (let i = 0; i < 8; i++) {
setTimeout(() => {
drawBG();
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sprite(selectedPion, prevPlayerX[playerId], prevPlayerY[playerId], i*x, i*y);
draw();
}, i/4);
}
setTimeout(() => {
drawBG();
sprite(selectedPion, playerX[playerId], playerY[playerId], 0, 0);
drawEnemies();
draw();
movable = true;
}, 8/4);
}else{
drawBG();
sprite(selectedPion, playerX[playerId], playerY[playerId], 0, 0);
drawEnemies();
draw();
}
}
function drawEnemies(){
for (let i = 0; i < enemyAm; i++) {
sprite(enemyPion, enemyPos[i][0], enemyPos[i][1], 0, 0);
}
}
function reloadMap(){
map = maps[levelId];
playerX = PX[levelId];
playerY = PY[levelId];
playerActive = PA[levelId];
enemyPos = EP[levelId];
enemyAm = EA[levelId];
drawBG();
drawEnemies();
if (playerActive[playerId]==1)
sprite(selectedPion, playerX[playerId], playerY[playerId], 0, 0);
draw();
}
function drawBG() {

for (let i = 0; i < 16; i++) {
for (let j = 0; j < 8; j++) {
if (map[j][i] == 0)
tile(trans, i, j);
if (map[j][i] == 1)
tile(block, i, j);
if (map[j][i] == 2)
tile(pion, i, j);
if (map[j][i] == 3)
tile(selectedPion, i, j);
if (map[j][i] == 4)
tile(enemyPion, i, j);
if (map[j][i] == 5)
tile(arrowLeftTile, i, j);
if (map[j][i] == 6)
tile(trans, i, j);
if (map[j][i] == 7)
tile(trans, i, j);
if (map[j][i] == 8)
tile(trans, i, j);
if (map[j][i] == 9)
tile(trans, i, j);
if (map[j][i] == 10)
tile(capA, i, j);
if (map[j][i] == 11)
tile(capB, i, j);
if (map[j][i] == 12)
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tile(capC, i, j);
…
}
}
}
function MoveEnemies(){
for (let i = 0; i < enemyAm; i++) {
var closest = 10000;
var clId = 0;
if (map[enemyPos[i][1] + 1][enemyPos[i][0]] == 1 && enemyDir[i] != 3){
closest = Math.abs(enemyPos[i][0] - playerX[playerId]) + Math.abs(enemyPos[i][1]playerY[playerId]+1);
clId = 1;
}
if (map[enemyPos[i][1]][enemyPos[i][0] + 1] == 1 && enemyDir[i] != 4){
var newcl = Math.abs(enemyPos[i][0] - playerX[playerId]+1) + Math.abs(enemyPos[i][1]playerY[playerId]);
if (newcl < closest){
closest = newcl;
clId = 2;
}
}
if (map[enemyPos[i][1] - 1][enemyPos[i][0]] == 1 && enemyDir[i] != 1){
var newcl = Math.abs(enemyPos[i][0] - playerX[playerId]) + Math.abs(enemyPos[i][1]playerY[playerId]-1);
if (newcl < closest){
closest = newcl;
clId = 3;
}
}
if (map[enemyPos[i][1]][enemyPos[i][0] - 1] == 1 && enemyDir[i] != 2){
var newcl = Math.abs(enemyPos[i][0] - playerX[playerId]1) + Math.abs(enemyPos[i][1]-playerY[playerId]);
if (newcl < closest){
closest = newcl;
clId = 4;
}
}
if(clId == 1){
enemyPos[i][1]++;
lerpEnemy(0,1,i);
enemyDir[i]=1;
}
if(clId == 2){
enemyPos[i][0]++;
lerpEnemy(1,0,i);
enemyDir[i]=2;
}
if(clId == 3){
enemyPos[i][1]--;
lerpEnemy(0,-1,i);
enemyDir[i]=3;
}
if(clId == 4){
enemyPos[i][0]--;
lerpEnemy(-1,0,i);
enemyDir[i]=4;
}
if (animations){
setTimeout(() => {
checkColl(i);
}, 1);
}else{
setTimeout(() => {
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checkColl(i);
}, 9);
}
}
}
function checkColl(i){
if (enemyPos[i][0] == playerX[0] && enemyPos[i][1] == playerY[0])
changeLevelId(1);
if (enemyPos[i][0] == playerX[1] && enemyPos[i][1] == playerY[1])
changeLevelId(1);
if (enemyDir[i] == 1 && enemyPos[i][0] == playerX[playerId] && enemyPos[i][1]1 == playerY[playerId])
changeLevelId(1);
if (enemyDir[i] == 2 && enemyPos[i][0]1 == playerX[playerId] && enemyPos[i][1] == playerY[playerId])
changeLevelId(1);
if (enemyDir[i] == 3 && enemyPos[i][0] == playerX[playerId] && enemyPos[i][1]+1 == playerY[play
erId])
changeLevelId(1);
if (enemyDir[i] == 4 && enemyPos[i][0]+1 == playerX[playerId] && enemyPos[i][1] == playerY[play
erId])
changeLevelId(1);
}
function lerpEnemy(x,y,j){
if (animations){
for (let i = 0; i < 8; i++) {
setTimeout(() => {
drawBG();
sprite(enemyPion, enemyPos[j][0]-x, enemyPos[j][1]y, i*x, i*y);
draw();
}, i/4);
}
setTimeout(() => {
drawBG();
sprite(enemyPion, enemyPos[j][0], enemyPos[j][1], 0, 0);
draw();
}, 8/4);
}else{
sprite(enemyPion, enemyPos[j][0], enemyPos[j][1], 0, 0);
}
}
function getInactivePlayerId(){
if (playerId == 0)
inactivePlayerId = 1;
if (playerId == 1)
inactivePlayerId = 0;
}
function drawInactivePlayer(){
if (playerActive[inactivePlayerId]==1)
sprite(pion, playerX[(inactivePlayerId)], playerY[inactivePlayerId], 0, 0);
}
function draw() {
drawInactivePlayer();
for (let i = 0; i < esw; i++) {
for (let j = 0; j < esh; j++) {
if (screen[i][j] == 3)
ctx.fillStyle=
if (screen[i][j] == 2)
ctx.fillStyle=
if (screen[i][j] == 1)
ctx.fillStyle=
if (screen[i][j] == 0)
ctx.fillStyle=
ctx.fillRect(i*10, j*10,
}
}

'#152D35';
'#345B63';
'#D4ECDD';
'#112031';
10, 10);
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document.getElementById("debugInfo").innerHTML =
"<b>map-matrix: </b>" + map +
"<br><b>player-position: </b>xPos[" + playerX + "], yPos[" + playerY + "]" +
"<br><b>selected-player-id:</b> " + playerId +
"<br><b>enemy-position:</b> " + enemyPos;
}
reloadMap();

9.3.3 Geluidskaart
Deze code is enkel verkrijgbaar in deel 3.
Gebruikte library: https://github.com/salvadorrueda/SerialMP3Player
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9.4 Schema’s
9.4.1 ALU

9.4.2 RAM
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9.4.3 A-register

9.4.4 B-register

Pagina 73 van 84
VTI-ES

auteur:

9.4.5 ROM
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9.4.6 Program counter
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9.5 Printplaten + 3D visualisering
Dit zijn alle printplaten (ongeveer) op schaal. 3 cm:
9.5.1 A-register

9.5.2 Program counter

9.5.3 MP3 Player
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9.5.4 Infobord

9.5.5 BUS
1/2 schaal

9.5.6 Read-only memory

9.5.7 Random-access memory
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9.5.8 Arithmetic Logic Unit

9.5.9 Splitter

9.5.10 B-regsiter
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9.5.11 Render
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9.6 Bronnen
9.6.1 Algemeen:
Html tags: https://www.techonthenet.com/html/elements/h1_tag.php
Boek: Digitale Technieken 3de graad, Die Keure, H. Saeys/ H. Vandenheede | ISBN
9057513099
Datasheets op onedrive (toegang tot 8/03/2022): https://sgsintpauluseumy.sharepoint.com/:f:/g/personal/lucas_desmet_sgsintpaulus_eu/Eq_GouBFN1Gs6la4An8eCkBvnHcCZcaVjl0Yx_PAZfLNA?e=ihaNYw
https://eater.net/8bit/schematics
https://stackoverflow.com/
9.6.2 Werking
(Geen bronnen)
9.6.3 A-register:
Uitleg schuifregister: https://www.electronics-tutorials.ws/sequential/seq_5.html
(20/01/2022)
9.6.4 Program counter:
Datasheet SN74LS393 (22/11/2021):
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls393.pdf?ts=1637155947103&ref_url=http
s%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fstore%252Fti%252Fen%252Fp%252Fprod
uct%252F%253Fp%253DSN74LS393N
9.6.5 RAM
Alles:9/02/2022
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ftechdifferences.com%2
Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2Fstatic-RAMcell.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftechdifferences.com%2Fdifference-betweensram-anddram.html&tbnid=_BGAODElxOyI4M&vet=10CCcQMyh6ahcKEwi4pIKUp_L1AhUAAA
AAHQAAAAAQAg..i&docid=j_FDi7FFAOJ83M&w=551&h=453&q=DRAM%20schemati
c&ved=0CCcQMyh6ahcKEwi4pIKUp_L1AhUAAAAAHQAAAAAQAg
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fedux.pjwstk.edu.pl%2F
mat%2F264%2Flec%2Fark12%2Fsr_mem.gif&imgrefurl=https%3A%2F%2Fedux.pj
wstk.edu.pl%2Fmat%2F264%2Flec%2Fmain93.html&tbnid=YvY49hONj03HwM&vet
=12ahUKEwif8ZKvpfL1AhUNNBQKHTObCvMQMygKegUIARDBAQ..i&docid=p4Pj7Sa0
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ePEbKM&w=591&h=286&q=RAM%20schematic&ved=2ahUKEwif8ZKvpfL1AhUNNB
QKHTObCvMQMygKegUIARDBAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.allaboutcircuits.co
m%2Fuploads%2Farticles%2Fintro_to_DRAM1.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fw
ww.allaboutcircuits.com%2Ftechnical-articles%2Fintroduction-to-dram-dynamicrandom-accessmemory%2F&tbnid=AOk2ygA5LlgZQM&vet=12ahUKEwj2ysTCpfL1AhUU_xoKHfwkC
64QMygAegUIARCvAQ..i&docid=lpC9GXx149i1JM&w=896&h=377&q=DRAM%20sch
ematic&ved=2ahUKEwj2ysTCpfL1AhUU_xoKHfwkC64QMygAegUIARCvAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmiro.medium.com%2F
max%2F1272%2F1*BE7wrx1HjlHiTBULXnAiUA.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fm
erino.com.uy%2Fsjds.asp%3Fiid%3D28682472%26cid%3D60&tbnid=nOIt42Fa3xE
OSM&vet=12ahUKEwiX7_zpfL1AhWHM8AKHecFBM4QxiAoCnoECAAQIQ..i&docid=pDGY94LxAAq_PM&w=636&
h=297&itg=1&q=RAM%20schematic&ved=2ahUKEwiX7_zpfL1AhWHM8AKHecFBM4QxiAoCnoECAAQIQ
https://www.youtube.com/watch?v=I-9XWtdW_Co
https://www.avg.com/en/signal/what-is-ram
https://www.crucial.com/articles/about-memory/support-what-does-computermemory-do
vanaf hier (12/02/2022)
https://www.google.com/search?q=sram+memory+how+it+works&hl=nl&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=2ahUKEwja1pzHofr1AhUZP-wKHWULAkIQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=937&dpr=1
https://www.google.com/search?q=sram+memory+how+it+works&hl=nl&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=2ahUKEwja1pzHofr1AhUZP-wKHWULAkIQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=937&dpr=1
https://digitalthinkerhelp.com/sram-circuit-design-and-operation-read-write-working-of-sram/
https://web.eecs.umich.edu/~prabal/teaching/eecs373-f11/readings/sram-technology.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Static_random-access_memory
https://www.youtube.com/watch?v=r787m_IaR1I
9.6.6 ROM
28/02/2022
https://technische-weetjes.com/2021/06/24/rom-read-only-memory-geheugens/
http://www.righto.com/2020/03/the-core-memory-inside-saturn-v-rockets.html
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9.7 Programma’s
Whimsical: https://whimsical.com/vties-BPHo6qPMGcZfC1St86wmkk
Logisim (22/11/2021): https://github.com/logisim-evolution/logisimevolution/releases

9.8 Chips
9.8.1 ALU
Adder SN74LS283 (22/11/2021): https://nl.rs-online.com/web/p/logicadders/3686326
Comparator SN74LS85 (22/11/2021): https://nl.rs-online.com/web/p/logiccomparators/0309105
Octalbus tranciever SN74LS245 (22/11/2021): https://nl.rs-online.com/web/p/bustransceivers/0308348
xor-gates SN74LS86a (22/11/2021): https://nl.rs-online.com/web/p/logicgates/0307604
9.8.2 program counter:
4 bits counter SN74LS169b (22/11/2021): https://nl.rs-online.com/web/p/counterics/1450394
9.8.3 Program counter+ B-register
Octal D-flipflop SN74LS273 (22/11/2021): https://nl.rs-online.com/web/p/flip-flopics/0308354
9.8.4 Geluidskaart
5/03/2022
https://www.youtube.com/watch?v=HSLKefx1VK4&t=331s
https://www.youtube.com/watch?v=aaqaAXlZbuc&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=elOkrc1oyDk
https://www.youtube.com/watch?v=k5fJ9vGApD4
https://www.youtube.com/watch?v=qCjCRBLv_VM
https://electropeak.com/yx6300-uart-ttl-serial-mp3-music-player-module
https://www.katranji.com/tocimages/files/438389-214414.pdf
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https://github.com/salvadorrueda/ArduinoSerialMP3Player
https://store.arduino.cc/products/arduino-nano
https://docs.arduino.cc/hardware/nano
https://forum.arduino.cc/t/uploading-occurs-for-long-time-and-never-ends/375976
9.8.5 PPU
NM27C040 (6/02/2022)
https://www.futurlec.com/Datasheet/Memory/27C040.pdf
2-Input Positive-NAND Gates (6/02/2022)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls00.pdf?ts=1642795264952&ref_url=https
%253A%252F%252Fen.wikipedia.org%252F
SN74LS273N (6/02/2022)
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheetpdf/view/5696/MOTOROLA/SN74LS273N.html
Werking EEPROM (6/02/2022)
https://www.youtube.com/watch?v=P0oJPvwca6I
MK6116 (6/02/2022)
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/M/K/6/MK6116N_STMicroelectronics.pdf
9.8.6 Website
Hover effect (6/02/2022)
https://www.youtube.com/watch?v=W3pQXyjTKps
HTML tutorials (6/02/2022)
https://www.w3schools.com/html/default.asp
CSS tutorials (6/02/2022)
https://www.w3schools.com/css/default.asp
Javascript tutorials (6/02/2022)
https://www.w3schools.com/js/default.asp
9.8.7 Prototype van de game
Javascript tutorials (6/02/2022)
https://www.w3schools.com/js/default.asp
Tegare (6/02/2022)
https://deebugbe.itch.io/tegare
Source-code Tegare (niet verkrijgbaar in public domain, voor meer info:
info@deebug.be)
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9.8.8 Machinetaal
5/03/2022
https://www.pjrc.com/tech/8051/doc0509.pdf
https://eater.net/
https://www.youtube.com/watch?v=dXdoim96v5A&t=731s
https://www.youtube.com/watch?v=yl8vPW5hydQ&t=1369s
https://www.youtube.com/watch?v=X7rCxs1ppyY
https://www.youtube.com/watch?v=HyznrdDSSGM&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=LnzuMJLZRdU&t=1342s
https://www.youtube.com/watch?v=yl8vPW5hydQ
https://www.youtube.com/watch?v=oO8_2JJV0B4
https://www.youtube.com/watch?v=FY3zTUaykVo
9.8.9 Wiskundige formules met ALU
Javascript tutorials (6/02/2022)
https://www.w3schools.com/js/default.asp
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