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Samenvatting.

In dit verslag wordt een beschrijving gegeven van de realisatie van de
hardware van een mUlti-processor systeem dat als frontend processor in een
data acquisitie systeem kan dienen. Het systeem bestaat uit een
configuratie van ~~n master- en tien slavecomputers. lowel de master als

.de slave zijn opgebouwd rond de 6809 microprocessor van Motorola. Iedere
slave beschikt over een AD-convertor met zestien ingangen. Voor de
realisatie van dit systeem is uitgegegaan van een bestaand ontwerp
waarvoor aIle systeem-software al is geschreven. Dit ontwerp is
gemoderniseerd en versneld. Van dit nieuwe ontwerp zijn printen ontworpen
zodat het geheel eenvoudig vermenigvuldigd kan worden.

Summary

This report gives information on the realisation of the hardware of a
multi-processor system which can be used as a frontend processor in a data
acquisition system. The described system consists of a configuration with
one master and ten slave computers. Both computers are built with the 6809
microprocessor of Motorola. Every slave has an AD-convertor with sixteen
inputs. For the realisation of this system an existing design was used.
All the system-software for this design was already written. This design
has been modernised en redesigned to run at a higher speed. Printed
circuit boards have been made of the final design so this computer can
easily be reproduced.
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Inleiding.

Bij de vakgroep der Medische Elektrotechniek is, in het kader van het
servo-anesthesie project een Data Acquisitie & Display Systeem ontwikkeld
dat gebruikt kan worden voor patientbewaking tijdens anesthesie.
Dit systeem heeft tot taak om meetsignalen afkomstig van de patient en

omringende meetapparatuur binnen te hal en, te verwerken, op te slaan en op
een voor een gebruiker geschikte wijze weer te geven.

Voor het verzamelen van de meetsignalen voor de hoofd-computer (de data
acquisitie) van dit systeem is een frontend-computer ontwikkeld. Dit is
een multi-processor systeem dat dicht bij de patient geinstalleerd kan
worden. Dit multi-processor systeem bestaat uit een mastercomputer met
daarbij maximaal 10 slavecomputers. Zowel de master als de slave zijn
opgebouwd rond de 6809 micro-processor. Met de slaves kunnen metingen en
real-time analyses worden verricht. De resultaten hiervan kunnen door de
master worden doorgezonden naar de hoofdcomputer.

Bij de aanvang van mijn afstudeerproject bestond deze frontend-computer
in prototypevorm. Met behulp van dit prototype is door een vorige
afstudeerder (R.T.H. van Venrooy) de software voor de frontend-computer
ontwikkeld. Deze software omvat onder andere een KERNEL voor Concurrent
EUCLID en een debugger voor zowel de master- als de slaveprocessor.
Concurrent EUCLID is een hogere programmeertaal die geschikt is voor het
programmeren van parallelle processen. Tijdens mijn afstudeerproject moest
de hardware van dit prototype verder uitgewerkt worden. Om te beginnen
moest worden onderzocht tot hoever de snelheid van het hele systeem kon
worden opgevoerd, verder moest worden bekeken of er nog verbetering kon
worden bereikt door het gebruik van modernere IC's, dit alles onder de
voorwaarde dat de geschreven software loveel mogelijk bruikbaar zou
blijven. Tenslotte zouden er printen van dit nieuwe ontwerp gemaakt moeten
worden zodat het hele systeem ook werkelijk in gebruik kan worden genomen.
In dit verslag wordt beschreven welke veranderingen er aan de master- en
slavecomputer zijn gemaakt. Verder wordt het nieuwe ontwerp volledig
beschreven zodat dit verslag als technische documentatie van de frontend
computer kan worden gebruikt.

N.B. De bijlagen waarna wordt verwezen in dit verslag zijn opgenomen in
een tweede deel.
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Lijst van gebruikte termen en afkortingen.

AD-convertor
Analoog naar digitaal convertor. IC voor het omzetten van
analoge signalen naar een digitale (=getal) waarde.

BUS

CPU

DPM

DUART

I/O

Verzameling signalen samengevoegd onder een naam, bijv. adresbus
= aIle adres lijnen samen.

Central Processing Unit (centrale verwerkings eenheid). Hiermee
wordt de microprocessor bedoeld. In dit verslag wordt daarmee de
6809 microprocessor van Motorola bedoeld.

Dual Ported Memory. Geheugen dat van twee kanten geadresseerd
kan worden.

Dual Universal Asynchrone Receiver Transmitter. IC geschikt voor
seriele communicatie. Dit IC bevat electronica voor twee seriele
kanalen. In dit verslag wordt hiermee de 68681 van Motorola
bedoelt.

Input/Output. Dit is het in- en uitvoeren van signalen van en
naar de computer.

Interrupt Signaal dat dient om het programma dat de CPU uitvoert te
onderbreken. Dit wordt meestal gebruikt om de CPU op de hoogte
te stellen van externe gebeurtenissen.

JEDEC

NMI

PAL

RAM

ROM

Joint Electronic Device Engineering Committee. Commissie voor
het opstellen van standaards. Wordt in dit verslag gebruikt
i.v.m. het standaard file formaat voor het definieren van PAL's.

Non Maskable Interrupt. Interrupt die niet gemaskeerd kan worden
door de CPU, dat wil zeggen dat deze interrupt altijd
gehonoreerd zal worden.

Programmable Array Logic. Programmeerbare IC's waarin een matrix
van EN- en OF-poor ten is opgeslagen. Door het opblazen van
zekeringen kan een combinatie van deze poorten worden
gerealiseerd.

Random Access Memory. Lees/schrijf geheugen van de computer.

Read Only Memory. Leesgeheugen van de computer. Hierin worden
programma's opgeslagen die altijd in de computer aanwezig moeten
blijven.
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RS-232C Standaard voor seriele communicatie. Deze standaard omvat o.a.
de specificatie van de signaal niveau's. Bij deze standaard
wordt een logische ~~n weergegeven met een spanning tussen de
min drie en min twintig volt. Een logische nul wordt weergeven
door een niveau tussen de plus drie en plus twintig volt.

RTC Real Time Clock. IC geschikt voor het bijhouden van de tijd en
de datum.

TTL Transistor Transistor Logic. Technologie voor digitale IC's.
IC's van deze familie werken met voedingsspanningen van vijf
volt. Een logische ~~n wordt weergeven met een spanning tussen
de drie en vijf volt, een logische nul met een spanning tussen
de nul en anderhalve volt.

Tri-state Hiermee wordt aangeduid dat de uitgang van een digitaal IC drie
toestanden kan hebben. Normaal heeft de uitgang van een digitaal
IC twee toestanden : 0 of 1. Deze komen overeen met resp. een
lage spanning (in de buurt van de nul volt) en een hoge spanning
(in de buurt van de vijf volt). De derde toestand is die van
hoge impedantie. In deze toestand vormt de uitgang geen
belasting en wordt de uitgangsspanning bepaald door de
uitgangsspanning van een parallel geschakeld IC.

VIA Versatile Interface Adapter. IC geschikt voor parallel 110. In
dit verslag wordt daarmee de 6522 van Rockwell bedoeld. Dit IC
bevat twee achtbits parallel poorten en drie timers.
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1. Beschrijving van het multi-processor systeem.

In dit hoofdstuk wordt een globale beschrijving van de master- en slave
computer gegegeven; in de volgende hoofdstukken zullen aIle componenten in
detail worden beschreven.

1.1. Overzicht master en slave.

Het multi-processor systeem bestaat uit ~~n mastercomputer met daarbij
maximaal tien slavecomputers. Zowel de master als de slave zijn opgebouwd
rond de 6809 microprocessor. De communicatie tussen de master- en de
slavecomputer verloopt via wederzijdse interrupts en een stuk
gemeenschappelijk geheugen dat zowel voor de master als de slave
toegankelijk is; dit stuk geheugen is 16KB groot. De master moet ~~n van
de slaves selecteren om toegang te krijgen tot dit gemeenschappelijke
geheugen. Dit geheugen wordt DUAL PORTED MEMORY (DPM) genoemd omdat het
van twee kanten adresseerbaar is.

1.1.1. De master.

De master (fig. 1) is opgebouwd rond de 6809 microprocessor. Hierop is
32KB ROM en 16KB RAM aangesloten. Verder beschikt de master over een
VIA waarmee twee 8-bits parallelle 1/0 poorten kunnen worden gemaakt,
een DUART voor seriele communicatie met de hoofd computer en een Real
Time Clock (RTC) voor het bijhouden van de tijd. Via de buffers is de
master aangesloten op de systeembus waarover de adressering van het DPM
van de slaves geschiedt (ook 16KB RAM).

I/O
<
>

communicatie
+ terminal

systeembus

DPM van een
slave

fig. 1 Blokdiagram mastercomputer.
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1.1.2. De slave.

Ook de slave (fig. 2) is opgebouwd rond de 6809 microprocessor. Hierop
is 32KB ROM en 32KB RAM aangesloten. De helft van dit RAM is via de
buffers vanaf de systeembus ook toegankelijk voor de master, dit is het
DPM. Ook de slave heeft een VIA voor parallelle 1/0 met de omgeving.
Verder beschikt de slave over een 16 kanaals AD-convertor waarmee
metingen van analoge signalen kunnen worden verricht.

I/O
<
>

buitenwereld
RAM image
master

fig. 2 Blokdiagram slavecomputer.

1.2. Principe van het Dual Ported Memory.

Uit bovenstaande beschrijving blijkt dat de master maar 48KB gebruikt
van de 64KB die de 6809 microprocessor kan adresseren. Er is dus een gat
van 16KB. Dit gat kan worden gevuld met de inhoud van het DPM van ~~n van
de slaves. De master kiest hiervoor ~~n van de slaves. Vanaf dat moment
wordt bij adressering van de tweede bank van 16KB door de master het
geheugen van de geselecteerde slave uitgelezen. De geheugenindeling van
de master en de slave ziet er dan als voIgt uit:

64KB
I/O I/O
+ +
~M R~

32KB
leeg <> D~

16KB
RAM RAM

OKB
master slave

fig. 3 Geheugenindeling van de master en slave.
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De master/slave computer is zo ontworpen dat de master- en de slave
processorklok precies in tegenfase lopeno Voor het adresseren van het
geheugen hebben de master en de slave ieder maar een halve klok cyclus
nodig. Op deze manier is het mogelijk het adresseren van het DPM door de
master en de slave om en om te laten geschieden zonder dat de master en
de slave hinder van elkaar hebben. De adressering van het DPM door de
MASTER is geheel transparant voor de SLAVE.
Het DPM is opgebouwd rond een 32KB statisch RAM IC. Omdat het RAM van

twee kanten bereikbaar moet zijn kan het niet direct op de CPU van de
SLAVE worden aangesloten maar moeten er extra voorzieningen worden
getroffen zodat ook adressering door de MASTER vanaf de systeembus
mogelijk is. Dit is opgelost m.b.v. van tri-state buffers voor de data
en adresbus voor beide zijden. Dit principe is in fig.4 weergegeven :

buffers D~ buffers slave
cro

s
y
s
t
e
e
m
b
u
s

~ ~

a a
-- d d

I I-- r I I r
e e
s s
~ RAM ~ cro
~ ~

d I I d
I I-- a a

-- t t
a a
~ ~

fig. 4 Blokdiagram Dual Ported Memory.

Ais het RAM door de master vanaf de systeembus Hordt geadresseerd zullen
de buffers aan de kant van de systeembus in een toestand van lage
impedantie staan en zullen het adres en de data van de master worden
doorgegeven aan het RAM. Tegelijkertijd zullen de buffers aan de kant van
de slave-CPU in een toestand van hoge impedantie staan. Omgekeerd zullen
de buffers aan de kant van de systeembus in een toestand van hoge
impedantie staan als de buffers aan de kant van de slave-CPU het adres en
de data van de slave-CPU aan het RAM doorgeven.

Tot zover het globale overzicht van de master- en slavecomputer. In de
volgende hoofdstukken zal het systeem in detail worden beschreven.
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2. Veranderingen aan het bestaande ontwerp.

Om veranderingen aan het bestaande ontwerp te kunnen maken zijn eerst de
schema's van het protype uitgewerkt. Hiervoor zijn, m.b.v. een
schematekenpakket op een PC schema's getekend van aIle onderdelen van de
master- en slavecomputer. Deze schema's zijn in 1 en 3 opgenomen.
Hierna is dit ontwerp verbeterd. De verbeteringen die zijn gemaakt zijn

tweeledig. Ten eerste is door gebruik van modernere IC's een vermindering
van het totale aantal IC's bereikt wat uiteindelijk zal resulteren in een
kleinere print. Ten tweede is onderzocht of het hele systeem niet sneller
kan worden gemaakt.

2.1. Verminderen van het aantal IC's.

De eerste stap bij het maken van verbeteringen is de vermindering van
het aantal IC's. Dit kan bijvoorbeeld door grotere RAM IC's te gebruiken
voor de master en de slave. Bij de conversie van TTL naar RS-232 niveau's
op de master kan ook met minder IC's worden volstaan en een ander type
klok IC is eenvoudiger op de processor aan te sluiten. Van het ontwerp
met minder IC's zijn ook weer schema's getekend. Deze hebben gediend als
ondersteuning voor de tweede stap n.l. het versnellen van het hele
systeem.

2.2. Versnellen van het systeem.

Het oorspronkelijke systeem werkt met een processorklok van 1 MHz, het
nieuwe ontwerp werkte in eerste instantie ook op 1 MHz. Om te bestuderen
wat de mogelijke snelheidsverbetering van het systeem zal kunnen zijn
zijn, m.b.v. van een tekenpakket op een PC, timing-diagrammen getekend
van aIle signalen die voorkomen in het nieuwe ontwerp. Deze diagrammen
zijn niet opgenomen in dit verslag; in bijlage 6 en 7 zijn de timing
diagrammen opgenomen van het uiteindelijke ontwerp, deze geven een indruk
van de diagrammen die tijdens het ontwerpproces zijn gebruikt.
Omdat de timing-diagrammen op schaal zijn getekend is hieruit direct af

te lezen hoeveel tijd er voor aIle transacties over bliift en hoeveel
sneller het systeem kan werken. Uit deze diagrammen blijkt dat het hele
systeem anderhalf keer sneller te maken is (1.5 MHz klok) mits er gebruik
wordt gemaakt van snellere IC's dan in het oorspronkelijke ontwerp; deze
diagrammen zijn niet opgenomen in dit verslag. Om dit te verifieren zijn
van dit snellere ontwerp ook weer aIle timing-diagrammen getekend.
Hieruit blijkt dat er nog steeds ruimte voor versnelling is maar dat dan
weI veranderingen aan de kloksignalen van het systeem moeten worden
gemaakt. Deze diagrammen zijn ook niet opgenomen in dit verslag.
Er zijn twee IC's die bij versnelling boven de 1.5 MHz problemen geven.

Ten eerste de DUART op de master. Dit IC is eigenlijk voor de 68000
microprocessor familie bedoeld. Het gevolg hiervan is dat dit IC niet
synchroon werkt met de kloksignalen van de 6809 waardoor er meer tiid
nodig is voor de processor om met het IC te communiceren, dit omdat er
een lang interval is waarbinnen data en adres geldig moeten zijn. Een
oplossing voor dit probleem is het synchroniseren van het hele systeem
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met de klok die op de DUART wordt aangesloten. De DUART werkt op 3.6864
MHz, in de gekozen oplossing werken de processoren op de helft van deze
frekwentie d.w.z. 1.8432 MHz. Bij verificatie van het ontwerp voor deze
klokfrekwentie blijkt dat er nog maar heel weinig speling over blijft en
dat een hogere frekwentie, bijv. 2 MHz niet mogelijk is. Het is daarom
geen probleem dat de DUART de snelheid van het hele systeem bepaalt. Dat
de gebruikte frekwentie geen mooi rond getal is komt omdat de DUART de
baudrates voor de seriele communicatie afleidt uit de klok waarop het IC
is aangesloten. De frekwentie van deze klok moet bij voorkeur een
veelvoud (in machten van 2) zijn van de meest gebruikte baudrates; 3.6864
Mhz is zo'n frekwentie.
Een tweede IC dat problemen geeft boven de 1.5 MHz is de AD-convertor

van de slave. De processor moet ~~n cyclus lang afgeremd worden als hij
de slave adresseert. Hiervoor is een schakeling ontworpen die ervoor
zorgt dat de processor een zgn. wait-state krijgt als deze de AD
convertor adresseert.

2.3. Verandering van de systeemklok.

In het oorspronkelijke ontwerp is gebruik gemaakt van vier klok
signalen die samen zestien toestanden vertegenwoordigen. Deze klok
signalen worden afgeleid uit een moederklok van 16 MHz zodat de
uiteindeliike cyclustijd 1 MHz is. M.b.v. PAL's kan dan 1eder signaal
worden opgewekt als een combinatie van die zestien toestanden. Bij het
versnellen is gebleken dat vetragingstiiden van de PAL's in dezelfde orde
komen te liggen als de cyclustijd van de moederklok. Op deze manier zal
de timing teveel gaan afhangen van het gebruikte merk PAL. Voor het
nieuwe ontwerp is daarom gekozen voor een nieuwe klokgenerator. Deze
klokgenerator bestaat uit een PAL met registers. Uit deze PAL komen aIle
signalen die het systeem nodig heeft om te werken. Dit zijn de twee
kloksignalen die de microprocessor nodig heeft, de E (Enable) en Q
(Quadrature). Deze worden zowel voor de master als de slave opgewekt.
Verder is er een signaal nodig dat bepaalt wanneer de master en wanneer
de slave in het DPM mag zonder dat er overlap optreedt. Deze signalen
heten master-enable en slave-enable. Tot slot moet de klok voor de DUART
opgwekt worden d.w.z. 3.6864 MHz. Dit laatste signaal moet een exact
gedefinieerde fase hebben ten opzichte de E en Q van de processor. Deze
signalen kunnen worden gerealiseerd m.b.v. een zgn. statemachine. Dit is
een apparaat waarbii een aantal toestanden in een vaste volgorde worden
doorlopen. Voor het opwekken van de de kloksignalen is een statemachine
gebruikt die tien toestanden heeft en die met een klok van 18.432 MHz
werdt aangestuurd. Op deze manier wordt een cyclustijd van 1.8432 Mhz
verkregen. De signalen zoals ze uit de statemachine komen ziin in fig. 5
weergegeven.
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10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 klok voor
statemachine
18.432 MHz

3.6864 MHz

L- E master

Q master

~
master-enablE

~
E slave

Q slave

slave-enable

fig.5 systeemklok signal en.

De bovenste regel van fig.5 geeft de tien toestanden aan die de systeem
klok doorloopt. Bij iedere stijgende flank van de 18.432 MHz-klok komt de
volgende toestand van de statemachine op de uitgang van de PAL.
Uit fig.5 is af te lezen dat de E van de master en de E van de slave in

tegenfase lopen, hetzelfde geldt voor de Q van de master en slave. Verder
is te zien dat tussen het laag worden van master-enable en slave-enable
iedere keer ~~n cyclus geen van beide laag is, dit is om te voorkomen dat
er toestanden zijn waarbij zowel de master als de slave in het DPM terecht
komen.

De hiervoor beschreven veranderingen hebben geresulteerd in de
veranderingen aan de master en de slave zoals beschreven in 2.4 en 2.5.

2.4. Veranderingen aan de MASTER.

2.4.1. geheugen

Bij het nieuwe ontwerp wordt gebruik gemaakt van 32KB statische RAM's
waardoor met ~~n in plaats van twee RAM IC's kan Horden volstaan.
Doordat de helft van het RAM IC niet wordt gebruikt kan deze door
toepassing van bankswitching bijvoorbeeld als buffer worden gebruikt.
Voor het ROM-geheugen wordt gebruik gemaakt van 32 KB eprom's

waardoor de geheugencapaciteit met een factor vier wordt verbeterd.
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2.4.2. busbuffering.

Bij de busbuffering ZlJn nu ook de controle-signalen voor de SLAVE
gebufferd ~aarvoor ~~n IC extra nodig is, verder zijn geen
veranderingen gemaakt aan het oorspronkelijke ontwerp.

2.4.3. Real Time Clock.

Voor de RTC is gebruik gemaakt van een ander type IC dan in het
oorspronklijke ontwerp werd gebruikt. Dit IC, de ICM 7170 van
INTERSIL, heeft als voordeel ten opzichte van het oorspronkelijke
ontwerp dat de componenten voor battery-backup al zijn ingebouwd en
dat er geen gemultiplexte data- en adresbus nodig is waardoor twee
IC's minder kunnen worden toegepast.

2.4.4. DUART

Voor de DUART wordt gebruik gemaakt van hetzelfde IC als in het
oorspronkelijke ontwerp. Voor de RS-232 signaalconversie zorgt nu een
IC van MAXIM, de MAX232. Dit IC wekt zelf vanuit 5V de spanningen op
die voor de RS-232 signalen nodig zijn. Bovendien bevat dit IC zowel
de transmit- als de receive-electronica zodat met ~~n IC kan worden
volstaan. Verder wordt de klok van de DUART afgeleid uit de systeem
klok zodat het externe kristal kan komen te vervallen.

2.4.5. VIA

Voor de VIA is het oorspronkelijke ontwerp gehandhaafd.
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2.4.6. TIMING en DECODERING.

Zoals al beschreven in 2.3 is de systeemklok geheel opnieuw ontworpen.
In het oorspronkelijke ontwerp wordt m.b.v. PAL's uit een 16 fasenklok
de gehele timing afgeleid. In het nieuwe ontwerp worden aIle
kloksignalen in ~~n keer opgewekt. Dit heeft als voordeel dat de timing
vanaf het laagste niveau overeenkomt met die van een conventioneel 6809
systeem; daardoor wordt het opwekken van de decodering ook eenvoudiger
hetgeen resulteert in het gebruik van kleinere PAL's voor de
decodering. Verder is de synchronisatie van de master en de slave beter
gegarandeerd.

Omdat op de AD-convertors van de slaves een klok van 2 MHz moet worden
aangesloten is nog een extra oscillator toegevoegd die een blok van 4
MHz opwekt. Deze wordt op de slaves door twee gedeeld tot een
symmetrische 2 MHz klok. De AD-convertors kunnen ook op de 1.8432 MHz
klok worden aangesloten maar dit geeft een nodeloos verlies van acht
procent in conversietijd.

2.5. Veranderingen aan de SLAVE.

2.5.1. Geheugen.

Bij het oorspronkelijke ontwerp is gebruik gemaakt van vier 8 KB
statische RAM IC's. Bij het nieuwe ontwerp worden deze vervangen door
~~n 32 KB IC. De helft van dit geheugen wordt gebruikt voor het DPM, de
andere helft is werkgeheugen van de SLAVE. Dit betekent een besparing
van drie IC's. Voor het ROM geheugen wordt gebruik gemaakt van een 32
KB EPROM in plaats van het oorspronkelijke 8 KB EPROM.

2.5.2. Busbuffering.

Bij de busbuffering ZlJn aIleen een aantal kleine modificaties gemaakt
die verband houden met de verandering van de RAM IC's.

2.5.3. VIA.

Voor de VIA is het oorspronkelijke ontwerp gehandhaafd.

2.5.4. AD-convertor (ADU)

Voor de AD-convertor is het oorspronkelijke ontwerp grotendeels
gehandhaafd. Er is aIleen een wait-state circuit toegevoegd omdat er
geen uitvoering van de AD-convertor bestaat die snel genoeg is om
direct op de processor te worden aangesloten.



16

2.5.5. Dual Ported Memory.

Voor het DPM is het oorspronkelijke ontwerp vrijwel geheel
gehandhaafd. De enige veranderingen die aan het DPM zijn gemaakt houden
verband met de veranderde timing van het systeem en het gebruik van
maar ~~n RAM IC.

2.5.6. Timing en decodering.

Door de veranderingen in de systeemklok zoals beschreven in 2.3 is de
decodering van de slave ook veranderd. Door toevoeging van een wait
state circuit en een deler voor de 2 MHz klok voor de AD-convertors
heeft dit niet geresulteerd in een vereenvoudiging van deze schakeling.
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2.6. Timing-diagrammen van het nieuwe systeem.

Bij het maken van de hiervoor beschreven veranderingen ZlJn van aIle
belangriike signalen timing-diagrammen getekend om te bepalen of er
problemen zullen optreden door het versnellen van het systeem. De timing
diagrammen van het uiteindelijke ontwerp zijn opgenomem in bijlage 6 en
7.

In bijlage 6 staan de timing-diagrammen van de master. Deze bestaan uit
de volgende diagrammen :

timing chipselect signalen
timing VIA
timing RTC
timing DUART
timing DPM
timing ROM
timing RAM
timing systeemklok

In al deze diagrammen zijn de 18.432 MHz klok van de statemachine en de
systeemklok signalen Q, E, 3.6864 MHz en master-enable getekend. AIle
andere timing-signalen worden t.o.v. deze kloksignalen gemeten. Deze
timing-signalen omvatten de chipselect en de read/write-data timing. In
het laatste timing-diagram zijn aIle tijden van de systeemklok gegeven en
de read/write-data tijden zoals die voor de processor gelden. Achter de
diagrammen zijn de tabellen opgenomen waarin de tijden staan die bij de
cijfers horen die in de diagrammen worden gebruikt. In deze tabellen
staan twee tijden vermeld, de tijd zoals die in het systeem geldt en waar
dat van toepassing is de tijd die voor het produkt is opgegeven door de
fabrikant. Al deze tijden zijn bepaald door de worst-case specificaties
uit de data-sheets van de betreffende IC's in te vullen. De gebruikte
namen van de signalen zijn ook terug te vinden in de schema's die in de
volgende hoofdstukken worden beschreven.
In bijlage 7 staan de timing-diagrammen van de slave. Deze bestaan uit

de volgende diagrammen :

timing chipselect signalen
timing AD-convertor
timing ROM
timing VIA
timing DPM

In al deze diagrammen ZlJn de systeemklok signalen Q, E en slave-enable
getekend. Dit zijn de enige kloksignalen die op de slave voorkomen. De
read/write-data en chipselect timing worden t.o.v. deze kloksignalen
gemeten. Achter de diagrammen zijn de tabellen opgenomen waarin de tijden
staan die bij de cijfers horen die in de diagrammen worden gebruikt. De
gebruikte namen van de signalen zijn terug te vinden in hoofdstuk 4
waarin de beschrijving van de slave staat.
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3. De MASTER.

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van de master-computer besproken.

3.1. Blokdiagram

Om het ontwerp van de mastercomputer toe te lichten is het schema van de
master in blokken opgedeeld. Een overzicht van deze blokken wordt gegeven
in fig.6 waarin een blokdiagram van de master is getekend. In deze
figuur zijn aIle grote onderdelen van de computer als een blok
voorgesteld. De blokken zijn onderling verbonden via vier bus
verbindingen, deze zijn :

DrO•• 7]
ArO •• 15]
CTRUO•• 15]
csrO •• 4]

de databus.
de adresbus.
de verzameling controle signalen.
de chipselect signalen.

De getallen tussen de vierkante haken geven aan uit hoeveel verbindingen
iedere bus bestaat.
De master is op te delen in de volgende componenten

6809 CPU
RAM/ROM
Bus buffering
RTC ICM7170
DUART 68681
VIA 6522
Timing/Decodering

De microprocessor.
Het geheugen.
Aansluiting met de systeembus.
De klok.
De DUART voor seriele communicatie.
De VIA voor parallele I/O.
De opwekking van klok- en controlesignalen.

In de volgende paragrafen zal ieder blok worden toegelicht.
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fig. 6 Blokdiagram van de master computer.
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3.2. 6809 CPU.

Voor de CPU wordt gebruik gemaakt van een 68B09E, dit is de 2 Mhz
uitvoering van de 6809 met externe clock ingang. Dit IC wordt gebruikt
met een klokfrekwentie van 1.8432 Mhz. Voor verdere informatie over de
68B09E zie lit. [3]. In fig. 7 is een schakeling te zien die is opgebouwd
rond twee inverters van het type 74HC14.

De ingang van deze schakeling is verbonden met een RC-netwerk, de
uitgang van de tweede inverter is aangesloten op de resetingang van de
microprocessor. Deze schakeling heeft de funktie van een watch-dog-timer,
dat is een bewaking voor storing in het systeem. Door OP3, een 1/0 lijn
van de DUART, hoog te maken kan C9 worden geladen over R1. Wanneer C9
lading bevat zal de resetlijn van de microprocessor hoog zijn waardoor
het systeem kan werken. OP3 wordt bediend door een interne timer van de
DUART, na verloop van tijd zal deze laag worden gemaakt. Als dit gebeurt
wordt ook een Non Maskable Interrupt (NMI) aan de processor gegeven. De
interrupt routine die hierdoor wordt aangeroepen kan OP3 weer hoog maken
Als OP3 nu niet tijdig hoog wordt gemaakt zal via R1 de condensator
worden ontladen en zal uiteindelijk de spanning over C9 zo laag worden
dat de resetlijn van de microprocessor ook laag wordt. Het hele systeem
zal dan opnieuw opstarten. AIleen in geval van storing zal de vereiste
tijd worden overschreden. In lit[3] is een uitgebreide beschrijving van
de watch-dog-timer gegeven.

De inverters zijn van het MOS type omdat de ingangsimpedantie van een
TTL IC te laag is waardoor de condensator niet voldoende opgeladen kan
worden.
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fig. 7 Master microprocessor.
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3.3. RAM/ROM

Voor het ROM wordt gebruik gemaakt van een 27256, een 32KB EPROM. Het
ROM is bijna geheel in gebruik met uitzondering van de adressen die
gereserveerd zijn voor I/O (zie 3.8). De Chip-Enable (CE) van het ROM is
permanent aan aarde gelegd om een kortere toegangstijd te verkrijgen.
Voor het RAM wordt gebruik gemaakt van een 43256 van NEC. Dit is een

32KB statische RAM. Aangezien er maar ruimte is voor l6KB RAM op de
master wordt dit IC maar voor de helft gebruikt. Met behulp van
bankswitching kan de tweede helft van het RAM ook worden gebruikt,
bijvoorbeeld als I/O buffer. Hiervoor is de hoogste adreslijn van het RAM
(A14) aangesloten op OP2 van de I/O poort van de DUART, de
systeemsoftware kan deze bedienen om tussen de twee banken op en neer te
schakelen.

nr-Il!I ~

'"" ,..
1 I,

Ae 011Ae 0lII
Al 01 Ai 01
A2 02 A2 De
A3 03 A3 D3
A4 04 A4 D4
AS C6 AS 06
AS oe AS D6
A7 07 A7 D7
All All
AS AS
Al111 Al111
AU

~
AU

AU! A12
A13 A13
Al" Al"

~ ; ~ -IIIPP
2'?l!5IB

\I'"U~ 1111...........,..,

P.R.P. I(~l

A ,.

fig. 8 Master geheugen.
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3.4. Busbuffering.

Om tien slavecomputers aan te kunnen sturen moeten de signalen die naar
de systeembus gaan worden gebufferd. Om onderscheid te kunnen maken
tussen de namen van signalen voor en na de buffers wordt aan de naam voor
de buffer een '5' toegevoegd om aan te geven dat het betreffende signaal
op de systeembus is aangesloten. De adres- en controlesignalen worden
gebufferd m.b.v. uni-directionele buffers van het type 74LS244. De
databus moet twee kanten op werken, hiervoor wordt een bi-directionele
buffer van het type 74LS24S gebruikt. Voor de het doorvoeren van signalen
van de master naar de busprint wordt gebruik gemaakt van een 64-polige
euroconnector. De definitie van de aansluitingen van deze connector zijn
opgenomen in bijlage 8.

1Al lYI
lAli! lY2
1A3 1'13
lA<! lY"
2Al Z'Y'1
2A2 I!Y2
2A3 2'1'3- Z'Y'''
1(;
2G :

"'!"" i
!
:
! lola'lYI "'-,lY2
~131'13
~12lY" -Z'Y'1 AsSI!Y2
~le2'1'3 11Z'Y'''

fig. 9 Master busbuffering.
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3.5. Real Time Clock.

Voor de RTC is een IC van het type ICM7170 gebruikt. Dit is een ander
type dan in het oorspronkelijke ontwerp werd gebruikt. Dit IC heeft als
voordeel dat het geen gemultiplexte data- en adresbus gebruikt. Verder
zijn aIle componenten voor battery-backup al in het IC ingebouwd zodat
het aantal externe componenten minimaal is. Er hoeft aIleen een kristal
en een batterij op het IC te worden aangesloten.
De ICM7170 geeft de tijd op 1/100 seconde in 12 of 24 uurs formaat. Het

IC kan periodiek interrupts genereren, op 100 Hz, 10 Hz, 1Hz, 1 keer per
minuut, ~~n keer per uur of ~~n keer per dag. Verder kan er ~~n alarm
worden geprogrammeerd. Zie lit [9].
Omdat dit IC van een ander type is dan in het oorspronkelijke ontwerp

zijn er veranderingen in de systeemsoftware gemaakt om dit IC te kunnen
bedienen.

..7.J
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.,.,.

P.R.P. I(~I

_~ Ro:L TII'£ CLOO<..
A .2. ..

fig. 10 Master real time clock.
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3.6. DUART.

Voor de DUART wordt gebruik gemaakt van de 68681; zie lit[7J voor
informatie over dit IC. In het oorspronkelijke ontwerp heeft deze chip
een eigen klokoscillator. Zoals beschreven in 2.3.1. wordt in het nieuwe
ontwerp de klok extern toegevoerd om de DUART synchroon met de processor
te 1aten lopen.

Voor level-conversie van TTL naar RS-232 wordt gebruik gemaakt van een
MAX232 van MAXIM. Dit IC bevat twee receivers en twee transmitters.
Verder wekt het IC zelf +10V en -10V op vanuit de +5V om de RS-232
niveau's te kunnen maken. Zie lit[12J.
Vier lijnen van de outputpoort van de DUART zijn aangesloten op een vier

naar tien decoder (74LS42). De uitgangen van deze decoder gaan naar de
systeembus. Met deze decoder kan ~~n van de tien slaves worden
geselecteerd.
Op de inputpoort van de DUART zijn zes jumpers aangesloten, deze kunnen

worden gebruikt voor het selecteren van de baudrates van de twee kanalen •

... R.P. 10..-1

itl.

.2

fig. 11 Master DUART.
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3.7. VIA.

Voor de VIA wordt gebruik gemaakt van de 6522 (lit[10]). Dit IC kan
worden gebruikt voor parallelle 110. De twee achtbits poorten, PA en PB,
zijn via een connector toegankelijk. De handshake lijnen CA2, CBl en CB2
zijn ook op deze connector uitgevoerd en kunnen als controle signalen
worden gebruikt. AIleen CAl is in gebruik. Deze inputlijn van de VIA
wordt gebruikt om interrupts van de slave-kaarten op te vangen. Met deze
interrupt kunnen de slave-kaarten om aandacht van de master vragen. De
interrupt van de slave wordt gebufferd met behulp van een OR-poort
(74HCT32) •

3K3 "45

PJi I f1 cet+ECTOR

II
fig. 12 Master VIA.

.2
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3.8. TIMING/DECODERINB.

Deze figuur bestaat uit drie onderdelen, twee kristaloscillatoren, een
statemachine voor het opwekken van de systeemklok en een decodeer
schakeling voor het opwekken van de selectiesignalen.

3.8.1. Oscillatoren.

In fig. 12 zijn twee oscillatoren te zien. E~n oscillator is gebouwd
met de helft van een 74504 en wekt een 4 MHz klok Ope Deze wordt via
een buffer naar de systeembus gevoerd en is bedoeld voor de AD
convertors op de slaves. Op de slavekaarten wordt deze klok gedeeld
door twee waardoor een symmetrische 2 MHz klok ontstaat die op de AD
convertor kan worden aangesloten. De tweede helft van de 74504 wordt
gebruikt voor een tweede oscillator die een klok van 18.432 MHz opwekt.
Deze klok wordt gebruikt voor de sturing van de statemachine waarmee
aIle kloksignalen voor het hele systeem worden opgewekt.

3.8.2. Timing.

Zoals beschreven in 2.3 worden aIle kloksignalen voor de master en
slaves opgewekt met een statemachine. Deze is opgebouwd rond een PAL
van het type 16R8. Dit is een PAL waarbij de acht uitgangssignalen in
registers worden vast gehouden. Bij iedere stijgende flank van de klok
wordt een nieuwe toestand in deze registers gel aden. De signalen die
met deze statemachine worden opgewekt zijn

- 3.6864 MHz voor de
- 1.8432 MHz.
- E voor master CPU.
- g voor master CPU.
- E voor slave CPU.
- g voor slave CPU.
- master-enable.
- slave-enable.

DUART.

(1.8432 MHz).
(1.8432 MHz).
(1.8432 MHz).
(1.8432 MHz).

De 3.6864 MHz wordt aangesloten op de DUART en zorgt voor een exakte
synchronisatie van de DUART met de processor.
De aparte 1.8432 Mhz klok is toegevoegd om tien unieke toestanden voor

de statemachine te verkrijgen deze is verder niet nodig in het systeem.
De E en g zijn de kloksignalen voor de microprocessors. De E van de

master loopt precies in tegenfase met de E van de slave, hetzelfde
geldt voor de g van de master en slave. Omdat de uitgangsspanningen van
de PAL's niet hoog genoeg zijn voor de ingangslijnen van de
microprocessor kunnen de g en E niet direct worden aangesloten op de
microprocessor. De signalen worden geconverteerd m.b.v. een OR-poort
van het type 74HCT32. De uitgangsspanningen voor een logische ~~n van
dit IC liggen veel hoger (een ~~n is bijna vijf volt) dan die van de
PAL's (drie volt) en voldoen weI aan de eisen (zie litr3,4,14]). Er
moet een 74HCT32 worden gebruikt. De HCT familie bestaat uit CM05 IC's
die geschikt zijn om op TTL IC's te worden aangesloten. Een 74HC32 kan
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niet worden gebruikt omdat deze niet goed kan worden aangesloten op de
TTL uitgang van de PAL.

De signalen master-enable en slave-enable geven binnen iedere cyclus
aan wanneer de master in het DPM mag en wanneer de slave. Van de tien
toestanden waaruit iedere cyclus bestaat zijn er vier voor de master,
vier voor de slave en twee maal ~~n toestand als afscheiding tussen
master en slave zodat overlap tussen master en slave is uitgesloten.

In bijlage S is de defintie van de PAL van de statemachine gegeven in
PLPL. PLPL is een programmeertaal speciaal voor het definieren van
PAL's, zie lit[l3J. AIle PAL's in dit systeem zijn in PLPL geschreven.
In deze taal wordt de statemachine beschreven als tien opeenvolgende
uitgangsvectoren van de PAL met de daarbij behorende volgende
uitgangsvector. Compileren van deze beschrijving geeft een JEDEC file
die door een PAL-programmer kan worden ingelezen en waarmee de PAL dan
kan worden gemaakt. Voor de volledigheid is deze JEDEC file ook in de
bijlage opgenomen. Verder is in bijlage 6 een timing-diagram getekend
van deze statemachine.

3.8.3. Decodering

Voor de opwekking van de chipselect signalen wordt gebruik gemaakt van
een PAL van het type l6L8 en een EN-poort met acht ingangen. De PAL
leidt de selectie signalen af uit de Q- en E-klok van de processor, de
3.6864 MHz klok van de DUART, het R/Wn-signaal van processor en de
adreslijnen A4 tim AlS. M.b.v. de EN-poort (74LS30) wordt bepaald of A7
tim A14 hoog zijn, als dit zo is wordt de uitgang van dit IC laag. Dit
signaal wordt onder de naam AT (Adres Totaal) aangeboden. De signalen
die deze PAL moet opwekken zijn :

- CSVIA FFEO-FFEF
- CSRTC FFAO-FFBF
- CSDUART FFDO-FFDF
- CSROM 8000-FFFF
- CSRAM 4000-7FFF
- DPMCS 0000-3FFF
- R
- W

selectie VIA
selectie Real Time Clock
selectie DUART
selectie EPROM
selectie MASTER RAM
selectie Dual Ported Memory
processor read
processor write

AIle signalen zijn laag wanneer ze actief zijn. In bijlage 6 figuur 1
zijn de timing-diagrammen van al deze signalen getekend. De chipselect
signalen voor de VIA, RTC en DUART spreken voor zich. Bij de selectie
van de EPROM moet het gebied van FFAO tot FFEF worden uitgesloten
omdat zich hier de adressen voor de VIA, RTC en DUART bevinden. De
selectie van de RAM spreekt ook voor zich. De R en Wzijn bedoeld voor
chips die geen gebruik maken van het R/W signaal van de 6809.

De definitie van deze PAL is ook weer in PLPL geschreven en staat in
biilage 6. De JEDEC file voor deze PAL is ook in de bijlage afgedrukt.
Tevens staan hierin de timing-diagrammen van de selectiesignalen van
aile chips.
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4. De SLAVE.

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van de slave-computer besproken.

4.1. Blokdiagram.

Om het ontwerp van de slavecomputer toe te lichten is, net als bij de
master, het schema in blokken opgedeeld. Een overzicht van deze blokken
wordt gegeven in fig.14 waarin een blokdiagram van de slave is getekend.
In deze figuur zijn aIle grote onderdelen van de computer als een blok
voorgesteld. Net als bij het blokdiagram van de master zijn de blokken
onderling verbonden via vier busverbindingen, deze zijn :

D[0•• 7J
A[0 •• 15J
CTRUO•• 15J
cs[0•• 10J

de databus.
de adresbus.
de verzameling controle signal en.
de chipselect signalen.

De getallen tussen de vierkante haken geven aan uit hoeveel verbindingen
iedere bus bestaat.
De slave is onder te verdelen in de volgende componenten :

6809 CPU
RAMI ROM
Control
Bus buffering
VIA 6522
ADU 46508
DPM
Decodering

De microprocessor.
Het geheugen.
Besturing door master.
Aansluiting met de systeembus.
De VIA voor parallele 1/0.
De AID convertor.
Dual Ported Memory.
Opwekking van chipselect signal en.

In de volgende paragrafen zal ieder blok worden toegelicht.
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4.2. 6809 CPU.

Voer de CPU wordt net als bij de master gebruik gemaakt van een 68B09E,
dit is de 2 Mhz uitvoering van de 6809 met externe clockingang. Dit Ie
wordt gebruikt met een klokfrekwentie van 1.8432 Mhz. Veor verdere
informatie over de 68B09E zie lit. [3].

itl.

fig. 15 Slave microprocessor.
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4.3. RAM/ROM.

Veer het ROM werdt net als bij de master gebruik gemaakt van een 27256,
dit is een 32KB EPROM. Het ROM is bijna geheel in gebruik met
uitzendering van de adressen die gereserveerd zijn veer I/O <zie 4.8).

Buiten het DPM is er geen RAM ep de slave. Veer een beschrijving van het
DPM zie 4.7.
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fig. 16 Slave ROM.
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4.4. Centrele.

Met behulp van vier OR-peerten werden de besturingsignalen veer de slave
van de bus deergegeven aan de slavecemputer indien deze ep dat mement is
geselecteerd. M.b.v. van een jumper kan het adres van de slave werden
ingesteld (slave nummer). Veer het epwekken van het CSDPMn signaal wordt
gebruik gemaakt van een OR peert van het S-type emdat anders een
readcycle van de master te lang zeu duren. Met deze OR peert (U3A) werdt
erveer gezergd dat de buffers veer de master ze snel megelijk actief
werden gemaakt als het master-enable signaal laag werdt.
M.b.v. een EN-peert werd een LED aangestuurd die eplicht wanneer de

slave is geselecteerd.

E _1..,. CC2i3

itl.
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fig. 17 Slave centrele.
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4.5. VIA.

Voor de VIA Nordt net als bij de master gebruik gemaakt van de 6522. Zie
lit[lO]. Dit IC kan Norden gebruikt voor parallelle I/O. De tNee achtbits
poorten, PA en PB, zijn via een connector toegankelijk. De handshake
lijnen CBl en CB2 zijn ook op deze connector uitgevoerd. De handshake
lijnen van poort PA; CAl en CA2 zijn in gebruik.De inputlijn CAl Nordt
gebruikt om interrupts van de master op te vangen. Met deze interrupt kan
de master de slave om aandacht vragen. De outputlijn CA2 wordt gebruikt
om interrupts naar de master op te wekken. M.b.v. van een transistor
wordt een open collectoruitgang gebouwd zodat dit signaal voor aIle
slaves parallel kan worden geschakeld. Met deze interrupt kan iedere
slave de master om attentie vragen.

,....-_..'

A .2

fig. 18 Slave VIA.
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4.6. AD-convertor.

Voor AD conversie wordt de HD 46508, een 16 kanaals AD-convertor van
HITACHI, gebruikt. Dit IC bevat zestien analoge ingangen waarvan er
tel kens ~~n kan worden geselecteerd. De spanningen van deze analoge
signalen mogen tussen de nul en vijf volt liggen. Om de analoge waarde
van het geselecteerde kanaal vast te kunnen houden moet een Sample and
Hold-circuit worden gebruikt, dit gebeurt m.b.v. een IC, de SNC298. Dit
IC wordt gevoed vanuit de plus twaalf en min vijf volt. Dit betekent dat
de spanningen symmetrisch rond de plus drie-en-een-halve volt liggen, dit
komt in de buurt van de gemiddelde waarde van de ingangssignalen (twee
en-een-halve volt). Om de schakeling te beveiligen tegen te hoge
spanningen op de ingangen van de AD-convertor worden aIle ingangssignalen
op de AD-convertor aangesloten via een weerstand van lKQ die ook via een
diode is verbonden met de vijf volt voedingsspanning (VCC). Op deze
manier kunnen de ingangsspanningen van de AD-convertor nooit ver boven de
vijf volt komen. In lit[ll staat een uitgebreide beschrijving van deze
schakeling.
De schakeling is ontworpen voor de 1 MHz uitvoering van de HD46508. Er

is ook een 1.5 MHz uitvoering van dit IC. Dit IC kan de AD conversie
anderhalf keer zo snel verrichten. Om dit IC te gebruiken moet een 3 MHz
klok op de AD-convertor worden aangesloten i.p.v. de 2 MHz klok die nu
wordt gebruikt. Hiervoor zou de 4 MHz oscillator op de master omgebouwd
moeten worden tot een 6 MHz oscillator.
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4.7. Dual Ported Memory.

Het DPM is opgebouwd rond een 32KB statisch RAM IC, de 43256 van NEC.
Het principe van het DPM is beschreven in 1.2. Door gebruik te maken van
een 32KB RAM IC vervallen de RAM's die voor het systeemgeheugen van de
slave nodig waren. De selectie van het DPM wordt daardoor eenvoudiger, de
onderste 32KB van het adresbereik van de slave vallen altijd in het DPM.
Met behulp van een OR poort wordt ervoor gezorgd dat de hoogste adreslijn
van het RAM altijd hoog is als de master het DPM adresseert. Op deze
manier komt de master altijd in de bovenste 16KB van het RAM IC terecht
terwijl de slave het hele bereik van 32KB kan adresseren.

Omdat de chipselect (CS) van de RAM pas laag mag Horden als het adres
geldig is wordt dit signaal met een EN-poort opgewekt (74S08). De uitgang
van deze poort is normaal hoog als de buffers in een toestand van hoge
impedantie staan omdat de ingangen van de EN-poort dan met weerstanden R4
en R5 hoog worden gemaakt. Zodra het Read- of Writesignaal laag Hordt
omdat ~~n van de buffers U10 of U12 actief is geworden zal de uitgang van
de EN-poort laag worden. Op dat moment is zeker dat de buffers al actief
zijn geHorden en dus ook het adres op de RAM geldig is. Voor de EN poort
Hordt een S-type gebru1kt omdat een readcycle voor de master anders te
lang zou duren.
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4.8. Decodering.

Voor de opwekking van de chipselect signalen wordt net als bij de master
gebruik gemaakt van een PAL van het type l6L8 en een EN-poort met acht
ingangen. De PAL leidt de selectiesignalen af uit de Q- en E-klok van de
processor, het R/Wn signaal van de processor, het slave-enable signaal en
de adreslijnen A4 tIm A15. M.b.v. de EN-poort C74LS30) wordt bepaald of
A7 tIm A14 hoog zijn, als dit zo is wordt de uitgang van dit IC laag. Dit
signaal wordt onder de naam AT (Adres Totaal) aangeboden. De signalen
die deze PAL moet opwekken ziin :

- CSVIA
- CSADU
- CSROM
- DPMCS
- R
- WAIT
- E_ADU

FFEO-FFEF selectie VIA
FFD8-FFDF selectie AD-convertor
8000-FFFF selectie EPROM
0000-7FFF selectie Dual Ported Memory
processor read
genereer een wait cycle.
E klok voor AD-convertor.

AIle signalen ziin laag als ze actief ziin. De chipselect signalen voor
de VIA en de AD-convertor spreken voor zich. Bii de selectie van de EPROM
moet het gebied van FFDO tot FFEF worden uitgesloten. Het DPMCS signaal
selecteert de eerste 32KB van het adresbereik. De R is bedoeld voor de
besturing van het DPM. WAIT en E_ADU worden hieronder besproken.
Door verandering van de systeemklok en vermindering van het aantal IC's

is de decodering eenvoudiger geworden. Maar door versnelling van de
processorklok is een wait-state schakeling toegevoegd om de AD-convertor
te kunnen gebruiken. Deze schakeling bestaat uit ~~n JK-flipflop die
normaal "gecleared" is, dat wil zeggen dat de Q-uitgang hoog is en de Qn
uitgang laag. AIleen als de J-input laag wordt gemaakt m.b.v. een WAIT
signaal worden de uitgangen van de flipflop bii twee opeenvolgende
flanken van de E-klok geinverteerd. Dat wil zeggen dat de Qn-uitgang ~~n

cycle hoog wordt gemaakt. Door de Qn met een OR-poort samen te voegen met
de oorspronkeliike E- en Q-kloksignalen wordt bereikt dat de E- en Q
kloksignalen ~~n cyclustiid (542 nS> langer hoog worden gehouden. De OR
poort is van het HCT type omdat de uitgangsspanningen hiervan voldoen aan
de specificaties van de ingangsspanningen van de Q- en E-ingang van de
microprocessor (zie ook 3.8.2>. Hierdoor worden de gespecificeerde tiiden
van de ADU niet meer overschreden. Omdat het aantal wisselingen per
seconde van de E-klok nu afhangt van de toegang tot de AD-convertor zal
dit weI tot gevolg hebben dat de interne timers van de VIA niet meer goed
lopeno Op de VIA moet daarom de ongemodificeerde E-klok worden
aangesloten. Het WAIT-signaal is identiek met het chipselect signaal van
de ADU.
Tijdens de adressering van de AD-convertor wordt er een eenmalige E

klok opgewekt die de data inklokt in de AD-convertor voor een write-cycle
of uitklokt voor een read-cycle. Dit signaal is E_ADU.

De definitie van deze PAL is ook weer in PLPL geschreven en staat in
bijlage 5. De JEDEC-file voor deze PAL is ook in deze biilage afgedrukt.
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fig. 21 Slave timing + decodering.
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5. Printontwerp.

Van de in de twee vorige hoofdstukken beschreven ontwerpen van de master
en de slave zijn prototypes gebouwd. Aan de hand van deze handbedrade
printen op EURO-kaart formaat zijn de master en de slave getest. Het
uiteindelijke doel was om van deze prototypes een printlayout te
ontwerpen. Deze printlayout moest ontworpen worden met SMARTWORK, een
printlayout tekenprogramma voor de PC. Om de kleinst mogelijke
printafmetingen te bepalen is eerst met een ander printlayout programma
geprobeerd wat de gunstigste componentopstelling is. Dit programma kan
automatisch printen ontwerpen aan de hand van bedradingslijsten van een
ontwerp. De complexiteit van de master en slave is te groot voor dit
programma om tot een oplossing te komen maar er kan wei een goed beeld
worden verkregen van de afmetingen die de print minstens moet hebben. De
prototypes zijn gebouwd op EURO-kaarten, deze hebben een afmeting van tien
bij zestien centimeter, om een dubbelzijdige print hiervoor te ontwerpen
is veertien bij twintig centimeter nodig.

Met SMARTWORK zijn drie printen ontworpen, de master-, de slave- en de
busprint. In bijlage 9 zijn de layouts van deze drie printen afgedrukt.
Bij het ontwerpen van de master en slave print is ervoor gezorgd dat de
voedingslijnen zo goed mogelijk in de vorm van een raster zijn gelegd, dit
om een zo goed mogelijke ontkoppeling van storing te verkrijgen. Aileen
voor de AD-convertor van de slave geldt dit niet. Deze is maar op ~~n punt
geaard om de digitale en analoge aarde zo goed mogelijk gescheiden te
houden. Verder is geprobeerd om de verbindingen aan de boven en onderzijde
van de print overal loodrecht op elkaar te laten verlopen.

Om de kast voor het multiprocessor systeem klein te houden is de busprint
ontworpen om maar vier kaarten door te verbinden. In de basis configuratie
betekent dit ~~n master en maximaal drie slaves. Om later meer slaves aan
te sturen zijn aan de boven en onderzijde van de print connectors
aangebracht waarop m.b.v. flatcable een tweede unit kan worden aangesloten
waarin dan weer vier extra slaves kunnen worden geinstalleerd, zo kunnen
maximaal drie units worden doorverbonden om de maximale configuratie van
~~n master en tien slaves te krijgen. Omdat iedere unit zijn eigen voeding
heeft hoeven de voedingslijnen niet te worden doorverbonden tussen de
units, de pinnen die hierdoor vrij komen zijn aan aarde gelegd.

In bijlage 10 is de componentopstelling van deze drie printen afgedrukt.
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6. Mogelijkheden van het systeem.

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden van het
in de vorige hoofdstukken beschreven systeem.

6.1. Digitale in- en outputs.

De master beschikt over ~~n VIA waarmee twee achtbits parallelpoorten
kunnen worden gemaakt. Ieder bit van deze poorten kan afzonderlijk als
in-of uitgang worden gedefinieerd. E~n van deze twee poorten beschikt
over volledige handshake lijnen (strobe en acknowledge) en kan
bijvoorbeeld gebruikt worden om een printer met parallel interface aan te
sturen. De andere poort heeft aIleen de mogelijkheid om een strobe te
genereren. De aansluitingen en specificaties van deze poorten zijn
opgenomen in bijlage 12.

Ook iedere slave beschikt net als de master over een VIA. Hiermee kunnen
ook twee achtbits parallelpoorten worden gemaakt. E~n van deze twee
poorten beschikt over volledige handshake lijnen, de andere heeft geen
handshake lijnen. De aansluitingen en specificaties van deze poorten zijn
ook opgenomen in bijlage 12.

6.2. Analoge inputs.

Iedere slave heeft een 16-kanaals AD-convertor. Hiermee kunnen
spanningen tussen nul en vijf volt worden gemeten. De conversie van ~~n

waarde gebeurt in honderd micro-seconden met een resolutie van tien bits.
Er kan maar~~n kanaal tegelijk worden geconverteerd, de keuze van dit
kanaal geschiedt met een multiplexer. Dit betekent dat ~~n kanaal met
tien kilo-Hertz kan worden bemonsterd of zestien kanalen met zeshonderd
Hertz. De aansluitingen en specificaties van de AD-convertor zijn
opgenomen in bijlage 12.

6.3. Communicatie.

De master beschikt over twee seriele communicatie poorten: kanaal A en
B. Deze bestaan beide uit een zend- en ontvangstlijn. Er zijn geen
voorzieningen voor hardware handshake lijnen. E~n van deze kanalen kan
worden gebruikt om een terminal aan te sluiten, de andere om te
communiceren met de hoofd-computer." Ieder kanaal kan in principe
communiceren met ~~n van de volgende baudrates; 50, 110, 134.5, 200, 300,
600, 1050, 1200, 2400, 4800, 7200, 9600 en 38400. De software voorziet
aIleen in 300, 2400, 4800 of 9600 baud. De gekozen baudrate hangt af van
de jumper instelling (zie bijlage 11), en kan voor beide kanalen
onafhankelijk worden ingesteld. Via deze communicatielijnen kan software
in het geheugen van de master- of slavecomputers worden geladen. Dit
gebeurt volgens het 51-59 formaat van Motorola. Bij het overzenden wordt
gebruik gemaakt van een eenvoudig protocol waarbij iedere goed ontvangen
regel wordt bevestigd met een acknowledge (ACK). Een verkeerd ontvangen
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regel wordt gemeld met een not acknowledge (NAK) en wordt opnieuw
verzonden. Aan de hand van een checksum wordt bepaald of een bericht al
dan niet goed is ontvangen.

6.4. 5ysteem-software.

De systeem-software omvat een debugger voor de master en de slaves, een
loader en een Concurrent EUCLID kernel. Met de debugger kunnen
programma's worden gel aden vol gens het 51-59 formaat. Deze kunnen worden
getest m.b.v. een single-step funktie en break-points. Verder kunnen
geheugenplaatsen worden bekeken en gemodificeerd. Er is een debugger voor
de master en ~~n voor de slaves. Er kan maar ~~n van beide tegelijk
actief zijn. Het debuggen van real-time processen is problematisch omdat
aIle commando's interactief door de gebruiker moeten worden ingevoerd
zodat een snel proces nooit kan worden bijgehouden. Met de loader kunnen
extern ontwikkelde programma's geladen worden in de master of slave
computers, dit gebeurt volgens het 51-59 formaat. Deze programma's zijn
geschreven in 6B09-assembly language of een hogere programmeertaal en
vervolgens vertaald naar 6B09-code. Voor ~~n taal zijn extra
voorzieningen getroffen; dit is Concurrent EUCLID (CE). CE is een hogere
programmeertaal waarmee parallel verlopende processen kunnen worden
geprogrammeerd. Om de programma's uit te kunnen voeren die de CE compiler
genereert moeten een aantal standaard routines op het systeem aanwezig
zijn. Deze verzameling van elementaire systeemroutines wordt KERNEL
genoemd. Deze routines zorgen onder andere voor het geheugenbeheer, de
verdeling van processortijd over de verschillende processen, de
communicatie tussen processen en de interface tussen processen en de
hardware. Deze routines's zijn hardware afhankelijk en zijn speciaal voor
het hier beschreven multi-processor systeem geschreven door een vorige
afstudeerder (zie lit[2]).

6.5. Ontwikkel hulpmiddelen.

Zoals hiervoor beschreven kunnen er programma's worden overgezonden van
een hoofd-computer naar het multi-processor systeem. Deze programma's
kunnen worden geschreven in bB09-assembly language maar ook in een hogere
programmeertaal mits er een cross-compiler beschikbaar is die een
vertaling naar bB09-code kan verzorgen.

Voor dit multi-processor systeem is de hogere programmeertaal Concurrent
EUCLID gekozen. Dit is een programmeertaal die is afgeleid van PA5CAL. In
CE is het mogelijk om parallelle processen te beschrijven. Deze compiler
voor CE is beschikbaar voor de microPDP. Deze computer wordt gebruikt bij
de vakgroep EME. Op dit systeem met het XENIX operating system kunnen
programma's in CE worden geschreven. Voor zover niet hardware-afhankelijk
kunnen de programma's ook nog worden gesimuleerd. Vervolgens wordt het
programma naar 6B09-code vertaald. Tenslotte kan de code worden
overgezonden naar het multi-processor systeem. Daar kan het dan m.b.v.
van debugger worden getest.
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Conclusie.

Het bestaande ontwerp van een multi-processor systeem is met succes
verbeterd. Het hele systeem werkt 1.8 maal sneller dan het
oorspronkelijke ontwerp met gebruik van minder IC"s zonder dat de
bestaande software aangepast moest worden. Van het nieuwe ontwerp ZlJn
printen ontworpen zodat het systeem nu makkelijk gereproduceerd kan
worden. Om de afmetingen van de kast klein te houden is uiteindelijk
gekozen voor een opzet van ~~n master en drie slaves die later nog met
andere kasten kan worden doorverbonden waarin dan vier extra slaves
kunnen worden gemonteerd zodat toch de maximale configuratie van ~~n

master en tien slaves kan worden gemaakt. Het hiermee gerealiseerde
mUlti-processor systeem kan worden gebruikt als frontend-computer voor
het Data Acquisitie en Display Systeem maar zal ook ingezet kunnen worden
op andere plaatsen waar Real-Time Analoge metingen moeten worden
verricht.
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