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Summary

This work deals with the design of a multi-microprocessor

system functioning as a Front-End Processor in a Data Ac

quisition and Display Syste~ serving in medical surveil

lance.

The microprocessor used is Motorola's MC6809E.

The system's structure is a One Master/Ten Slaves-confi

guration in which Master and Slaves operate with synchro

nous clocks offering the possibility of constructi~g

a simple Random Access Dual Fort Memory through which

all data-transfer between Master and Slaves takes place.

Samenvatting

Dit afstudeerverslag behandelt het ontwerp van een multi

microprocessorsysteem als Front-End processor in een Data

Acquisitie en Display Systeem.

De gebruikte microprocessor is de MC6809E van Motorola.

Het mUlti-microprocessor systeem bestaat uit €€B Master

en tien Slaves.

Master en Slaves werken met synchrone clocks hetgeen een

eenvoudige constructie toelaat van een zogenaamd Dual

Port Memory via welke de data-overdracht tussen Master en

Slaves verloopt.
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1. Inleiding

Bij de vakgroep der Medische Electrotechniek wordt, in het

kader van het servo-anesthesie project, een Qata ~cquisi

tie & Qisplay ~ysteem ontwikkeld welke een onderdeel gaat

vormen van de patientbewaking tijdens anesthesie.

DADS heeft tot taak meetsignalen, afkomstig van sensoren

welke bijvoorbeeld op de patient of oak in omringende me

dische apparatuur aangebracht kunnen zijn, binnen te halen,

te verwerken, op te slaan en op een voor een gebruiker ge

schikte wijze weer te geven in bijvoorbeeld tabellen, gra

fieken diagrammen en dergelijke.

We zien in bovenstaande taakomschrijving van DADS een

grate diversiteit in min of meer van elkaar onafhankelijke

processen.

Deze processen zouden door verschillende processoren uit

gevoerd kunnen worden am op die manier tijd te kunnen win

nen, hetgeen in een Real-time systeem een belangrijke fac

tor is~ Bovendien kunnen de verschillende processoren op

die plaatsen gelocaliseerd worden waar hun specifieke

functies betrekking op hebben.

Het binnen-halen van de, in veel gevallen analoge, meet

signalen en een eers~e eenvoudige bewerking, zoals het

bepalen van gemiddelden, zijn bijvoorbeeld processen welke

in een zogenaamde Front-end processor uitgevoerd zouden

kunnen worden.

Deze processor zou dan, wanneer hij klein genoeg is, bijv.

onder de operatie-tafel gemonteerd kunnen worden zodat

de processor zich dicht bij zijn meetpunten bevindt en zo

doende verbindingsleidingen kart gehouden kunnen worden.

Hiermee wordt het systeem minder storingsgevoelig en ka

bels liggen minder in de weg,een kabel tussen operatie

tafel en displayprocessor is dan voldoende.



-4-

Deze Front-end processor zou dus in hoofdzaak twee taken

hebben; het binnenhalen van de signalen met een eerste

bewerking, en het doorsturen van data naar de display

processor.

Ook hier zien we weer een mogelijke opsplitsing van pro

cessen welke parallel uitgevoerd zouden kunnen worden.

Deze Front-end processor zou op zich dus weer uit meerde

re processoren kunnen bestaan.

Het hierna volgende behandelt het ontwerp van zoln moge

lijke Front-end processor.

Deze Front-end processor is opgebouwd uit een Master

processor welke tien Slave-processoren bestuurt.

De Slave-processoren, in het vervolg aangeduid met Slave,

hebben tot taak de binnengehaalde analoge meetsignalen te

bemonsteren en t~ digitaliseren met behulp van een Ana

loog naar Digitaal converter; bovendien dient de Slave

in staat te zijn digitale informatie, zoals het al dan

niet gesloten zijn van een schakelaar, binnen te halen.

De Master dient te zorgen voor de communicatie met andere

componenten binnen het systeem, hij dient de door de Slaves

vergaarde informatie over te kunnen zenden naar een vol

gende computer, welke op zijn beurt de Master moet kunnen

vertellen welke informatie verwacht wordt.

Elke Slave is een processor welke geprogrammeerd dient te

worden; dit programmeren verloopt via de Master.

Eventuele data-bewerkingsprogrammatuur kan, naar gelang de

aard, ondergebracht worden in de Slave of in de Master.
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2. De MASTER-SLAVE Configuratie.

Zoals in de inleiding uiteengezet, is de Front-end proces

sor opgebouwd uit tien Slaves en een Master.

In figuur 1 zien we de structuur van zoln Master-Slave

configuratie.

Tien identieke Slaves met elk 16 analoge ingangen en zes

tien digitale in-/uitgangspoorten worden bestuurd door

een Master welke beschikt over twee seriele communicatie

lijnen, hiermee kan hij op een tweede computer, alsook op

een terminal, aangesloten worden.

Voor communicatie tussen Master en Slaves (de Slaves on

derling kunnen niet met elkaar communiceren) beschikt de

Master over een programmeerbare schakelaar waarmee hij een

Slave, met welke hij wil communiceren, uit kan kiezen.

AIle data-communicatie tussen Master en Slave, verloopt

via een zogenaamd Qual-~ort ~emory, dit is een geheugen

met een dubbel uitgevoerde Data-, Address- en Controlbus,

zodat hierin door twee processoren gelezen en geschreven

kan worden.

Elke Slave beschikt over zoln Dual-Port Memory,afgekort DPM.

Heeft een Slave data welke verzonden dient te worden naar

de Master, dan kan hij deze data in zijn DPM schrijven en de

Master, door middel van een interrupt, verzoeken deze

data te lezen uit het DPM.

Heeft de Master data voor een van de Slaves, dan kan hij

die in de betreffende DPM schrijven waarna hij de Slave de

opdracht geeft deze data te lezen, ook dit laatste ge

beurt via een interrupt welke door de Master naar de be

treffende Slave wordt gestuurd.
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2.1 De Slave Componenten.

In figuur 2 iien we de functionele blokken waaruit een

Slave opgebouwd zou kunnen zijn:

-Een microprocessor.

-~ead Qnly ~emorYt deze bevat de programmatuur en data

voor de Slave welke nooit veranderd dient te worden t de

zogenaamde Firmware.

-Lokaal Random Access ~emory.

-Het Dual-Port MemorYt waar de Master toegang toe heeft.

-Een hardware vermenigvuldiger/deler om rekenkundige

operaties te versnellen.

-De analoog/digitaal omzetter t welke zorg draagt voor

de conversie van analoge meetsignalen naar digitale

getalswaarden t zodat ze door een processor bewerkt kun

nen worden.

-Een Versatile interface ~daptert dit is een program

meerbare I/O Port om digitale informatie binnen te kun

nen halen en naar buiten te kunnen sturen.
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2.2 De Master Componenten.

Figuur 3 geeft ons een indruk van de functionele blokke0

welke de Master zou moeten bevatten:

-Een microprocessor.

-ROM, deze bevat de Firmware voor de Master.

-Lokaal RAM.

~Een Real-time Clock met battery back-up, deze speelt

een centrale rol b~ het op gezette t~den bemonsteren

van de analoge ingangssignalen.

-Een hardware vermenigvuldiger/deler, eveneens om reken

kundige operaties te versnellen.

-Een Qual Asynchronous ~eceiver/!ransmitterwelke twee

Full Duplex seriele kanalen dient te realiseren.

-Een VIA.

-Een mechanisme waarmee de Master zich toegang kan ver

schaffen tot een van de Slaves, om een interrupt te ge

. nereren of om in z~n DPM te lezen of schr~ven.
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3. Fysieke Opbouw van de Front-end Processor.

De Front-end processor dient, dichtbD de patient, in de

operatiezaal opgesteld te worden.

De hier altDd beperkt beschikbare plaats stelt grenzen

aan de fysieke omvang van het systeem.

Elke Slave, zowel als de Master, dient gebouwd te worden

op een print ter grootte van een Eurokaart.

Aldus verkrDgen we 11 Eurokaarten welke geplaatst worden

in een 19-inch rek.

Dit 19-inch rek dient verder te bevatten een voeding,

welke aIle benodigde spanningen levert, en een klok-gene

rator welke centraal de voor het hele systeem benodigde

timingsignalen genereert.

Een Back-plane zorgt voor de electrische verbindingen

tussen de Eurokaarten, hierover verloopt de communicatie

tussen de Master en de Slaves.

De analoge ingangen van de Slaves, zowel als de I!O-poor

ten, worden aan de voorkant van de kast uitgevoerd, dit

geldt ook voor de seriele-data IDnen en de I!O-poorten

van de Master.
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4. De Moederklok

4.1 Inleiding.

Zoals eerder gesteld, verloopt de data-overdracht tussen

Master en Slave via het zogenaamde Dual Port Memory.

Eerder hebben we dit DPM beschreven als een RAM met dub

bel uitgevoerde Qata-, ~ddres~ en fontrolbus.

Deze dubbele uitvoering wordt gerealiseerd door de Data-,

Address- en Controlbus van de standaard Single Port RAM

via schakelaars door te verbinden met een van beide

DAC-bussen van Master en Slave, zie figuur 4.1 .

Wanneer Master of Slave om toegang vraagt worden de be

treffende schakelaars gesloten en de verbinding tussen

Master en DPM, of tussen Slave en DPM, is gelegd.

Het zal duidelijk zijn dat Master en Slave nimmer gelijk-

tijdig om toegang mogen vragen daar anders de Master en

Slave DAC-bussen kortgesloten zouden worden.

We dienen een mechanisme te realiseren welke voorkomt cat

Master en Slave gelijktijdig om toegang kunnen vragen.

Een mogelijke oplossing is het in de tijd op exact gede

finieerde interval len toewijzen van een Access-mogelijkheid

aan Master en aan Slave.

Met andere woorden, Master en Slave dienen te weten wan

neer zij om toegang mogen vragen om elkaar niet "in de

weg te lopen".

Bovenstaand principe zou gerealiseerd kunnen worden door,

in het gehele Master-Slave systeem, een centrale klok te

laten opereren, de zogenaamde Moederklok, die Master en

Slave vertelt wanneer zij om een Access mogen vragen.

Van deze Moederklok kunnen dan tevens aIle, voor Master

en Slave, inwendige timingsignalen afgeleid worden welke

nodig zijn om de verschillende componenten op de juiste
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wijze met elkaar te laten opereren.

Het afleiden van aIle timingsignalen van zowel Master als

Slave, garandeert een strakke synchroniteit tussen Master

en Slave en stelt ons in staat, zoals we later zullen

zien, op een eenvoudige manier het Dual Port Memory te re

aliseren.
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~~~:~,c=Master-Access
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0 ro 0
u Ci u

Slave-Accest(
Control

Figuur 4.1 : principe van het

Dual Port Memory
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4.2 De Signalen.

De Moederklok genereert vier fasen, A, B, C en D, afge

leid van een 16MHz kristal oscillator, zie figuur 4.2 .

Deze vier fasen worden op het Back-plane van het systeem

gezet, zodat Master en Slaves aIle gestuurd worden met

dezelfde signalen.

Door het speciale karakter van de vier fasen A, B, C en D

is met behulp van een combinatorisch netwerk. (in ons sys

teem gebruiken we hiervoor een Erogrammable ~rray ~ogic)

elk willekeurig timingsignaal af te leiden.

"Willekeurig" betekent in dit geval dat de periode-duur

van 1 )Usee. opgedeeld wordt in 16 intervallen van

62.5 nsec. welke onafhankelijk van elkaar "0" of "1" ge

maakt kunnen worden.

Het speciale karakter van de vier fasen A, B, C en D be

staat hierin dat wanneer een van de vier fasen van waarde

verandert, de andere drie onveranderlijk blijven.

Dit laatste stelt ons in staat om met behulp van een com

binatorisch netwerk, altijd een Spike-free signaal af te

leiden.
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4.3 De Toestanden

De vier Moederklok-fasen A, B, C en D worden gegenereerd

met behulp van een speciale counter die gestuurd wordt

met een kristal-oscillator van 16MHz.

De counter kan geprogrammeerd worden in een "PAL with

Registered Outputs""zoals de PAL16R4 van Monolithic Me

mories (lit.2).

De counter doorloopt achtereenvolgens de volgende toestan

den (een toestand wordt gedefinieerd door de inhoud van

de vier registers, welke overeenkomen met de uitgangen

A, B, C en D):

toestand

a
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Register-inhoud

D C B A

0 0 0 0 Elk van de 16 toestan-

0 0 0 1 den, met de namen "0"

0 a 1 1 tim "15", komt eendui-

a a 1 0 dig overeen met een

a 1 1 a gelijknamig interval

0 1 1 1 uit de 16 intervallen

0 1 0 1 waarin de peri ode van

a 1 0 a 1 ,PBec onderverdeeld

l' 1 a 0 is.

1 1 a 1

1 1 1 1

1 1 1 0

1 0 1 a
1 a 1 1

1 a a 1

1 a a a
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Het doorlopen van de 16 toestanden kunnen we in het vol

gende diagram weergeven

A 0 1 1 0

B 0 0 1 1

D C

0 0 fH

_

3

0 1 7+-6~5t-!
1 1 ~-.-. -.

+1 0 1~ <,-.·12

Dit diagram zal in het vervolg veelvuldig gebruikt worden

om het combinatorisch netwerk, liever gezegd de Booleaan

se expressie in de argumenten A, B, C, en D, af te leiden

teneinde het gespecificeerde signaal te kunnen genereren.

4.4 De Hardware

Zoals hierboven vermeld is, worden de vier fasen A, B, C

en D gegenereerd met behulp van een counter, welke de

16 toestanden doorloopt.

Deze counter wordt opgebouwd rond 4 D-type flip-flops

wier inhoud overeen komt met A, B, C en ~.

De uitgangen van deze vier flipflops worden dienovereen

komstig A, B, C en D genoemd.

De 4 D-type flipflops worden geklokt op de opgaande flank

van een 16MHz signaal.

De nieuwe toestand, X(k+1), van elk van de vier registers

is afhankelijk van de voorgaande toestand van deze regis-

ters, resp. A( k) , B(k) , C(k) en D(k) •

A(k+1) = BFA( A(k) , B(k), C(k), D(k) )

B(k+1) = BFB( A(k), B(k) , C(k), D(k) )

C(k+1) = BFC( A(k), B(k), C(k), D(k) )

D(k+1) = BFD( A(k) , B(k) , C(k), D(k) )
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Om de Booleaanse functies BFA, BFB, BFC en BFD af te kun

nen leiden maken we gebruik van het eerder beschreven

diagram.

toestand

D{k) k
C(k)

B(k)
A(k)

o 000 0

00011

00112

o 0 1 0 3

o 1 104

o 1 11 5

o 1 0 1 6

o 1 007

1 100 8

1 101 9

1 1 1 1 10

1 1 1 0 11

1 0 1 0 12

1 0 1 1 13

1 0 0 1 14

1 0 0 0 15

nieuwe toestand

D(k+1) k+1
C(k+1)

B(k+1)
A(k+1)

00011

00112

00103

o 1 104

o 1 115

o 1 016

o 1 0 0 7

1 1 0 0: 8

1 1 0 1 9

1 1 1'1 10

1 1 1 0 11

1 0 1 0 12

1 0 1 1 13

1 0 0 1 14

1 0 0 0 15

o 0 0 0 0

Uit bovenstaande tabel maken we de volgende diagrammen

(in het vervolg noteren we X(k) als X en X(k+1) als !)

A fA I0 1 1 0
~B 001 1
D C

B IA I0 1 1 0

~ 0011
D C

o 0

o 1

1 1

1 0

o 0

o 1

1 1

1 0

0([])1

000 1

0([J)1

000 1
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.~
0 1 1 0 ..:J~ 0 1 1 0

0 0 1 1 0 0 1 1

D C D C

0 0 o 0 o~ 0 0 000 0

0 1
~1 0 1 tJ0 0 0

1 1 1 1 1 0 1 1

~1 0 000 0 1 0 o 1 1 1

Uit deze zogenaamde Karnaugh-diagrammen leiden we af

A = B.C.n + B.C.n + B.C.D + B. C.D
B = A.C.n + A.B + A.C.D
C = A.B.n + A.C + B.C
n = A.B.C + A.D + B.D

Met behulp van deze Booleaanse expressies kunnen we de

PAL16R4 programmeren als Moederklok-counter.

Zie figuur 4.4 voor de realisatie van de Moederklok-gene

rator.
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5. DeMicroprocessor

Als Microprocessor is gekozen voor Motorola's 6809E met

externe E en Q clock ingangen.

ten van de redenen voor deze keuze is de behoefte die be

staat blj de vakgroep der Medische Electrotechniek, naar

een onderzoek omtrent de mogelljkheden en eigenschappen

van deze processor.

Deze microprocessor heeft twee clock-ingangen, de E- en

Q-clock, Q een kwart periode vooruitlopend op E, beide

met een clockcyclus van 1 psec. (zie Lit. (1) )'.

In figuur 5 zien we het Timingdiagram van de microproces

sor.

De beide signalen EM en QM stellen de clock-signalen E en

Q voor van de Master.

Uit het Timing-diagram zien we dat de data-overdracht blj

Read en Write plaats vindt gedurende het hoog zljn van de

E-clock.

Denken we even aan het Dual Port Memory, dan zien we dat

het slechts gedurende het hoog zljn van de E-clock nodig

is het DPM toe te wljzen aan de betreffende processor.

Dit brengt ons op het idee de Master en de Slave met

synchrone E en Q-clocks te sturen die met elkaar in tegen

fase staan :

ES = EM

QS = QM

Op deze manier hebben we bewerkstelligd dat gedurende elke

willekeurige clock-cyclus zowel Master als Slave zich

toegang kunnen verschaffen tot het DPM.

Master en Slave zljn als het ware onzichtbaar voor elkaar

geworden, en het Dual Port Memory is hiermee, voor deze

processoren, geworden tot een Random Access Dual Port

Memory.
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Microprocessor.

Timing-diagram Microprocessor 6809E

1 Eis/Garantie
in nanoseconde

Symbool Omschrljving min. typo max. Lit. Opmerking

Timing-table

behorende bij

volgnummer

9

11

17

18

20

21

Address Hold Time

Address Delay Time from E L6w

Read Dana Setup Time

Read Data Hold Time

Data Delay Time from Q

Write Data Hold Time

20

80

10

30

( 1 )

200 (1)

( 1 )

11)
200 ( 1 )

( 1 )
I
I\)

~
I
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Uiteraard dient aan de timing van de Access nog nader

aandacht geschonken te worden, hierover echter bij de be

handeling van het Dual Port Memory meer.

5.1 Afleiding E en Q-clock.

In het Timingdiagram zien we bovenaan uitgezet de zoge

naamde "Time-slots", di t zijn de intervallen waarin de

clock-cycle van l~lsec onderverdeeld is, elke Time-slot

staat voor een interval van 62.5 nanosec.

De clock-signalen E en Q worden met behulp van een com

binatorisch netwerk, een PAL, afgeleid van de Moeder

klok.

Onderstaande Karnaugh-diagrammen geven ons de Booleaanse

expressie waaraan de EM, QM, ES en QS moeten voldoen.

Met behulp van deze expressies kunnen we de PAL program-

meren.

:.1: 0 1 1 0

~:
0 1 1 0

0 0 1 1 0 0 1 1

D C D C

0 0 000 0 0 0 000 0

0 1 o 0 0 0 0 1

~1 1

~
1 1 111 1

1 0 1 1 1 1 1 0 o 0 0 0

~:
0 1 1 0 :JB 0 1 1 0

0 0 1 1 0 0 1 1

D C D C

~
0 0 1 1 1 1 0 0

0 1 1 1 1 1 0 1

1 1 000 0 1 1

1 0 000 0 1 0
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Uit deze diagrammen voIgt eenvoudig

EM = D

QM = C

ES = D

QS = c
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6 •.De READ'en WRITE Signalen.

De componenten welke aangestuurd worden door de micropro

cessor, zljn onder te verdelen in die welke een R/W-ingang

hebben -de timing van data-overdracht wordt hier bepaald

door een tweede signaal genoemd STROBE of CLOCK- en die

waarblj de data-overdracht bepaald wordt door twee aparte

signalen, over het algemeen genoemd R en W.

Die componen~en welke een R/W-ingang bezitten, kunnen

direct op de R/W-uitgang van de microprocessor aangeslo

ten worden.

Voor de resterende componenten dient het R-signaal en het

W-signaal afgeleid te worden uit R/W van de microproces

sor, dit gebeurt in de controllogic.

Deze R- en W-signalen dienen wat betreft de timing aan

bepaalde eisen te voldoen opgelegd door de componenten

welke hiermee aangestuurd zullen worden.

Met name het Dual-Port Memory stelt zware eisen aan de

beide signalen.

In dit hoofdstuk zal volstaan worden met het geven van

de R- en W-signalen, zonder diep in te gaan op het waar

om van bepaalde eigenschappen, en hoe de beide signalen

in de controllogic afgeleid dienen te worden.

De eisen aan welke de beide signalen dienen te voldoen

worden beschreven blj die componenten welke die eisen op

leggen.

In figuur 6 wordt het timingdiagram gegeven van de beide

signalen R en W.

We zien beide signalen gerelateerd aan de signalen E en Q.

Voor Master en Slave worden beide signalen namelijk op de

zelfde manier behandeld.

Onder aan het Timingdiagram zien we de Time-slots, ware

dit het Master-diagram dan doorloopt de Moederklok de

toestanden zoals ze genummerd zijn achter 'IMaster", idem

voor "Slave".
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f'iguur 6 Timingdiagram R. W

E
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Q
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Omschrijving

Timing-table

behorende bij

volgnummer

Symbool

..:. ")

R, W
Timing-diagram R, W
1 Eis/garantie

in nanoseconde
min. typo max. Lit. Opmerking

.. '9

-11

-tpD
-tR
-tw

Address hold time

Address delaytime from E low

Propagation delay time in PAL

Read pulse-width

Write pulse-width

20

645

(1)

200 (1)

25 35 (2)

670 688 ·.'I

375 - II

I
I\)
(.Q

I
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6.1 Het W-signaal.

Het W-signaal is een laag-pul~ gedurende de interval len

9 tim 14 voor de Master en gedurende de intervallen'l tim

6 voor de Slave, ~elke optreedt indien de betreffende R/w

uitgang van de processor laag is gedurende die clockcycle.

Afleiding :

MASTER SLAVE

~
0 1 1 0

~:
0 1 1 0

0 0 1 1 0 0 1 1

D C D C

0 0 o 0 0 0 0 0 °liliTI0 1 000 0 0 1 011 1

1 1 o~ 1 1 000 0

1 0 o 1 1 1 1 0 o 0 0 0

Let weI !

In bovenstaand Karnaugh-diagram is uitgezet W in plaats

van W.

Voor de MASTER geldt nu

W = R!W.(B.D + A.D)

Voor de SLAVE ge~dt

W = R/w.(B.D + A.D)

Deze twee Booleaanse expressies gebruiken we weer om de

PAL te programmeren welke uiteindelijk de controllogic

voor zijn rekening gaat nemen, hierover later meer.
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6.2 Het R-signaal.

Het R-signaal behoeft iets meer toelichting, gedurende de

intervallen 6 tim 15 voor de Master en-14 tim 7 voor de

Slave, is R laag indien gedurende deze tijd de betreffende

R/w hoog is, anders gezegd

gedurende deze intervallen gel~t R = R/w

Voor interval "0" geldt ; was R laag in inte!"Val "15",

dan blijft R laag in interval "0" totdat R/w laag wordt,

in dat geval wordt R hoog en kan niet meer laag worden

tot interval "6" weer bereikt is.

Dit laatste geldt voor de Master, voor de Slave geldt het

zelfde verhaal echter met de dienovereenkomstige interval

len.

Gedurende intervallen "1" tim "5" is R gedwongen hoog,

dus inactief.

De reden voor deze wat moeilijkere afleiding is het zo lang

mogelijk actief houden van de R, tijdens een Read-cycle, na

het laag worden van de E-clock op welk moment de data in

de processor ge-clockt wordt, dit om de data zolang moge

lijk na het laag worden van de E-clock, aan de processor

aangeboden te houden.

Bovendien houden we hiermee het R-signaal stabiel geduren

de de 20 nanosec tot 200 nanosec na het laag worden van

de E-clock.

Bij de behandeling van het Dual-Port Memory zal hier nader

op in gegaan worden.

Om bovenstaande beschrijving te kunnen realiseren, maken

we gebruik van een terugkoppeling gedurende interval "0 1
',

deze terugkoppeling voorkomt een overgang van hoog naar

laag van R gedurende interval "0".
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MASTER

~~
0 1 1 0

0 0 1 1

D C

0 0 ~O 0 0

0 1 '1l' 0 0

1 1 1 1 1 1
r--

1 0 ~ 1 1 1

SLAVE

~
0 1 1 0

0 0 1 1

D C

0 0

0 1

1 1

1 0

Uit deze Karnaugh-diagrammen leiden we af:

MASTER: R = R/W.(B.C + D + R.X.B)

SLAVE: R = R/W.(B.C + D + R.X.B)
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7. De Master."

7.1 Functie

De Master is opgebouwd rond Motorola's 6809E microproces

sor.

Hlj verzorgt de communicatie tussen de omgeving, terminal,

computer etc, en de Slaves.

De Slaves zljn volledig onderworpen aan de Master.

De Master initialiseert de Slaves, kan ze interrumperen

en resetten.

De Master kan willekeurig een Slave kiezen en een gedeel

te van de RAM van deze Slave tot het zljne maken, waarin

hlj dan kan lezen en schrljven vol gens vastgestelde proto

cols.

De Master beschikt over een Real-time Clock met kalender.

Voor communicatie met zljn omgeving heeft hlj een dubbele

RS-423 seriele zend/ontvangst mogelljkheid met software

instelbare baudrate.

Bovendien beschikt hlj over een VIA met twee 8-bits 1/0

poorten.
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7.2 Het Lokaal Geheugen.

Het lokaal geheugen van de Master bestaat uit 16K RAM en

32K ROM.

R~

Omwille van de eenvoud is gekozen voor eenstatische R~.

Dynamische RAM dient gerefreshed te worden, dit betekent

extra hardware of software overqead.

Beide zouden tot problemen kunnen leiden, voor extra hard

ware is geen plaats op het board en software overhead in

een Real-time systeem bemoeilijkt het programmeren.

De chip is de Hitachi HM6264LP-15, er kan·volstaan worden

met de chip met de langste cyclustijd.

De meest trage chip in deze serie heeft een Access Time

van 150 nanosec, wat in ruime mate snel genoeg is voor

onze 1 MHz processoren.

Twee van deze 8K x 8 chips levert 16K bytes R~.

In het Timingdiagram (figuur 7a) zien we hoe deze chip

qua timing in het systeem ingepast is.

De Chipselect wordt rechtstreeks, via een decodeerschake

ling, afgeleid uit het Address.

Ten gevolge van de decodeerschakeling vertoont de Chip

select een vertragin& ter grootte van de looptijd in de

PAL waarin de decodeerschakeling geprogrammeerd is, ten

opzichte van het Address.

Deze looptijd is in de orde grootte van 30 nanosec (Lit 2).

De dat~ transfer wordt geheel beheerst door de signalen

R en W, instabiliteiten in de CS als gevolg van het on

geldig zijn van het Address, hebben derhalve geen invloed

op de data-bus.

ROM

Als 32K ROM kan de Am27256-4 gebruikt worden, dit is de
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minst snelle uit de reeks Am27256, in principe kan elke

ROM uit deze reeks gebruikt worden.

De Access Time bedraagt 450 nanosec.

Voor de timing zie figuur 7b .



Figuur 7a Timingdiagram Local RAM

READ, WRITE
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Timing-table Looal RAM

behorende bij Timingdiagram Local RAM

volgnummer 1

Product Eis/Garantie In dit systeem
in nanoseconde in nanoseconde

Symbool min. typo max. Uit literatuur min. typo max. 10pmerking

9 20 - . _.- 1 20

11 - - 200 1: - - 200

17 80 - - 1 575 - - I

18 10 - - 1 20 - - II

20 - 200 1 200 J- - - - w

21 30
"-J- -. 1 30 - - - J

tAW 100 - - 3 737.5 - - III

t DW 60 - - 3 487.5 - - IV

t DH 0 - - 3 92.5 - - V

t wP 90 - - 3 375

t WR l 10 - - 3 92.5 - - I VI

tOHZ 0 - 50 3 0 - 50

tOE - - 70 3 - - 70



Figuur 7b Timingdiagram ROM
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Timing-table ROM

behorende bij Timingdiagrarn ROM

volgnummer 1

Product EiS/Garantiel In dit systeem
in nanoseconde in nanoseconde

Symbool min. typo max. Uit literatuur min. typo max. 10pmerking

17 80 - - 1 315 - - IVII
18 10 - - 1 20 - - IIX

teE - - 450 4 - - 450

I- I

tOE - - 150 4 - - 150 w
l.D

tOF 0 - 130 4 0 - 130 I

tOH 0 - - 4 0

tpo - 25 35 2 - 25 35
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Symbool-omschrijving

behorende bij Timing-table Local RAM en ROM

Symbool

9

11

17

18

20

21

tAW
t DW
t DH
t wP
t WR1
t OHZ

tOE

tCE

tOE

tDF
t OH
t pD

Omschrijving

Address Hold Time

Address Delay Time from E Low

Read Data Setup Time

Read Data Hold Time

Data DelayyTime from Q

Write Data Hold Time

Address valid to end of Write

Data to Write Time Overlap

Data Hold Time from Write

Write Pulse Width

Write Recovery Time

Output Disable to Output High Z

Output Enable to Output Valid

Chip Enable to Output Delay

Output Enable to Output Delay

Output Disable to Output Float

Output Hold Time

Propagation Delay Time in PAL
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Opmerkingen

I .Read Data Setup Time in ons systeem is b~ benade

ring 625 - tOE = 575 nanosec min.

II Read Data Hold Time in ons systeem:

deze wordt berekend in wor~case waarbij we uitgaan

van het feit dat R of CS geen vertraging ondervindt

t.o.v. Address en R/W t.g.v. looptijden in de PAL.

In dit geval is de Read Data Hold Time minimaal ge

lijk aan de Address, R/W Hold Time.

III tAW = 1000 - @- 62.5 = 737.5 nanosec min.

IV tDW = 750 - @- 62.5 = 487.5 nanosec min.

V tDH = 62.5 +@ = 92.5 nanosec min.

VI tWR1= 62.5 +(2) = 92.5 nanosec min.

VII Read Data Setup Time bedraagt voor ROM bij benade-

ring 1000 - (Y - tpD - tCE = 315 nanosec min.

IIX Wor~ Case tOH = 0



F1guur 7c Lokaal geheugen
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7.3 De Dual Asynchronous Receiver/Transmitter

Het primaire doel van de DUART is het verzenden en binnen

halen van data in seriele vorm, ter communicatie van de

Master met een tweede·computer en/of met een terminal.

Het verzenden en ontvangen van de seriele data geschiedt

op asynchrone ~jze.

Dit betekent dat synchronisatie tussen zender en ontvan~

ger voortdurend plaats dient te vinden via het overzenden

van zogenaamde "Start-" en SStopbits".

Bovendien kan aan de data een pariteits-bit toegevoegd

worden, deze geeft aan of het aantal enen in de verzonden

data. oneven dan weI even was.

Dit laatste dient ter controle op fouten in de verzonden

data.

Aldus heeft de zender bij asynchrone seriele commun1catie

de volgende functies: (lit.6)

-Communicatie met de processor welke hem de te verzen

den data verschaft.

-Het toevoegen van synchronisatie-informatie, in de

vorm van start- en stopbits, en het eventueel toevoe

gen van een pariteitsbit.

-Het omzetten van de aldus ontstane reeks enen en nul

len in een seriele bitstroom, de zogenaamde parallel/

serie-omzetting.

Analoog hieraan heeft de ontvanger de volgende taken:

(lit.6)

-Communicatie met de processor voor wie de ontvangen

data bestemd is.

-Het detecteren op een startbit en daarna op gezette

tijden bemonsteren van de binnenkomende bitstroom.
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-Serie/parallel ornzetting, waarblj de relevante data

geextraheerd wordt aan de binnengekomen bitstroorn.

-Het detecteren op transrnissiefouten.

Het verzenden gebeurt met een aan de ontvanger bekende

snelheid, de zogenaamde bitrate.

Deze bitrate in Baud geeft het aantal bits per seconde

welke verzonden wordt.
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7.3.J De Hardware

Als single-chip DUART's staan bijvoorbeeld ter beschikking:

-de '2681 welke door Signetics en Motorola geleverd

wordt

-de WD2123 van Western Digital Corporation.

beide 40-pins.

We hebben gekozen voor de '2681 vanwege het feit dat in

en outputs, welke normaal voor de handshake dienen, omge

programmeerd kunnen worden voor andere doeleinden.

Zo kunnen we deze chip bovendien gebruiken in de Slave

Select Logic, terwijl de inwendige counter te gebruiken is

in de Watch-dog Timer, hierover later meer.

De '2681 heeft een on-chip kristal-oscillator waarop een

kristal aangesloten dient te worden van 3.6864 MHz.

Met dit kristal kunnen de volgende Baudrates gegenereerd

worden, met een maximale fout van .26% (lit.7):

50

75

110

134.5

150

200

300

600

1050

1200

1800

2000

2400

4800

7200

9600

19200

38400

De outputpoorten OP4' OP5' OP6 en o~worden geprogrammeerd

als general purpose output, zodat ze gebruikt kunnen wor

den als een 4-bits register waarin we het adres van de

Slave kunnen schrijven tot welke de Master op dat moment

toe gang heeft.
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De outputpoorten OPO en OPl worden eveneens geprogram

meerct als general purpose output om respectievelljk een

interrupt en Feset te genereren bij een, door de output

poorten OP4, OPS, OP6 en OP7, geadresseerde Slave.

Dutputport OP3 wordt geprogrammeerd als Open-drain Active

low counter/timer output, om dienst te doen als "Watch

dog timer" •

. De INTRN-lijn, waarmee de DUART om attentie van de processor

vraagt, wordt doorgestuurd naar de IRQ-input van de micro

processor.

De serie-impedantie van het kristal dient kleiner te zijn

dan 180 Ohm.



Figuur 7 De DUART
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E

Q

CEN

RDN

Data

WRN

Data

Figuur 7c: Timingdiagrarn DUART
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Timing-table OUART

behorende bij Timingdiagram OUART

vblgnummer 1

Product Eis/Garantie lIn dH systeem
in nanoseconde in nanoseconde

Symbool Imin. typo max. Uit literatuur min. typo max. 10pmerking

9 20 - - 1 20

11 - - 200 1 - - 200

17 80 -- - 1 425 - -
1~118 I 10 - - 1 20 - -

20 - - 200 1 - - 200
I

21 30 1 30 U1- - - - - 0
I

tpo - 25 35 2 - 25 35

tRWO 200 - - 6 312.5 - - 1111

tDS a - - 6 140

tAS 10 - - 6 175

too - - 150 6 - - 150

tOF - - 100 6 - - 100
I •



Timing-table

behorende blj

volgnummer

Symbool

tRW
t DS
t DH

DUART

Timingdiagram DUART

2

Product Eis/Garantie
in nanoseconde
min. typo max. IUit literatuur

225 - - 6

100 - - 6

10 - - 6

In dit systeem
in nanoseconde
min. typo max.

375

487.5 

92.5 -

Opmerking

IV

I
U1
......
I



Symbool-omschrijving

behorende bij
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Timing-table DUART

Symbool

9

11

17

18

20

21

tPD

tRWD

tcs
tAS

tDD

tDF

tRW

tDS

tDH

Omschrijving

Address Hold Time

Address Delay Time from E Low

Read Data setup Time

Read Data Hold Time

Data Delay Time from Q

Write Data Hold Time

Propagation Delay Time in PAL

High Time between Reads and/or Writes

CEN Setup Time to RDN, WRN Low

AO-A4 Setup Time to RDN, WRN Low

Data valid after RDN low

Data-bus Floating after RDN High

WRN, RDN Pulse Width

Data Setup Time before WRN High

Data Hold Time after WRN High
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Opmerkingen

I ~ = 625 - tDD

II De Data Hold Time in het geval van een Read-cycle is

voor de SCN2681 niet eenduidig gespecificeerd.

Aldus wordt deze 0 nanosec worse case.

Rest ons: @ =® minimaal.

III High Time between Reads and/or Writes, deze bedraagt

5 perioden van de Moederklok minimaal dus 5 x 62.5

; nanosec.

IV t DS =~ x 62.5 - ~
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7.3.2 De Initialisatie

Zoals in de hardware-opbouw beschreven, worden de output

poorten O~o-O~'op een specifieke manier gebruikt.

Dit heeft gevblgen voor de wijze waarop de DUART geprogram

meerd moet worden.

In het hierna"volgende worden die bi ts in bepaalde pro;.

gramma-woorden beschreven welke 'vast liggen (lit.6).

Register Bit Waarde Opmerking

MR1A 7 0 OPO general purpose output

MR1B 7 0 OP1 idem

MR2A 5 0 OPO idem

MR2B 5 0 OP1 idem

OPCR 7 0 OP7 idem

OPCR 6 0 OP6 idem

OPCR 5 0 OP5 idem

OPCR 4 0 OP4 idem

OPCR 3,2 0,1 OP3 Counter/Timer output

ACR 6,5,4 0,1,1 OP3 Counts External Clock divided by

16
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7.3.3 De RS-423 Line Receiver

Als Line-receiver wordt gebruikt de DS78LS120 van Natio

nal Semiconductor (lit.8).

Ruisfiltering vindt plaats door de Response-Time control

pins 6 en 10 via een condensator naar aarde te verbinden.

De maximale Baudrate van de SCN2681 bedraagt 38.4K.

Lit.8 pg 1-120 fig.1 geeft de relatie tussen de gefilterde

rUispulsbreedte en de response control capacitor.

De signaal/ruis verhouding is niet te voorspellen, echter

puIsjes met een breedte van kleiner dan 25 .~sec zijn te

bestempelen als rUis, daar dit minder is dan de minimale

pulsbreedte van de SCN2681.

Bij CRA = CRB =400 pF filteren we pulsjes met een breedte

van 2.5 ~sec en minder.

Door de punten 15 en 0 met +5V te verbinden, bewerkstel~

ligen we dat de uitgangen in een gedefinieerde toestand

"0" komen te staan wanneer de ingang fJV bedraagt.

Wanneer we te maken hebben met een relatief lange verbin

dingskabel, dit ten opzichte van de golflengte van het

signaal, dienen we de kabel te beschouwen als transmissie

lijn welke het beste afgesloten kan worden met zijn karak

teristieke impedantie, dit pm reflecties te voorkomen.

Gaan we uit van een maximale Baudrate van 38.4K dan is

hiermee een golflengte gerelateerd van ongeveer 7800 m.

Het lijkt dus in eerste instantie niet zinnig een afsluit

impedantie toe te passen, in de meeste gevallen zal onze

kabel in de orde grootte van 20 meter zijn.

Toch is het niet onverstandig de punten 3 en 13, als niet

rechtstreeks dan weI via een extra weerstand in de orde

grootte van 300 Ohm, met aarde te verbinden.

Hiermee wordt gegarandeerd dat de +ingang OV bedraagt in

geval van een open verbinding.
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7.3.4 De RS-423 Line Driver

Als RS423 Line-Driver wordt gebruikt de DS3691 van Natio

nal Semiconductor (lit.8).

Deze Line-Driver wordt bedreven in de Mode RS423, dus met

de Mode-select High.

De beide condensatoren (zie figuur ~a) CA en CB dienen

ter risetime-control van de uitgangen.

Risetime-control wordt toegepast om overspraak tussen de

verschillende kanalen zoveel mogelijk te beperken, hiertoe

worden de hogere frequenties uit de signalen gehaald door

de steilheid der stijg- en daalflanken van het signaal te

beperken.

Volgens RS423 sectie 4.1.6 (lit.8) dient de risetime een

waarde te hebben volgens we~ke het signaal 90% van Vss
heeft bereikt tussen 10% en 30% van het eenheidsinterval

bij de maximale Baudrate.

De maximale Baudrate van de SCN2681 bedraagt 38.4K.

Ervan uitgaande dat deze Baudrate gehaald moet kunnen wor

den voor beide kanalen kunnen we hieruit de risetime

bepalen:

Risetime = 20% x (38.4Kr\;ec = 5.JA:sec

Ult literatuur 8 AN-214 pg 1-41, leiden we een capaciteit

af van ongeveer 100 pF dus

CA = CB = 100 pF voor een maximale Baudrate van 38.4K
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7.3.5.Reset

De reden dat het Reset-mechanisme behandeld ~ wordt onder

dit hoofdstuk is vanwege het ten nauwste verbonden zijn

van d~ Reset met de DUART.

Zoals reeds eerder beschreven wordt OP3 van de SCN2681

geprogrammeerd om dienst te doen als "Watch-dog Timer".

Een Watch-dog Timer is een timer die op gezette tijden een

interrupt genereert waarop de processor dient te reageren.

Reageert de processor hierop niet op de juiste wijze, dan

betekent dit dat er iets mis is met het systeem, de Watch

dog Timer dient dan een Reset te genereren.

Hiermee is het systeem voor een gedeelte zelftestend ge

worden.

De schakeling in figuur7d realiseert bovenstaande inclu

sief een Power On Reset.

Tijdens Power On genereert de eerste Schmitt-trigger een

Reset aan de DUART zolang de spanning op de condensator

lager blijft dan het omslagpunt van de Schmitt-trigger, de

tweede Schmitt-trigger genereert de Reset~voor de rest

van het systeem.

De DUART reageert onder andere op deze Reset met het in

Tri-state sturen van zijn outputports, dus ook OP3.

Hierdoor krijgt condensator C de kans zich op te laden tot

het moment dat het omslagpunt van de Schmitt-trigger beJ~

reikt wordt en de Resets weggenomen worden.

In zijn Reset-routine dient de processor de DUART te pro

grammeren om OP3 (open-drain output) laag te maken na

het bereiken van de stand "0" tijdens het aftellen door

de counter van een door de processor geinitialiseerde

beginstand.

Wanneer deze "Oll~stand bereikt wordt, en dus 013 laag



Rl
1/3 74HCJ.4·-

OP3
DUART R2

C r
J ) Reset systeem

, 'Reset DUART

1
(}1
())
1

, >NMI

Figuur 7d Het reset-mechanisme van de Master; onderdeel van de Control

logic.
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wordt, wordt een Non Maskable Interrupt gegenereerd.

De NMI-routine heeft als taak de counter te stoppen zodat

OP3 hoog wordt v66rdat condensator C via R2 zover ontla

den is dat het omslagpunt van de Schmitt-trigger bereikt

zou worden, en er dus een Reset gegenereerd zou worden.

Daarna initialiseert de NMI-routine de counter opnieuw en

start hem weer.

Condensator C krijgt nu weer de kans zich via Rl op te lari

den.

Reageert de processor ni~met de NMI-routine, dan zal een

Reset gegenereerd worden.

Twee tijdconstanten bepalen dus dit systeem:

(Rl + R2).C

R2.C

r, =

12. =

r; is

puIs,

heeft

de bepalende tijdconstante voor de duur van de Reset

terwijl ~ bepalend is voor de tijd die de processor

om de NMI-routine uit te voeren teneinde een Reset

te voorkomen, zie figuur 7e.

Vc = spanning op condensator

VT+ = Positive-Going Treshold Voltage Schmitt-trigger

VT_ = Negative-Going Treshold Voltage Schmitt-trigger

to : Power On, condensator C begint zich op te laden,

Reset wordt gegenereerd.

tl Vc bereikt VT+ waardoor Resets weggenomen worden,

het systeem begint te werken.

t2 De Counter heeft de waarde "0" bereikt, OP3 wordt

laag en genereert een NMI (Edge Triggered).

t3 De processor heeft de NMI-routine uitgevoerd en

heeft hiermee een Reset voorkomen.

t4 De Counter bereikt de waarde "0", een NMI wordt

gegenereerd.

t5 De processor heeft de routine niet uitgevoerd en

er wordt een Reset gegenereerd.



'1' I I I

I
en
o
I

Vc

v('(

-I-~ . I\¥!VT++---+--l __
vl' -+-----+--f+

Nfvl T
()

1

Reset
o
-!POR tNMI tRES~

to tl t 2 t] t Ll t~) t 6

figuur 7e Reset en Watch-dog Timer mechanisme van de Master.



Hieruit kunnen we de Power On

volgens
.~ ,

t pOR = -r1 • ln (1
_ Y.T..:.)

VC C
Stel VCC = 5V

tpOR = .65 xTi

-61-

t6 Vc bereikt de waarde VT+ , de Reset wordt weg

genomen.

Uit lit.8 (Data 74HC14) voIgt VT+ = 2.4 V en

VT_ = 1. 8 V

Reset Pulse Width berekenen

De maximale NMI-routine duur : tNMI

AAnname : wanneer de NMI gegenereerd wordt bedraagt Vc

5V.

Condensator C ontlaadt zich via R2 over een

spanningsbron . van maximaal .4V en iJdnimaal

OV., deze wordt gevormd door de open coTIector

uitgang van OP~ .

Voor de berekening van tNMI nemen we deze span

'ningsbron gelijk aan OV.

tNMI = -l2.ln(1 - Vee - VT± ) = T 2VCC

De Reset-duur gegenereerd door de "Watch-dog Timer": tRES

Deze wordt bepaald door de tijd die de condensator nodig

heeft om zich op te laden van VT_ tot VT+ ' deze tijd be

draagt bij benadering

tRES = 0.2 I r 1
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7.3.6 De Slave Select Logic

De outputports OP4, OP5, OP6 en OP7 worden gebruikt als

register waarin het adres van de geselecteerde Slave ge

schreven staat.

Hiertoe wordt dit 4-bits woord toegevoerd aan een BCD to

Decimal decoder welke dit 4-bits woord decodeert en dien

overeenkomstig een van de tien uitgangen laag maakt.

Deze tien lijnen bevinden zich op de systeem-bus, elke

Slave bekijkt of zijn betreffende lijn laag is, zo ja dan

kan deze Slave de signalen DPMCS, NMIMtoS en ResetMtoS
ontvangen.

DPMCS is het signaal waarmee de Master een DPM kan selec

teren, hierover later meer.

OPO en OP1 vormen respectievelijk NMIMtoS en ResetMtoS
welke door de Master gegenereerd kunnen worden.

De outputpoorten worden geset door naar adres A3 A2 A1AO=

1110 een 8-bits woord te schrijven, waarin de te setten

outputpoorten aangegeven worden door een "1" op de betref

fende plaats te zetten.

Het resetten gebeurt op identieke wijze door te schrijven

naar A3A2A1AO=1111 .

N.B. setten betekent dat de Qutputpoort "0" wordt, ter

wijl resetten Eie outputpoort "1" maakt.
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7.4 De Real-Time Clock

Taakomschrljving

De Real-Time Clock (verder afgekort tot RTC) heeft tot

taak de werkelljke tljd blj te houden.

Deze werkelljke tljd kan gebruikt worden om een timing-sig

naal te genereren met een exacte periode-duur, dit kan

van dienste zljn blj het op gezette tljdstippen Samplen van

analoge data door de Slaves.

Hardware.

Als RTC is gekozen voor de '146818 welke geleverd wordt

door Hitachi en Motorola.

Deze chip heeft bovendien 50 bytes RAM welke tljdens Power

down gebruikt kunnen worden.

De RTC wordt voorzien van een Battery Backup.

Een IRQ-uitgang kan geprogrammeerd worden om op gespeci

ficeerde tljdstippen een IRQ te genereren.

Data- en Addressbus zljn bij deze chip gemultiplexed, er

zijn dus twee extra chips nodig om deze te demultiplexen.

Hiervoor worden de chips 74LS245 en 74LS541 gebruikt, twee

stuursignalen OEA en OED besturen het demultiplexen van

de Data- en Addressbus.

Verder dient de control-logic de signalen RTCAS en CSRTC

te ge~ereren.

Afleiding stuursignalen.

In het Ttmingdiagram (zie figuur 7.4b) zien we de signalen

DS, AS, OED en OEA, voor de signalen DS, AS en OEA zijn de

afleidingen eenvoudig:
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:j: 0 1 1 0
RTCAS 1: 0 1 1 CD

0 0 1 1 0 0 1 1

D C D C

0 0 000 0 0 0 0 000

0 1 000 0 0 1 0 0eL]

1 1

~
1 1 0 000

1 0 111 1 1 0 0 000

OEA~:
0 1 1 0 OED 0 1.! 1 0

0 0 1 1 B 0 o 1 1

D C D C

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 (i 1 1 ]) 0 1

1 1 0 0 0 0 1 1

1 0 0 0 0 0 1 0

DS - =D

RTCAS =IL C. is"

OEA =C.D.CSRTC

OED =CSRTC.(C.D + OED.A.B.C)

OED vraagt om iets meer toelichting; om dezelfde redenen

als bij de afleiding van het R-signaal wordt hier een te

rugkoppeling gebruikt welke exact dezelfde functie heeft

als bij het R-signaal nl. het zolang mogelijk actief houden

van de OED in periode "0" terwijl hij in deze periode niet

actief kan worden als hij dat al niet was in periode "15".



Figuur 7.4a De Real-Time Clock
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Figuur 7.4b Timingdiagram Real-Time Clock
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Timing-table Real-Time Clock

behorende bij Timingdiagram Real-Time Clock

volgnummer 1

Product Eis/Garantie In ons systeem
in nanoseconde in nanoseconde

Symbool o ) min. typo max. Uit literatuur min. typo max. Opmerking

9 20 - - 1 20

11 - - 200 1 - - 200

17 80 - - 1 224 - - I

18 10 - - 1 10 - - II
I

tPD - 25 35 2 - 25 35 (]l
'-J

tcs 55 11 140 III
I- - - -

tASD 50 - - 11 250

tASED 90 - - 11 125

tpZy - 25 38 5 r" 25 38

tASL 50 - - 11 87 100 - IIV
tAHL 50 - - 11 125

tpZA 8 - 26 5 8 - 26

tpZB 8 - 26 5 8 - 26

tDSW 220 - - 11 224 - - I~ItDHW 0 - - 11 20 - -
I

0) Voor de symbool-beschrljving wordt verwezen naar de genoemde literatuur.



Timing-table

behorende bij

volgnummer

Real-Time Clock

Timingdiagram Real-Time Clock

2

Svmbool

Product Eis/Garantie
in nanoseconde

min. typo max.

In ons systeem
in nanoseconde

Uit literatuur Imin. typo max. Opmerking

t DHR
PWASH

10

100

100 11

11

10

125

100

1
(J')
())
1



Opmerkingen

I ©= 250 - t pZB

II ~= t DHR
III t cs = 375 - )) - tpD

IV tASL = 125 - tpZy

V tDSW = 250 - t pZA

VI tDHW =®
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7.5 De Versatile Interface ~dapter

Als VIA gebruiken we de '6522 (lit.12) van b~voorbeeld

Synertek.

De VIA stelt ons twee 8-bits programmeerbare digitale 1/0

poorten ter beschikking inclusief vier controllijnen CAl,

CA2, CBl en CB2.

De Master gebruikt CAl als ingang voor de interrupts welke

de Slaves naar de Master kunnen sturen : IRQStoM

Figuur 7.5a toont ons de implementatie van de '6522 in de

Master terwijl figuur 7.5b ons het timingdiagram toont.



Flguur 7.5a De VIA
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Figuur 7.5b Timingdiagram VIA
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Timing-table VIA

behorende bij Timingdiagram VIA

volgnummer 1
.
Product Eis/garantie In ons systeem
in nanoseconde in nanoseconde

Symbool 0) min. t • max. Uit literatu.ur min, t p. max • Opmerking

9 20 - - 1 20

11 - - 200 1 - - 200

17 80 - - 1 105

18 10 - - 1 10

20 - - 200 1 - .. 200 J
'-J

21 30 1 30
w.. - - - J

t pD - 25 35 2 - 25 35

t ACR / W 180 - - 12 265 - - II

tCAR/W 0 - - 12 20

tDcw 300 - - 12 550

tCDR - .. 395 12 - - 395

tHW 10 - - 12 30

t HR 10 - .. 12 10
I

0) Voor de symbool-omschrljving wordt verwezen naar de betreffende literatuur.
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7.6 Access tot het Dual-Port Memory

Bij de beschrijving van de DUART is verteld hoe de Master

een Slave kan kiezen, hij maakt hiertoe een van tien lij

nen laag welke zich op de Back-plane bevinden.

De Slave welke correspondeert met deze lijn staat open

voor het signaal Qual-fort ~emory ~hip Select (DPMCS)

welke zich eveneens op de Back-plane bevindt.

Eerder is beschreven dat dit DPMCS-signaal aan zeer spe

cifieke timing-eisen moet voldQen om het DPM juist te la

ten functioneren.

Bij de beschrijving van het DPM in hoofdstuk 8.6 wordt het

User Timing-diagram afgeleid van de DPM.

Dit User Timing-diagram wordt gebruikt om de Access van

de Master tot het DPM te bepalen.

Behalve dat het DPMCS-signaal aan strenge timingeisen

dient te voldoen geldt bovendien de eis dat gedurende een

Access (DPMCS = laag) het R-signaal strikt stabiel dient

te zijn.

We hebben reeds bewerkstellig~ dat gedurende een Read

cycle het R-signaal in periode "0" (voor de Master) niet

actief, dus laag, kan worden, hij kan dit weI blijven in

dien hij reeds actief was in periode "15".

In het geval van een Read-cycle dient de data minimaal

10 nanoseconde na het wegvallen van de E-clock actief

te blijven, we dienen dus de DPMCS eveneens minimaal 10

nanoseconden actief te houden in periode "0".

Gedurende interval "0" echter.kan R van laag naar hoog

gaan, zou gedurende deze tijd DPMCS nog actief zijn, dan

kan buscontention optreden.

Dit is op te lossen door DPMCS te koppelen aan het R/W

signaal, en weI zo dat het DPMCS=signaal gelijktijdig met

het R-signaal hoog wordt.
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Dit laatste is te bewerkstelligen door gedurende periode

"0", het DPMCS-signaal te vermenigvuldigen met R/W, ge'

volg hiervan is dat tijdens een Wri te-cycle periode "0"

niet meedoet, m.a.w. t~dens een Write-cycle is de DPMCS

hoog gedurende periode "0".

Om te zorgen dat het DPMCS-signaal niet actief kan worden

tijdens periode "0" doch di t enkel kan zijn wanneer het tij

dens peri ode "15" ac tief was, word teen soortge lijke te

rugkoppeling aangebracht b~ de DPMCS als welke zich in

het R-signaal bevindt.

DPMCSj: 0 1 1 0

0 0 1 1

D C

0 0

0 1

1 1

1 0

Aldus voIgt

Z = R/W.DPMCS

DPMCS=DECAD.(A.B.D+C.D+R/W.DPMCS.A.B.C)

Hierin staat DECAD voor de decodering van het adres.

DECAD = "1" wanneer het adres overeenkomt met een locatie

in het DPM.
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Hardware.

Omdat de microprocessor niet in staat is tot het "driven"

van de Global-bus, dit is de bus op de Back-~lane via wel

ke Master en Slave communiceren, dienen we de Address- en

Databus te bufferen met busdrivers, zie figuur 7.6a

We dienen zorg te dragen dat de Databus-buffer in de juis

te data~flow gestuurd wordt en aIleen dan actief wordt

wanneer om een DPM-access gevraagd wordt.

Dit laatste bereiken we met de beide stuursignalen R en

DPMCS.

De Addressbus-buffers daarentegen mogen doorlopend actief

zijn.



Figuur 7.6a Global Bus Buffers
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Figuur 7.6b Timingdiagram DPM
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Timing-table

behorende bij

volgnummer

Dual-Port Memory

Timingdiagram DPM Master Access, READ/WRITE

1

Symbool 0)

Product Eis/Garantie
in nanoseconde
min. typo max. IUit literatuur

In ons systeem
in nanoseconde
min. typo max. Opmerking

tAD

tAH

tDSR

tDHR

tDHW

tDDQ

tpHL

tpAB, tPBA

1

3

11

12

13

15

16

200 1 - - 200

20 - - 1 20

80 - - .1 177.5 - - I~II

10 - - 1
1 20 - -

30 - - 11 30

200 '1 - - 200

4 7 5 - 4 7

3 - 10 5 3 - 10

0 - - DPM User-timing 305.5 - - I III

118 , , , , - - 118

70 - - , , , , 477.5 - - I~V138 - - , , , , 243 - -
108 - - , , , , 375

15 - - , , , , 62.5 - - IVI
30 - - , , , , 62.5 - - VII

I
CXJ
......
I

0) Voor symbool-beschrijving zie betreffende literatuur.
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Opmerkingen.

Algemeen:

BD de berekening van de verschillende vertragingstDden

dienen we in beschouwing te nemen de vertragingen die de

verschillende sighalen ondergaan in de tussen Master en

Slave aanwezige extra poorten, te weten de Address en Da

tabus Buffers op de Master en de OR-gates op de Slaves

(zie pg.89 ), beiden zorgen voor een vertraging van resp.

tpAB ItPBA en tpHL.

I tDSR = 312.5 - tPHL - @ - tpBA

II Deze waarde mogen we in Worse-case gel~k stellen

aan t AH

III

IV

V

CD= 312.5 - tPHL

Q)= 750 - tpAB - tDDQ - 62.5

~= 250 - t pHL

VI De data blDft geldig zolang DPMCS actief is.

VII DPMCS blDft een klokperiode van 62.5 nanoseconde

extra geldig.
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7.7 Controllogic Master

De Master Controllogic dient de volgende signalen te ge

nereren:

1 CSVIA

2 CSRTC

3 CSDUART

4 CSF:OM

5 CSRAM1

6 CSRAM2

7 DPMCSx
8 R
9 W

10 E

11 Q

12 OED

13 OEA

14 AS

Chip Select

~ Real Time Clock

Al deze signalen z~n niet van een PAL af te halen.

We kunnen bovenstaande signalen onderverdelen in twee

hoofdgroepen t.w.

-die signalen welke afhankel~k z~n van de vier moeder

klok-signalen A, B, C en D; signaal 7 tim 14

-die signalen welke aIleen uit het adres afgeleid worden;

signaal 1 tim 6.

B~ de betreffende onderdelen z~n de afleidingen gegeven

van de t~dkritische signalen 7 tim 14.

Hier wordt volstaan met een samenvatting van de t~dkriti

sche signalen als Booleaanse expressies:
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MASTER tijdkritische controlsignalen

DPMCS=DECAD.(A.B.D+D.C+A.B.C.R/w.DPMCS)

R =R/w.(B'.C+D+A.B'.R)

W =R/W.(B.D+A.D)

E =D

Q =C

OED =CSRTC.(C.D+OED.A.B'.C)

OEA =CSRTC.C.D

AS =B.C.D

7.7.1 Memory-Map Master.

Voor de microprocessor zijn gereserveerd:

FFFF tim FFFO in~HOM, rest ons nog te plaatsen:

16K DPM

16K RAM

16 VIA

16 DUART

64 RTC

8K RAM1 0OOO-lFFF

8K RAM2 2000-3FFF

16K DPM 4000-7FFF

ROM 8000-FFBF

RTC FF90-FFCF

DUART FFDO-FFDF

VIA FFEO-FFEF



Figuur 7.7 Control-Logic Master
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8. De Slave

8.1 Functie.

De Slave is net als de Master opgebouwd rond Motorola's

6809E microprocessor.

Hij verzorgt het binnenhalen van de analoge signalen, de

analoog/digitaal conversie en een eerste bewerking op de

data ten behoeve van data-compressie.

Bovendien is de Slave in staat digitale signalen binnen

te hal en en naar buiten te zenden via zijn twee maal 8-bits

digitale I/O-poorten.

De Slave beschikt over een AID-converter, een VIA en een

Dual-Port Memory voor de communicatie met de Master.

De Slave is in staat om via een controllijn van de VIA,

bij de Master een interrupt te genereren.

Deze interrupts worden van aIle Slaves gezamenlijk aan de

Master aangeboden en dientengevolge dient de Master de

Slaves te "Pollen" op een eventuele interrupt.
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8.2 Het lokale geheugen.

Het lokale geheugen van de Slave bestaat, net als b~ de

Master, uit 16K RAM en 32K ROM.

De configuratie is identiek aan de configuratie b~ de

Master.

Voor schema en timingdiagram wordt verwezen naar paragraaf

7.2
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8.3 Interrupts en Resets

Eerder is vermeld dat de Slave volledig onderworpen is

aan de Master.

Dit komt onder andere tot uiting in de NMI die de Master

blj de Slave kan genereren.

Bovendien is de Slave voor zljn Reset afhankelljk van: de

Master, ook blj Power-up dient de Master elke Slave te

Resetten, hiertoe is een van de poorten van de DUART ge

programmeerd tot geperal purpose output.

De Slave Select Bus is een verzameling van 10 lljnen welke

zich op de Back-plane bevinden.

Het laag zljn van een van deze lljnen selecteert een Slave.

De reden dat het R-signaal via de OR-poort gestuurd wordt

is om de beide signalen DPMCS en R evenveel te vertragen,

zie figuur 8.3.



Figuur 8.3 Slave Select Logic
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8.4 De Analoge- Data Acquisitie Eenheid.

Taak-omschrijving.

De Analoge-Data Acquisitie Eenheid, afgekort ADD, heeft

tot taak 16 analoge ingangsignalen te kunnen digitalise

ren met een resolutie van 10 bits.

De processor geeft aan welke van de 16 ingangen gedigita

liseerd moet worden, hierna leest de processor de gedigi

taliseerde waarde uit een register van de ADD.

Hardware.

De ADD wordt opgebouwd rond de Hitachi HD46508.

Deze Low-cost single-chip AID-converter heeft een on-chip

16-kanaals analoge multiplexer.

Hij werkt vol gens de methode van successieve approximatie

met een resolutie van 10 bits.

De conversie-tijd bedraagt 100 rsec.

De HD46508 is 6800-familie compatibel welke een eenvoudige

interfacing met onze processor oplevert.

Hij is programmeerbaar als spanningscomparator met een

comparator-tijd van 13 )ASec.

Een IRQ-uitgang signaleert de processor wanneer een con

versie voltooid is.

De conversie wordt gestart met het beschrijven van regis

ter "1".

De vereiste extra randcomponenten zijn:

-Analog-input Protection

-5 Volt Precision Reference

-Sample&Hold Amplifier.

Ad. Analog-input Protection.

De specificaties van de HD46508 (lit.10) stellen de abso

luut maximum grens voor de analoge input op

VSS - 0.3V ~ VAin~ VSS + 7.0V
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I
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Figuur 8.4a Schematische opzet van de analoge-data acquisitie eenheid.
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Wat betreft de bovengrens kunnen we volstaan met een si

licium-diode naar VCC=5V.

De ondergrens levert meer moeilijkheden, een protectie met

een germanium-diode naar ~s toe ligt voor de hand, ech

ter een sperspanning van .3V is ook voor een germanium

diode aan de lage kant, bovendien zou een germanium-diode

de ingang belasten met zijn sperstroom die aan de hoge

kant is.

Aangenomen kan worden dat vernieling van de ingang optreedt

zodra ingangstromen bepaalde maximum waarden gaan over

schrijd~n~ deze stromen zijn echter niet gespecificeerd zo

dat protectie met een enkele weerstand niet exact te be

rekenen valt.

Uit de vele mogelijkheden die ons ter beschikking staan de

ingang te beveiligen, hebben we gekozen voor een eenvou

dige combinatie van een diode en een weerstand (zie fi

guur 8.4d).

De analoge ingangen zullen over het algemeen hun signalen

betrekken van een Anti-aliasing filter, dit filter kan

zorg dragen dat de maximale uitgangspanning de gespecifi

ceerde waarden niet overschrijdt.

Ad. Voltage Reference.

Als Precision Voltage Reference heb ik uit de volgende

chips gekozen:

~LM336-5.0

-AD584KH

-REF-02

van National Semiconductor

van Analog Devices

van PMI

~f 5,

~f30,

~f45,-

Criteria die gehanteerd zijn: de prijs, de nauwkeurigheid,

de complexiteit voor wat betreft de aansluiting, het aan

tal pennetjes.

De gebruikte AID-convertor heeft een 10-bits resolutie,

het ~east ~ignificant Bit heeft dus een waarde van 2- 10

t.o.v. Full-scale.
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Hiervan uitgaande kunnen we stellen dat elke 0.1% onnauw

keurigheid of drift in de spanningsreferentie, overeen

komt met 1 LSB.

Van belang voor ons systeem is vooral de drift, de initi

ele afw~king van de spanningsreferentie t.o.v. 5V is van

minder belang omdat de aard van de te meten signalen

voortdurend om ijking vraagt.

Tjpe Prijs Nauwkeurigheid Drift Pins

LM336 f 5,- +2% 0.24% 3

AD584 f30 +0.12% 0.1% 8

REF02 f45,- +0.3% 0.06% 8

Voor aIle types geldt dat de ruisspanning beneden een

waarde ligt die overeenkomt met 0.1 LSB.

Ondanks de wat grotere drift, overeenkomend met ~2.5 LSB,

is gekozen voor de LM336B-5.0 op grond van de prijs en de

eenvoud.

Ad. Track&Hold versterker.

In figuur a4bis het principe van een Track&Hold verster

ker geschetst.

Gedurende de t~d dat schakelaar S gesloten is, mode Track

of ook weI Sample genoemd, kunnen we de Track&Hold ver

sterker beschouwen als een teruggekoppelde High-gain Op

amp met z~n specifieke eigenschappen als: offset, drift,

non-linearity, gain erro~ bias current etc., echter met

een wat langzamere respons vanwege de noodzaak condensa

tor C te laden.

Tijdens de t~dstippen dat schakelaar S opent of sluit krij

gen we met enkele specifieke eigenschappen van de Sample

&Hold versterker te maken, zie figuur 8.4c.
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~

I Feedthrough
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Aperture time
-----'Acquisition time

~ Aperture uncertainty

~ Hold/sample

I delay

:.-
,

Sample Hold Sample

Figuur 8.4c Enkele eigenschappen van de Sample &

Hold versterker.
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Definities:

-Acquisition Time is de tijd die de uitgang nodig heeft

om zijn uiteibdelijke waarde, binnen bepaalde toleran

tiegrenzen, te bereiken nadat het Sample-commando ge

geven is.

Hierin zijn verrekend de Switch Delay Time, de Slewing

Interval, en de Settling Time voor een gespecificeer

de uitgangsspanningsprong.

-Aperture (Delay) Time is de tijd die de schakelaar nodig

heeft om zich volledig te openen.

Voor precieze timing dient het Hold-commando met dit

bedrag vervroegd te worden.

-Aperture Uncertainty is de variantie in de Aperture Ti

me.

-Charge Transfer (or Offset Step) is de lading die via

strooicapaciteiten op condensator C komt als gevolg

van het schakelen naar de Hold-mode.

De geassocieerde spanningsfout bedraagt ~Q/C.

-Droop is de verandering in de tijd van de uitgangsspan

ning, als gevolg van lek of bias currents die door de

capaciteit C stromen.

Wordt meestal als Droop Current gespecificeerd.

-Feedthrough is de fractie van de inputs-verandering wel

ke op de uitgang verschijnt in de Hold-mode als gevolg

van strooicapaciteiten hoofdzakelijk gelocaliseerd in

scbakelaar S.

-Sample to Hold Offset is het verschil tussen de laatste

waarde in de Sample-mode en de uiteindelijke waarde in

de Hold-mode.

Omdat deze onvoorspelbaar in grootte is, en een functie

van het signaal kan zijn wordt deze ook weI Offset Non

linearity genoemd.
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Ad. Acquisition Time

In de specificaties van de HD46508 van Hitachi (lit 10

pg.760, voorbeeld 6) Sample & Hold Control Sequence, staat

dat "Gainsel" hoog wordt 5.5,;u-sec na de conversie-start.

"Gainsel" is het stuursignaal waarmee de schakelaar S be

dreven wordt.

Er wordt gesuggereerd dat dit met een Expand Cycle ver

hoogd kan worden tot 14.5~sec, dit wordt echter niet een

duidig gespecificeerd.

In de Conversion Timing Chart wordt ook weer min of meer

gesuggereerd dat de acquisitie-tijd van de analoge multi

plexer zelf in de orde grootte van 5.5~sec is, ook dit

wordt echter niet eenduidig gespecificeerd.

Ad. Aperture Time and Uncertainty

Deze tijden beperken de maximale Sample-rate van de Sample

& Hold versterker.

De conversie-tijd van de AID-convertor is echter bepalend

voor de Sample-rate en is vele malen groter dan de Aper

ture Time zodat deze grootheden onbelangrijk zijn in de

chip-keuze.

Ad. Charge Transfer

Deze grootheid resulteert in een constante offset-spanning

en kan dus "\1eg-geijkt II worden.

Ad. Droop

Hiervan moet het effect slechts bekeken worden voor zo

ver deze binnen de conversietijd van 100~ec plaats vindt

Ad. Feedthrough

Dient bekeken te worden bij de chip-keuze.

Ad. Offset Nonlinearity

Deze component levert de wezenlijke fout in het uitgangs-
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signaal en dient dus nauwkeurig bekeken te worden.

Discussie:

De verschillende fabpikanten specificeren hun Sample &
Hold versterkers met zeer verschillende grootheden zodat

het niet mogelijk is eenvoudig de getalswaarden van voor

heen genoemde grootheden met elkaar te vergelijken om zo

tot een keuze te komen.

Hieronder zullen de bekeken chips aan de hand van hun spe

cifieke eigenschappen die voor ons van belang zijn verge

leken worden.

SHC298AM

Nonlinearity bedraagt ~~LSB.

De Droop-rate is gespecificeerd onafhankelijk van de Sto

rage Capacitor maar toch ver beneden de grens van 1 LSB

en lijkt dus geen invloed te hebben.

De Charge Offset is gedefinieerd in mV, men zou verwach

ten hier pC aan te treffen.

De waarde komt overeen met 5 LSB (25 mV), dit is echter

weg te ijken.

De Slew-rate bij C=1000pF zal geen problemen geven.

Acquisition Time 5-9~ sec voor 0.1% naar 10 V Step (~ 1

LSB) ligt aan de kritieke kant.

Feedthrough niet kritiek.

AD582

Acquisitie-tijd gedefinieerd bij 100pF 6;usec naar 0.1%,

is aan de hoge kant v.ergeleken met de SHC298AM.

Slew-rate 3V~sec bij 200pF is aan de lage kant vergele

ken met de SHC298AM.

De Charge Transfer is 5pC op 1000pF resulteert in 5 mV,

is gunstig maar van minder belang.

Non-linearity is dezelfde als die bij SHC298AM.
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LH0043C

Sample Accuracy 3 LSB ,",oBgunstig vergeleken met de an~

dere versterkers.

Sample Acquisition Time aan de hoge kant.

Slew-rate aan de lage kant.

Vergelijken we nu de prijzen nog even:

SHC298AM

AD582KH

LH0043C

+ f 40,

+ f 80,

+ f110,-

dan blijkt de SHC298AM de beste prijs/prestatie verhouding

te hebben.

De Storage Capacitor.

Belangrijke grootheden welke direct afhankelijk zijn van de

Storage Capacitor zijn:

- Charge Offset

- Output Droop Rate

- Acquisition Time

De eerste twee vragen om een zo groot mogelijke capaciteit

terwijl de laatste om een zo klein mogelijke capaciteit

vraagt.

Ad Droop-rate

Zelfs bij de kleinste capaciteit van 100pF, komt de Droop

rate overeen met ~ 0.2 LSB/100~sec, deze grootheid zit

dus voor elke capaciteit aan de veilige kant.

Ad Charge Offset

Deze grootheid resulteert in een orde grootte van ~0.02

a 20 LSB bij respectievelijk 1;uF a 100pF en kan dus belang

rijk meespelen, deze grootheid is echter bij constante tem

peratuur nagenoeg constant en kan dus weggeijkt worden.
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Ad Acquisition Time

Gaan we uit van worse-case Acquisition Time 5.5;usec dan

betekent dit voor een tolerentie van 0.1% een capaciteit

van 1000pF

Capaciteit

1nF

4.7nF

Acquisition Time

5r sec (0.1%)

1rsec (0.1%)

Charge Offset

10 mV

2 mV

De Acquisition Time heeft het grootste gewicht daar elke

fout die hierdoor ontstaat niet meer te corrigeren is.

In de specificaties wordt een Teflon, Polystyreen cf Poly

propyleen condensator aangeraden vanwege de hoge isola

tie (voor OMS van minder belang vanwege de korte Hold-tij

den) en de lage dielectrische absorptie, deze laatste

grootheid belnvloed de Acquisition Time.
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Timing-table

behorende bij

volgnummer

Symbool 0)

Analog-Data Acquisition Unit

Timingdiagram ADU

1

Product Eis/garantie
in nanoseconde
min. typo max. IUit literatuur

In dit systeem
in nanoseconde
min. typo max. bpmerking

9

11

17

18

20

21

t pD
t Acc
t DDR
t DSW
t AH
t HW
t HR

20 - - 1 20

200 1 - - 200

80 - - 1 180 - -
~I10 - - 1 10 - -

200 1 - - 200

30 - - 1 30

25 35 2 - 25 35

460 10 - - 460

320 10 - - 320

195 - - 10 550

10 - - 10 20

10 - - 10 30

10 - - 10 10

1
I-'
o
W
1

0) Voor de symbool-beschrljving wordt verwezen naar de betreffende literatuur.
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8.5 De Versatile Interface Adapter

De VIA stelt ons twee digitale I/O-poorten ter beschikking

inclusief vier controllljnen CAl, CA2, CBl en CB2.

CA2 wordt gebruikt om een interrupt van Slave naar Master

te sturen: IRQStoM

Hiertoe stuurt CA2 een open collector aan welke ge"wired

or" wordt met de andere IRQstoM van de andere Slaves.

De timing is identiek aan de timing van de VIA in de Mas

ter.



Figuur 8.5 De VIA
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8.6 Het Dual-Port Memory

Principe

In principe is het DPM niets anders dan een standaard

RAM wiens DAta-, Address- en Controlbus via een schake

laar aangesloten wordt op een van twee Data-, Address- en

Controlbus combinaties, zie figuur 8.6a

Zoals eerder beschreven, opereren ~aster en Slave met syn

chrone E en Q clock in tegenfase.

Bekijken we aIleen de E-clock van Master en Slave (zie

figuur 8.6b) dan zien we dat de processoren in principe

slechts gedurende het hoog zijn van hun E-clock, de Address

en Databus nodig hebben om te kunnen lezen of schrijven in

het DPM.

Timing-signalen dienen er zorg voor te dragen dat beide

processoren op het juiste moment toegang krijgen tot het

DPM, zodanig dat ze elkaar "niet zien".

Hardware.

-RAM

Voor het Dual-Port Memory is eveneens gekozeh voor een

statische RAM, dit vanwege de-eenvoud in gebruik net als

bij het lokaal geheugen.

Ook hier is gekozen voor de Hitachi HM6264LP-15, twee van

deze 8K-bytes i.e's geeft 16K-bytes Dual-Port Memory.

-Databus Channel Selector.

Een 8-bits bidirectionele Channelselector is geen gangba

re chip.

We zullen de Channel Selector dus uit meerdere chips moe

ten opbouwen.

Er is gekozen voor een configuratie bestaande uit twee

'245 Octal Transceivers met 8-state output, 20-pins.
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Slave Address-bus

---~

Master Address-bus

16 k RAM Dual-Fort memory

control

Master clock

Slave Data-bus Master Data-bus

Figuur 8.6a : Principe van het Dual-Port Memory.

\ /Master toegang tot \
'-----------'. Dual-Port memory \..-----

Slave clock Slave toegang tot
Dual-Port memory \---------'/

Figuur 8.6b : Time-sharing van het DPM.



-109-

De Data Channel Selector bestaande uit deze twee i.e. IS,

dient gestuurd te worden met in totaal 4 signalen, voor

elk van deze twee i.e. 's is een C-control, voor de Enable

van het betrefflmd i. c., en een "Dir"-control om de rich

ting van Data-transfer aan te geven, (A to B of B to A).

-Addressbus Channel Selector.

Voor de realisatie van de Addressbus Channel Selector

hebben we wat meer vrijheid, dit vanwege het unidirectio~~

nele karakter van deze Channel Selector.

In figuur 8.6 zien we drie mogelijke realisaties van een

Channel Selector gebruikmakend van TTL-i.e. 'So

+In figuur 8 ft is gebruik gemaakt van de SN74LS604 16 to

8 Latched Multiplexer, 28-pins.

Master- en Slaveaddress worden elk opgedeeld in het

Higher-order part "H", en het Lower-order part "L" wel

ke vervolgens aan de twee multiplexers toegevoerd wor

den.

De multiplexer dient gestuurd te worden met een "Select"

lijn welke kanaal A of B kiest.

Hiernaast dient de multiplexer geklokt te worden met

een apart klok-signaal, de latches zijn non-transparant.

+In figuur a6dzien we een soortgelijke configuratie, ook

hier wordt uitgegaan van een~~ultiplexer i.e., en weI

de '257 8 to 4 Multiplexer.

Voordeel van dit i.e. is het ontbreken van de latches

zoals die in de '604 voorkomen.

Latches dienen namelijk geklokt te worden, dit vraagt om

een extra klok-signaal, bovendien verhoogt dit klokken

de storings-gevoeligheid.

+In figuur8~e zien we een multiplexer opgebouwd rond de

'541 Octal Bus Buffer/Driver with 3-state Output.

Nadeel ten opzichte van vorige configuraties, is dat

16 pinnetjes meer nodig zijn op het toch al zo kleine

board.
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Echter de Signal-flow in dit i.e. is In-line, wat bete-"

kent'dat in- en uitgangen van dit i.e. elk aan een kant

liggen.

Dit laatste resulteert in een vriendelijkere print-layout.

Ander voordeel is dat Address Channel Selector en Data

Channe~ Selector nu volgens hetzelfde principe opgebouwd

zijn, ze kunnen nu met dezelfde controlsignalen gestuurd

worden.

Naast het 14-bits Address worden ook de signalen R en W

der beide processoren aan de Address Channel Selector

toegevoerd.

Het Schema.

In figuur a6fzien we het uitgewerkte schema voor een DPM

volgens het principe van figuur 8.6e.

Master en Slave zien elk voor zich aan het Dual-Port Mem

ory dezelfde serie pennetjes als aan een standaard RAM:

Addressbus, Databus, DPMCS (Dual-Port Memory Chip-Select)

en R en W.

De OE en WE van de RAM's worden intern afgeleid uit de R

en W signalen van Master en Slave gecombineerd met de be

treffende DPMCS.

Wanneer geen van beide gebruikers om toegang vraagt, dus

Master DPMCS en Slave DPMCS beide hoog, dan staan de uit

gangen van beide Addressbus-buffres in High 2, de beide

Pull-up weerstanden R zorgen er nu voor dat WE en OE in

gangen hoog zijn, dus niet actief.

De chip-select signalen CS1 en CS2 van de RAM's worden

gebruikt als A13 in het 14-bits Address van het 16K DPM.

Het R-signaal afkomstig van Master en Slave, wordt ge

bruikt om de Data-flow in de Databus-transceivers te stu-

reno

Master en Slave dragen beide de verantwoording voor het

goed functioneren van het DPM.

Beide processoren mogen slechts op, in de tijd, strikt ge-
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scheiden perioden hun DPMCS la~g, dus actief, maken.

De DPMCS voor het Dual-Port Memory, afkomstig van Master

of Slave, zal dus aan andere, wat timing betreft veel

strengere eisen moeten voldoen dan de andere chip-select

signalen voor andere componenten.
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Figuur 8.6f Het Dual-Port Memory uitgewerkt.
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Dual-Port Memory Internal Timing.

In deze paragraaf wordt de interne timing van het DPM be

sproken, deze interne timing betreft het functioneren van

het DPM.

Uit deze interne timing dient dan de User Timing afgeleid

te worden, dit timing-diagram behandelt aIleen die signa

len welke een gebruiker van het DPM ziet.

U ziet in het schema van figuur 8£gdat het DPM volledig

symmetrisch van opbouw is.

Beide kanalen zijn functioneel identiek.

Wanneer in het hierna volgende gesproken wordt over twee

opeenvolgende Accesses dan betekent dit zowel twee opeen

volgende Accesses op verschillende alsook op hetzelfde

kanaal.

In de timingdiagrammen zult u dan ook geen specificatie

van het kanaal aantreffen.

We gaan bij~.de afleiding van het timingdiagram van de vol

gende randvoorwaarden uit:

-Een Access, dit is het laag zijn van een van beide DPMCS,

begint aIleen wanneer het DPM zich in de rusttoestand

bevindt.

Rusttoestand is hier gedefinieerd als die toestand in

welke aIle uitgangen van de verschillende i.e. 's , welke

zich in het DPM bevinden, zich in High Z bevinden.

-Wanneer een Access begint, staat op het betreffende

Address Channel reeds het operatief adres en, in het

geval van een Write-cycle, op de betreffende Data Chan

nel reeds de operatieve data.

Hiervan uitgaande kunnen we een Access in drie, functio

neel verschillende, perioden onderscheiden t.w.:

-Een voorbereidende periode.

Dit is de periode in welke de nodige uitgangen in Low Z
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gestuurd worden, en gewacht wordt op het operatief wor

den van Address en Data gezien vanuit de RAM.

-Een operatieve periode.

Dit is de periode in welke de data-transfer plaats kan

vinden.

-Een herstellende periode.

Dit is de per10de in welke aIle uitgangen in High Z ge

stuurd gaan worden, zodat teruggekeerd word~ naar de

rusttoestand.
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Figuur 8.6i Dual-Port Memory Internal Timing
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Timing-table Dual-Port Memory

behorende bij Internal Timing Dual-Port Memory

volgnummer 1

Product Eis/Garantie
in nanoseconde

Svmbool min. t . max . Uit literatuur

tRS 0 - - - II

tpZy - 25 38 5

tOE - - 70 3

tpBA 3 - 10 5 I- I-'

tRH
I-'

0 - - - II co
I

tpZL - 25 38 5

tpZA 8 - 26 5

tOLZ 5 - - 3

tpAY - 10 18 5

tYH 0 - 18 - 1111

tOH 15 .,- - 3

tpyZ - 18 29 5

tpYl - - 54 - IIV

tpAZ 3 - 18 5

tAH 0 - 18 1- IV



Timing-table

behorende bij

volgnummer

Svmbool

Dual-Port Memory

Internal Timing Dual-Port Memory

2

Product Eis/Garantie
in nanoseconde
min. tVD. max. IUit literatuur

tOHZ 0 - 50 3

tpZB 8 - 26 5

tAW 100 - - 3

tDW 60 - - 3 - I

tAS 0 - - 3
f-'- f-'

tPHL 10 18 5
c.D

- I

twP 90 - - 3

tDH 0 - - 3

tPLH - 9 15 5

tWR 15 - - 3

tBH 0 - - - IVI

tpBZ 3 - 18 5
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Symbool-omschrijving

behorende bij Timing-table Dual-Port Memory

S mbool

tOE

tpBA

tRH

tpZL

tpZA

tOLZ

±pAY

Omschrijvin

Read Setup Time

Propagation Delay Time High Z to Output valid

LS541

Output Enable to Output valid

Propagation Delay Time Port B to A ALS245

Read Hold Time from chip-deselect

Output Enable to Low Level LS541

Propagation Delay Time Port A to Low Z ALS245

Output Enable to Output in Low Z

Propagation Delay Time Port A to Port Y valid

LS541

Port Y Hold Time from Port A Change

Output Hold from Address Change

Propagation Delay Time Output to High Z from

chip-deselect LS541

Propagation Delay Time Output to 1 from Deselect

LS541

Propagation Delay Time A to High Z ALS245

Port A Hold Time from Port B Change
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Symbool-omschrijving

behorend bij Timing-table Dual-Port Memory

Symbool

tpZB

tAW
t DW
t AS
t pHL
t wP
t DH
t pLH
t WR
t BH
t pBZ

Omschrijving

Propagation Delay Time I/O in High Z from Output

Disable

Propagation Delay Time Port B in Low Z ALS245

Address valid to End of Write

Data to Write Time Overlap

Address Setup Time

Propagation Delay Time High to Low Level LS541

Write Pulse Width

Data Hold Time from Write

Propagation Delay Time Low to High Level LS541

Write Recovery Time

Port B Hold Time from Port A change

Propagation Delay Time Port B to High Z ALS245
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Opmerkingen

I,ll Het R-signaal wordt in het DPM gebruikt om de rich

ting van de transceivers te sturen.

R = "laag" betekent een Read-cycle en maakt poort A

van de '245 actief als uitgang.

Zouden we nu R hoog maken vanuit deze toestand, dan

;wordt poort B van de '245 actief als uitgang, echter

het kan geruime tijd duren voordat de I/O van de RAM

in High Z komt, gedurende deze tijd hebben we buscon

tention.

Hieruit voIgt een van de eisen van het DPM:

! !! Gedurende een Access, DPMCS is laag, mag het R-sig

! !! naal niet veranderen van laag naar hoog.

III De Hold Time van de '245 zowel als van de '541 zijn

V,VI niet expliciet gedefinieerd.

Aldus houden we worse-case aan 0 nanosec.

IV tpY1 is de tijd die verstrijkt tussen de chip-deselect

van de '541, en het hoog worden van de uitgang door

de Pull-up weerstand R.

Deze Pull-up weerstand dient enkele capaciteiten op .

te laden tot de waarde "1".

Deze capaciteiten zijn: (zie figuur A )

De ingangs-capaciteit van OE

De capaciteit van High Z-state

Strooicapaciteit

+5V

max. 6 pF

onbekend

onbekend

'541
Cy

T

R
Figuur A De tijdbepal ende

elementen.



-123.

Om de oplaadtDd zo klein mogelDk te houden, dienen

we R zo klein mogelDk te nemen.

De ondergrens van R wordt bepaald door de maximale

sink-current van de LS541, deze bedraagt 24 rnA.

Dit betekent:

VCC
R = "2"2r."'10- 3

VCC =5V dus R groter dan/gelDk 220 Ohm.

De delay-tDden in de data-sheets van de '541 zDn ge

definieerd voor een belasting van 667 Ohm.

Aldus houden we deze waarde aan.

OE "ziet" een "1" aan zijn ingang wanneer de ingangs

spanning groter is dan 2.2 Volt.

Na een tDd t=R.C zDn de capaciteiten opgeladen tot

63% van VCC is ongeveer 3.15 Volt, dus na t=R.C is

OE zeker "1".

Stel: R = 667 Ohm

C = Ci + Cy + Cs ~ 40pF

dan R.C ~ 25 nanosec

tpY1 = tpyZ + R.C f 54nanosec
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Dual-Port Memory User Timing

Uit het Internal Timingdiagram wordt de User Timing afge

leid.

De User Timing beschrijft de signalen zoals de processor

ze ziet of dient te genereren om het DPM aan te kunnen

sturen.

In de User Timing worden dan ook enkel de vmlgende signa-f

len beschreven:

Address-bus

Data-bus

DPMCS

W
R

Ook hier geldt weer dat beide kanalen identiek zijn.

Een Access vindt slechts op een der beide kanalen plaats.



Figuur 8.6j : Dual-Port Memory User Timing
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Timing-table Dual-Port Memory

behorende bij User Timing Dual-Port Memory

volgnummer 1

Product Eis/Garantie
in nanoseconde

Symbool min. typo max. lUi t 1 i teratuur 10pmerking

0

1 0 - - I II
2 8 - 26

3 - - 118 II I
......

5 3 - 18 f\)
(J)

6 0 - - IV I

7 - - 104 V

8 15

10 ~

11 70 - - XI

12 138 - - XII

13 108 - - XIII

14 30 - - XIV

15 15 - - XV

16 30 - - XIV

17 29 - - XVI
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Symbool-omschrDving

behorende bD Timing-table DPM User Timing

S mbool

o
1

2

3

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

Cycle Time for DPM Access Read

R Serup Time to DPMCS

Delay Time DPMCS to Databus Low Z

Delay Time DPMCS to Data Out valid

Delay Time DPMCS to Databus High Z

R Hold Time from DPMCS

Recovery Time from Read Cycle

Data Out valid from Address change

rite Cycle Time for DPM Access

Data Setup Time to W
DPMCS Setup Time to W

Pulse Width

ddress Hold Time from W
ata Hold Time from W

PMCS Hold Time from W
ecovery Time from Write Cycle
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Opmerkingen

I Zoals reeds eerder beschreven dient het R-signaal

tDdens een Access stabiel te zDn, daar anders een

buscontention op kan treden tussen de I/O van de

RAM en de A Port van de Data-transceivers

II 3 = tpZL + tOE + t pBA = 118 nanosec max.

III De Data Hold Time bedraagt in worse-case 0 nanosec,

dit vanwege het niet gespecificeerd zDn van deze

grootheid in de productspecificatie van de trans

ceiver.

IV Zie opmerking I.

V 7 = het maximum van

= 29

= 18

+tOHZ=104

XI 11 = t pAB + t DW = 70 nanosec

t pAB =tpBA

Ervan uitgaande dat de data op het moment van DPMCS

reeds actief is, is deze grootheid van minder belang.

XII 12 = tpZy + tAW = 138

XIII 13 = tpHL + twP =108

XIV 14 = tpLH + tWR - tYH =30

XV 15 = t pLH + t DH - t BH = 15

XVI 17 = het maximum van tpBZ = 18

t pyZ = 29
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8.6.1 Access tot het Dual-Port Memory

Access tot het Dual-Port Memory gebeurt voor de Slave op

dezelfde manier als voor de Master, met dien verstande

dat de vertragingen welke zich voordoen voor de Master in

de Bus-buffers en in de OR-gate, hier niet optreden.

Voor de timing zij verder verwezen naar de Master (zie

paragraaf 7.6).
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8.7 Controllogic Slave

De Slave control logic dient de volgende signalen te ge- .~.

nereren:

1 CSVIA
-

2 CSADU
-

3 CSROM
-

4 CSRAMl
-

5 CSRAM2

6 DPMCS
-

7 R

8 W

9 E

10 Q

Al deze signalen z~n van een PAL af te leiden en weI de

PAL20Ll0.

We kunnen bovenstaande signal en verdelen in twee hoofd

groepen t.w.

-die signalen welke afhankel~k z~n van de vier moeder

klok-signalen A, B, C en D; signalen 6 tim 10

-die signalen welke aIleen uit het adres afgeleid wor

den; signalen 1 tim 5.

B~ de betreffende onderdelen z~n de afleidingen gegeven

van de t~dkritische signalen 6 tim 10.

Hier wordt volstaan met een samenvatting van de t~dkritische

signalen als Booleaanse exppessies:



-131-

SLAVE tijdkritische controlsignalen

DPMCS=DECAD.(A.B.D+C.D+A.B.C.R/w.DPMCS)

R =R/w.(B.C+D+R.A.B)

W =R/w.(B.D+A.D)

E =D

Q =C

8.7.1 Memory Map Slave

Voor de microprocessor zijn gereserveerd:

FFFF tim FFFO in ROM, rest ons nog te plaatsen:

16K DPM

16K RAM

4 ADU

16 VIA

8k RAM1 0OOO-lFFF

8K RAM2 2000-3FFF

16K DPM 4000-7FFF

ROM 8000-FFD7

2xADU FFD8-FFDF

VIA FFEO-FFEF
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9 Het Back-plane

Het Back~plane heeft tot taak de verschillende boards met

elkaar te verbinden.

Over het Back-plane vindt de communicatie tussen de Mas

ter en de Slaves plaats.

Verder voorziet het Backplane in de voeding van de boards.

Figuur 9 geeft ons een overzicht welke signalen en span

ningen op het~Back-plane dienen te staan, we komen hier

aan een aantal van 47.

Het is verstandig om buiten de voeding-aarde een aparte

signaal "0" op de Back-plane te zetten, hierover lopen

minder grote stromen en derhalve zal zich hierop minder

storing bevinden.
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Figuur 9 Een overzicht van het Back-plane.
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Nabeschouwing

Zoals uit dit verslag blijkt is de hardware vermenigvuldi

ger/deler niet uitgewerkt.

Deze hardware vermenigvuldiger/deler had tot taak reken

kundige operaties te versnellen.

Veel van deze rekenkundige operaties zullen bij onZE toe

passing bestaan uit het schalen van meetwaarden.

We kunnen dit herhaald delen door een constante waarde,

vervangen door het herhaald vermenigvuldigen met een scha

lingsfactor, waarbij deze schalingsfactor slechts eenmaal

berekend dient te worden met behulp van een deling.

De 6809 heeft in zijn instructieset een Multiplier-instruc

tie waarmee vermenigvuldigingen snel uitgevoerd kunnen

worden.

Het inpassen van de hardware vermenigvuld~ger/delerin

het systeem vergt extra hardware.

Voor deze extra hardware is op het board nauwelijks of geen

plaats.

Aldus is besloten de hardware vermenigvuldiger/deler voor

lopig niet in dit systeem in te bouwen.

De geschatte kosten aan chips bedragen bij de huidige prij

zen (1985), voor de Slave + f500,- en voor de Master

+ f450,-

Behalve de hardware vermenigvuldiger/deler zijn aIle peri

feriecomponenten van het multi-microprocessor systeem

theoretisch uitgewerkt.

Wellicht ten overvloede zij hier vermeld dat aIle timing

diagrammen welke in dit verslag staan, gebaseerd zijn pp

de productspecificaties van de betreffende onderdelen.

AIle problemen welke opgelost zijn waren problemen welke

op grond van deze specificaties te voorspellen waren.

Er rest nog aan werk het bouwen en testen van het systeem
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en het schrijven van systeem-software.

Er dienen nog enkele keuzes gemaakt te worden welke zich

meer op het practische terrein voordoen zoals de keuze

voor de Back-plane, de kast en de voeding.

Conclusie

Het grote aantal analoge ingangen per Slave maakt van dit

systeem een uiterst flexibel data acquisitie-systeem.

De geschatte component-kosten in beschouwing genomen con

cludeer ik dat het uiterst interessant is het systeem te

bouwen en te teproeven op zijn marktwaarde.
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