Maken time inserter

Normaal beeld

“info” beeld

Inleiding
Voor het nauwkeurig waarnemen van sterbedekkingen, occultaties, wordt het beeld van een
kijker opgenomen met een analoge videocamera en gedigitaliseerd door een frame grabber
op een computer. In dit beeld, in het analoge videosignaal tussen camera en grabber, wordt
door de time inserter per frame de tijd geplaatst. Het tijdstip van bedekken en verschijnen is
zo bij het nabewerken nauwkeurig te bepalen. Omdat de signalen analoog zijn wordt er niet
gebufferd en is de timing van het geheel voorspelbaar.
Als tijd referentie gebruikt de time inserter een externe GPS ontvanger met PPS (pulse per
second) output. Deze ontvanger is hier een Chineese GG-1802 module. De ontvanger wordt
met een lange kabel aangesloten in verband met de metalen koepel. Het PPS signaal is ook
direct zichtbaar op een LED op het front, welke gebruikt kan worden voor kalibratie van de
rest van de opstelling.
De time inserter zelf is opgebouwd uit een Arduino Uno microcontroller print met daarop een
OSD (On Screen Display-) shield. Dit shield bevat een MAX7456 ic dat de tekst in het beeld
zet. Omdat het gebruik van analoog video uitsterft en dit ic niet meer gemaakt wordt is dit
shield in 2020 slecht verkrijgbaar.
De firmware voor de Arduino is een Pools project, SmopiVTI, dat vertaald werd door de
auteur. Er werd een poging gedaan het aan te passen aan beter verkrijgbare en goedkopere
hardware. Deze hardware, een geïntegreerd OSD boardje bedoeld voor drones, is
uiteindelijk echter niet gebruikt omdat het niet goed werkte. De klok was vermoedelijk niet
stabiel genoeg.
De Arduino is een kloon met een kristal in plaats van de bij de Uno gebruikelijke resonator,
hetgeen de nauwkeurigheid van de lokale klok, met name het doorlopen als GPS even
wegvalt, ten goede komt. Bij het opstarten wordt deze klok nog gekalibreerd tegen het PPS

signaal.
Met een druk op de ‘info’ knop wordt de GPS locatie en dergelijke in het beeld getoond.
De inserter kan gelijk een Arduino Uno gevoed worden vanuit USB of een 7-12V DC
netadapter. Voeden met USB vanuit een computer die zelf ook opstart lijkt soms
opstartproblemen te geven.

Onderdelenlijst
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kastje Eurosound Item No. G738
Arduino Uno clone van Eurosound, met 16 MHz kristal.
GPS ontvanger GNSS type GG1802 van Ali
OSD shield gevonden bij: https://www.tinyosshop.com/arduino-osd-shield
Rode low-current led, 2 mA
Weerstanden 1/4W: 2k2, 3k3, 2x 110R, 680R
9p sub D connectoren voor de GPS ontvanger
Kastje + wartel + 3d geprinte montage voor de GPS ontvanger
Schroefjes, drukknopje (Siemens, van Baco), utp kabel, klein materiaal

Aansluitingen
Arduino pin

9p D-Sub pin

UTP cable

GPS pin / color

0, Rx

6, groen

groen

3, groen

1, Tx

7, blauw

blauw

4, blauw

3, int

8, geel

oranje

5, geel

3v3

9, rood

bruin

1, rood

GND

1,2,3,4,5, zwart

4x wit

2, zwart

4, info. PB to gnd

Schema

De Arduino werkt met 5V signalen, de GSS1802 met 3.3V. R2 en R3 zorgen voor de
aanpassing omlaag, andersom gaat het vanzelf goed.

De inhoud van de kastjes, zonder de UTP kabel.

Mechanisch
●
●
●
●
●

Pootjes OSD shield inkorten met 3,5 mm
Twee standoffs verwijderen op de bodem linksachter
USB aftekenen, boren en vijlen
Dc aftekenen, boren en vijlen
RCA’s aftekenen, boren met getrapte boor
Door de wat onhandige vorm van het OSD shield passen er zo alleen eenvoudige
RCA’s in de connectoren.
● Boren en vijlen van een gat voor de male Sub-D connector.
● Boren en verzinken van een gat in de bodem voor een M3x25 verzonken schroef om
de Arduino vast te zetten.
● Boren gaatje led (4.8mm, klemvast) en drukknop in front.
GPS ontvanger:
● 3D Print montage voor GPS module, lijm vast in de deksel van het kastje
● Boor gat voor wartel, plaats afdicht snoer in de hiertoe bestemde rand

Firmware
De firmware wordt geüpload naar de Arduino Uno met behulp van de Arduino IDE.
De code staat op github: https://github.com/AartSchipper/smopiVTI
De experimentele aanpassingen voor het MOSD24 board moeten voor deze hardware
uitgeschakeld worden:
// #define MOSD24
hardware

// Uncommend when using Micro OSD 2.4 or compatile

Probleem: Dubbele PPS interrupts
Na het opbouwen werd getest met een eerder geassembleerde GPS ontvanger, zonder Rt.
Dit werkte niet goed, de frequency calibration bij het opstarten lukte bijna nooit. Flink
verlagen van de eis in de routine checkClock():
if (abs(tmpMS) < 5)
Naar
if (abs(tmpMS) < 500)
… maakte dat het wel wilde. Maar de getoonde
kristal frequenties weken zeer sterk af, 14.4 MHz
in plaats van de verwachte 16 MHz !
Als eerste werd de (goedkope kloon SMD-)
Arduino Uno verdacht, hoewel deze juist
uitgezocht was op het gebruik van een kristal in
plaats van een keramische resonator zoals bij de
echte Arduino Uno. Een snel testje met Blink op
de frequentie teller liet echter geen extreme afwijkingen zien.
Ook de PPS output van de GPS ontvanger werd bekeken, deze bleek keurig 1000 ms, zie
foto.
Vervangen van de Kloon-uno door een echte Arduino Duemilanove (Atmega 328 in DIP)
maakte verschil, daarmee ging het af en toe goed maar niet vaak genoeg. Blijkbaar zat er
iets op het randje.
De oorzaak bleek het onbedoeld ook triggeren van de PPS interrupt op de neergaande flank
van het PPS signaal door ringing in de bij de test 5 meter lange UTP kabel. PPS signalen
hebben erg steile flanken om nauwkeurig te zijn. De werkcyclus is 10%, vandaar ook de
10% afwijking van 14.4 MHz ten opzichte van de verwachte 16 MHz.
Een eenvoudige terminator aan het begin van de kabel, de Rt bij de GPS unit, loste het
probleem helemaal op. Voor het nette is ook op de Tx van de GPS ontvanger terminatie
geplaatst.
Dit wordt nog belangrijker bij langere kabels tussen GPS ontvanger en time inserter.

Probleem: Niet opstarten
Vanaf het begin af aan wilde de time inserter soms niet opstarten. Dit lijkt erger te worden
met de tijd, en is daarom op 11-09-21 apart onderzocht.
Het bleek dat een na inschakelen ‘hangende’ time inserter wel te starten is door een reset te
geven door de reset pin op de Arduino + shield met een draadje even laag te maken, te
verbinden met gnd. Verder zijn de PPS pulsen ook op de Arduino te zien, dus loopt de
interrupt vermoedelijk wel. Het lijkt alsof het OSD shield niet op wil starten.
Een blik in het schema van het OSD shield laat zien dat de reset, signaal !nRESET, pin 19
van de MAX7456, is doorverbonden met de reset van de Arduino Uno.
De MAX7456 zelf blijkt volgens zijn datasheet vrij uitgebreide reset faciliteiten te hebben:
The MAX7456’s power-on reset circuitry (POR) pro- vides an internal reset signal that is active after
the supply voltage has stabilized. The internal reset signal resets all registers to their default values
and clears the display memory. The register reset process requires 100μs, and to avoid unexpected
results, read/write activity is not allowed during this interval. The display memory is reset, and the
OSD is enabled typically 50ms after the supply voltage has stabilized and a stable 27MHz clock is
available. The user should avoid SPI operations during this time to avoid unexpected results. After
50ms (typical), STAT[6] can be polled to verify that the reset sequence is complete (Figure 22).
Software Reset
The MAX7456 features a Software Reset bit (VM0[1]) that, when set high, clears the display memory
and resets all registers to their default values except the OSD Black Level register (OSDBL). After
100μs (typi- cal), STAT[6] can be polled to verify that the reset process is complete.
Hardware Reset
The MAX7456 provides a hardware reset input (RESET) that functions the same as the POR. All
registers are reset to their default values and are not accessible for reading/writing when RESET is
driven low. The resetting process requires a ≥ 50ms wide RESET pulse, and no other activities are
allowed during this interval. All SPI registers are reset to their default values 100 μs after the rising
edge of RESET. The display memory is reset to its default value of 00H in all locations 20 μs after the
ris- ing edge of RESET. RESET takes precedence over the Software Reset bit. After RESET has
been deasserted, STAT[6] can be polled to verify that the reset sequence is complete.

In de Arduino firmware zit nu geen enkele vertraging van het opkomen van de
microcontroller totaan OSD.begin(); De eerste werkelijke actie (SPI communicatie) naar de
MAX in de OSD.begin() in de MAX7456 library functie is:
// Handle first beginning events:
if (!begun)

// If first attempt at begin(),

{
begun = true;

// note port initialized,

while (receive( MAX7456_STAT_R ) == 0); // wait until it replies,
while (receive( MAX7456_STAT_R )

// wait while reset,

& (1 << MAX7456_STAT_RBUSY));
inReset = false;

// reverse reset assumption,

}
// Otherwise, if still busy
// with reset, begin() will
// fail within setTextArea().

Dit zou tot problemen kunnen leiden als hij binnen de genoemde 50 ms gebeurd. Een
oplossing zou een kleine delay in het opstart proces van de Arduino kunnen zijn.
Deze delay(100) is geplaatst en getest, maar had niet het gewenste resultaat.
Omdat er intussen wel waargenomen moest worden is gekozen voor de eenvoudigste
oplossing: Een externe reset knop. Dit witte drukknopje is aan de achterzijde van het kastje
geplaatst, en met een witte en een zwarte draad aangesloten op de !RESET en de GND
aansluiting van de arduino en het shield.

Inewendige mèt resetknop.
Als de time inserter nu niet wil starten kan men een korte reset geven met de knop.

Appendix A: Het font wijzigen in de MAX7456
Het CUSTOM font is noodzakelijk om een nieuwe MAX7456 goed te laten werken met deze
firmware. Anders verschijnt er onzin in het beeld.
Minicom kreeg ik op OSX ik niet goed aan de praat, daarom een trial versie van
Hyperterminal op Windows geprobeerd. Dat werkte goed.
Onderstaande is een automatische vertaling zonder de plaatjes uit het Pools van:
https://github.com/smopihub/smopiVTI/wiki/Zmiana-czcionki-w-MAX7456

“ Het MAX7456 geïntegreerde circuit, het hart van het OSD-schild dat ik gebruik, heeft de
mogelijkheid om de displaylettertypen en grafische tekens te wijzigen. Een
voorbeeldprogramma is toegevoegd aan de ondersteuningsbibliotheek van het systeem in
de voorbeelden / UploadFont / subdirectory. Lettertypen en grafische tekens die vooraf in de
lay-out zijn geladen, maken op zijn zachtst gezegd geen indruk:
Open hiervoor het UploadFont.ino-bronbestand en upload zoals gewoonlijk naar VTI. Na het
herstarten van Arduino, op het scherm van de ontvanger aangesloten op de TV OUTconnector, zouden we zoiets als dit moeten zien:
De definitie van lettertypen en tekens staat in de bestanden: CUSTOM.mcm, ASCII.mcm en
MAXIM.mcm (standaard). Ik besloot om het CUSTOM.mcm-bestand te uploaden. Hiervoor
hebben we software nodig die seriële verzending in de XMODEM-standaard mogelijk maakt.
In Windows kan het bijvoorbeeld HyperTerminal zijn. Persoonlijk heb ik het Minicomprogramma gebruikt in het Xubuntu 14.04 LTS-systeem. Na het starten en het instellen van
de juiste transmissieparameters (38400 8N1, in mijn systeempoort: / dev / ttyACM0) zouden
we in het terminalvenster een bericht moeten zien met informatie over de gereedheid van
het apparaat voor gegevensoverdracht:
Druk op de toetsencombinatie Ctrl-A, Z en S en selecteer het bestand CUSTOM.mcm om te
verzenden:
en XMODEM-transmissieprotocol:
Het hele proces duurt enkele tientallen seconden:
Nadat we VTI opnieuw hebben opgestart, zouden we op het scherm van de ontvanger die is
aangesloten op de TV OUT-connector een reeks nieuwe lettertypen en tekens moeten zien:
“
De laatste stap is om de VTI-software opnieuw te downloaden. Na het opnieuw opstarten
van het apparaat kunnen we genieten van nieuwe lettertypen:

Appendix B: Test tegen DCF en de oude time
inserter
Getoond worden een aantal frames uit een test opname van tien minuten van de overgang
van seconde 40 naar 41. Elk frame toont feitelijk twee velden over elkaar. Beide time
inserters zijn hier achter elkaar geschakeld.
●
●
●
●
●

De witte tekst is van de nieuwe time inserter.
De witte tekst op een zwarte achtergrond is van de oude time inserter, een AME TIM10 met een eTrex Vista als GPS ontvanger.
De middelste led is de PPS van de nieuwe time inserter
De linker led is van een ACH-77 klok en knippert synchroon met DCF77.
De rechter led toont direct de DCF77 data op een WLS klok pulsgever.

De volgorde waarin deze overgang gebeurd is als in de tabel, het veld werd hierbij geschat
aan de hand van de helderheid.
Tijdstip op nieuwe time inserter
hh:mm:ss,ms

Moment van overgang van seconde 40-41

08:17:40, 973

Laatste veld voor de overgang

08:17:41, 013

Nieuwe time inserter

08:17:41, 053

Nieuwe time inserter PPS

08:17:41, 073

Beide DCF-77 ontvangers

08:17:41, 313

Oude time inserter

Geobserveerd wordt:
● Dat de nieuwe time inserter 2 velden voor zijn PPS signaal al over is. Dit is 1 veld
meer als dat eigenlijk verwacht mag worden.
● Dat de DCF signalen een veld later komen als het PPS signaal. Mogelijk ontstaat er
een vertraging door integrators in deze analoge ontvangers.
● Dat de oude time inserter 300 ms, 15 velden, later is dan de nieuwe. Deze inserter
heeft geen PPS signaal en moet het dus doen met de seriële tijd informatie. Het
vermoeden is dat deze vertraging door de seriële verbinding ontstaat.
Aan het einde van de opname is het beeld hetzelfde. Het valt op dat de ms waarden van de
velden opgeschoven zijn, de camera is dus niet helemaal 50 Hz.
Conclusie uit de test is dat de nieuwe time inserter hoewel vermoedelijk niet perfect een stuk
beter is als de oude, en daarmee goed genoeg voor de toepassing.
[ Een betere analyse van de opname geeft allicht meer informatie, hier had ik op dit moment
echter geen aandacht voor over]

