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samenvatting.

In dit afstudeerwerk is aandacht geschonken aan de ontwikkeling
van de 1/0 controllers in de laatste jaren. Bij deze studie is
naar voren gekomen~ dat er een tendens is om de 1/0 controller
met een eigen processorsysteem naar het randapparaat te
verschuiven. Het op de markt komen van een veelzijdige snelle
I/O processor (8089), die flexibel samen kan werken met een
norma~e processor, maakt het eenvoudiger een dergelijk
randapparaat op te bouwen. Hierdoor ontstaat een intelligent
randapparaat dat oPdrachten op hooq niveau zelfstandig kan
uitvoeren.

Hierna is een uitgebreide analyse van diskdrives en
diskcontrollex:s uitgevoerd. Hierbij wordt vooral aandacht
besteed aan de interface tussen de drive en de controller. OOk
de uitvoerinq van opdrachten door de diskdrive en de
diskcontroller wordt uitvoerig beschreven.

Vervolgens wordt een aantal bouwstenen beschreven die de
uitvoering van de gewenste opdrachten door de diskdrive
mogelijk. maken. Bij het onderzoek naar deze bouwstenen is
steeds getracht een modulaire opzet te handhaven, om een
universele controller mogelijk te maken.

om de grote hoeveelheid hardware van een universele controller
te reduceren, worden twee aanbevelingen gedaan. In de eerste
plaats wordt geadviseerd te onderzoeken in hoeverre de
beschreven schakelingen zich lenen tot integratie. Daarnaast is
een aantal geintegreerde bouwstenen bestudeerd. omdat de
ontwikkeling van dit soort cicuits nog in volle gang is, wordt
aanbevolen dit onderzoek voort te zetten.

Conclusie :
Indien we enige concessies doen aan het universele karakter van
de controller, kan een compacte intelligente controller voor
een interessante klasse van diskdrives gerealiseerd worden met
reeds bestaande geintegreerde circuits.



Bij deze wil ik iedereen van de vakgroep Digitale Systemen
bedanken voor de fijne samenwerking zoals ik deze tijdens mijn
afstuderen heb mogen ervaren. In het bijzonder wil ik mijn
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1 Inleiding.

1.1 OVerzich~ his~orische on~wïkkeling IlO

1.1.1 Randappara~uur.

In he~ algemeen heef~ een IlO randapparaa~ ~ee typen IlO
poo~en voor communica~ie me~ een processorsys~eem.

Di~ zijn (fig. 1.1) l

Da~a poorten
Deze poo~en worden gebruikt: voor aan- enlof afvoer
van da~a.

Bes~urings/s~a~uspoorten
Hiermee kunnen bes~uringsopdrach~enworden
en kan de s~a~us van he~ randapparaa~

gelezen.

gegeven
worden
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Pig. 1.1 Randapparaa~.

Voor de koppeling van he~ randapparaa~ me~ de processor zijn er
verschillende mogelijkheden n.l.l

Geprogrammeerde IlO
- IlO me~ D.M.A.

IlO me~ IlO processor
Device me~ eigen IlO processor

Deze mogelijkheden worden in de volgende paragrafen besproken.
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1.1.2 Geprogrammeerde I/O.

De wat oudere computers zijn
randapparatuur uitgerust met een
aansluiten op de I/O poorten
randapparaat heeft een aantal
waarvan de functie vastligt (fig.

voor communicatie met de
aantal I/O poorten die direct
van het randapparaat. Ieder
poorten toegewezen gekregen
1.2) .
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Fig. 1.2 geprogrammeerde I/O.

Bij een dergelijk systeem moet de processor ze1f alle
bitpatronen voor de besturing van het randapparaat genereren en
de datatransporten voor de geleverde of benodigde data voor het
randapparaat verzorgen. Deze opbouw heet geprogrammeerde I/O.
Voor dit doel is in deze machines programmatuur aanwezig, de
zogenaamde device drivers.
Geprogrammeerde I/O heeft enkele nadelen :

De processor is door de I/O bezet waardoor proces
sortijd voor andere processen verloren gaat.
De device drivers nemen geheugenruimte in. Enkele
hiervan zullen permanent in het geheugen aanwezig
zijn. Deze hebben de taak de drivers voor de andere
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randapparaten op te halen en tijdelijk in het
geheugen te brengen. Na beeindiging van de 1/0
actie kunnen deze laatste weer verwijderd worden.
De snelheid waarmee de CPU data kan transporteren
is niet al te hoog. Hierdoor is de directe
besturing van snelle randapparatuur onmogelijk.

1.1.3 1/0 met D.M.A.

Vooral de lage snelheid van de geprogrammeerde 1/0 is door de
ontwikkeling van steeds snellere randapparatuur (disks en
drums) een probleem geworden. Oplossingen hiervoor zijn
gevonden in hardware schakelingen, die in staat zijn snel data
van en naar het geheugen te transporteren, waarbij de processor
zelf in een "hold" toestand wordt gezet tot het transport klaar
is. Deze werkwijze heet Direct Memory Access. Het datatransport
ver9t hierbij weinig processortijd, maar de bus is tijdens
transporten bezet, waardoor de processor niet volledig
beschikbaar is voor andere taken.

1.1.4 1/0 met 1/0 processor

De volgende stap in de ontwikkeling is de toevoeging aan het
computersysteem van een 1/0 processor (IOP) die speciaal voor
1/0 doeleinden is ontworpen. Deze processor is niet alleen een
D~ controller, maar kan zelf ook eenvoudige programma"s
uitvoeren. Hierdoor wordt de gewone processor ontlast van het
genereren van de bitpatronen en van het datatransport. De
geheugeribezetting door de devicedrivers blijft bestaan.
De interface tussen de 1/0 processor en het randapparaat
bestaat uit een hoeveelheid hardware die speciaal voor iedere
soort randapparaat is ontworpen. Hierdoor is deze interface
uitermate star. In deze configuratie is het mogelijk dat de IOP
de communicatie met meer dan een randapparaat verzorgt.

1.1.5 Device controller

Een andere stap is het ontlasten van de (1/0) processor van het
genereren van de bitpatronen, door zoveel mogelijk
deviceklassen een speciale hardware device controller te geven.
Dit betekent een aanzienlijke reductie van de geheugeribelasting
omdat de device controller uit de commando"s van de 1/0
processor de bitpatronen genereert en dus de software hiervoor
vervalt.
Voorbeelden van dit type device controllers zijn de Ploppy Disk
controllers en de CRT controllers die tegenwoordig in single
chip uitvoering verkrijgbaar zijn.

1.1.6 Device met eigen 1/0 processorsysteem

Het datatransport moet nu nog steeds over de systeembus
plaatsvinden in een tempo dat bepaald wordt door het device.
Het is voor het device in het algemeen niet mogelijk om te
wachten, zodat deze datatransporten de hoogste prioriteit
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dienen te hebben. Het is ook niet mogelijk om meerdere
transporten tegelijk te hebben. Verder geeft deze methode van
I/O extra busbelasting bij randapparatuur die pas nadat de data
is getransporteerd een foutmelding genereert. Deze problematiek
is op te lossen door de devices uit te rusten met een eigen I/O
processorsysteem, dat voorzien is van eigen programma- en data
geheugen. Datatransport is nu asynchroon mogelijk in een tempo
dat niet meer door het device wordt opgelegd, en foutieve data
hoeft helemaal niet meer getransporteerd te worden. Het is nu
ook mogelijk een stuk software van de processor naar het device
te verplaatsen. Hiermee komen de commando's die verwerkt kunnen
worden op een hoger niveau te liggen. De processor wordt nu
ontlast van allerlei taken die verband houden met lokale
processen in het device. Zaken als foutcorrectie kunnen nu
geheel door het device worden afgehandeld zonder tussenkomst
van de processor. Als voorbeeld kan bij een disk, uitgerust met
zijn eigen IOP, het Disk Operating System (DOS) gedeeltelijk of
totaal door de IOP worden uitgevoerd. Hierdoor is het bij een
opdracht tot het schrijven van een file alleen nodig de naam en
de data te transporteren. Dit heeft een aanzienlijke
processortijdbesparing ten gevolge. Met deze aanpak is het
verschil tussen devices van dezelfde soort maar van een ander
type ook belangrijk afgenomen, waardoor de systeemsoftware
vereenvoudigd wordt. Een ander voordeel is dat koppeling van
een bepaald device aan een computersysteem nu veel eenvoudiger
kan, omdat de specifieke eigenschappen van het device voor het
hostsysteem transparant geworden zijn.
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1.2 Probleemstelling.

Binnen deze vakgroep zijn al eerder onderzoeken gedaan naar de
realisatie van een diskcontroller of een 1/0 controller voor
andere randapParatuur (zie Lit. 1,2,3). Bij deze onderzoeken
betrof het tot nu toe altijd een controller die voor een
specifiek probleem werd ontworpen. Dit uit zich in de keuze van
een bepaald bussysteem en een bepaald 1/0 apparaat. Door deze
opzet zijn dergelijke controllers uitermate star. De
beschrijvingen van diskcontrollers zijn beperkt gebleven tot
controllers voor grotere disks, die hardsectored zijn en die
met een FM of NRZ data uitwisselingsformaat werken.
Dit onderzoek heeft tot doel de mogelijkheden van de realisatie
van een controller te bestuderen, die niet aan een bepaald
computersysteem of aan een bepaalde diskdrive gebonden is. Bet
loslaten van de buskeuze heeft bovendien tot gevolg dat de
interface met het computersysteem op een hoger niveau kan
worden gelegd.
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2 Achtergrondinformatie over disks.

2.1 Inleiding

Een disk is een momenteel erg gebruikelijke vorm van achter
grondgeheugen. Een disk bestaat uit een of meerdere cirkel
schijfvormige ronddraaiende oppervlakken, waarop d.m.v. een kop
magnetische informatie kan worden opgeslagen en teruggelezen.
De informatieopslag vindt plaats in een cirkelvormig spoor
(track). Er komen diverse types onderverdelingen van een track
voor. Bet meest gebruikt zij n het . variabIe record length. en
het gesectoriseerde formaat. In het onderstaande wordt alleen
het gesectoriseerd formaat behandeld omdat dit veel algemener
voorkomt dan het 'variable record-length- formaat. Door de
koppen radiaal te verplaatsen ontstaan op een oppervlak
meerdere tracks. Alle tracks samen die door de diverse koppen
zonder kopverplaatsingen kunnen worden bereikt, noemt men een
cylinder. De buitenste cylinder heeft nummer O. Alle koppen
worden tegelijk verplaatst door het t98gangsmechanisme
(Pig.2.1) .

,
I

~c.~ ," ...oe..·+.
•

I
"T I~

~..~~. ..... I~
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_ce."01"~~ T I..L

T .......... .J
~ r-
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Pig. 2. 1 Diskpack en toegangsmechanisme
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Er bestaan verschillende soorten disks, we onderscheiden

- Floppy Disks

- Bard Disks

5 1/4 n Mini Floppy Disk
- 8 .. Floppy Disk

- Fixed Medium
- Removable Medium

De diskdrive is niet zonder meer geschikt om als achtergrond
geheugen gebruikt te worden. Operaties waar een gebruiker in
geinteresseerd is zijn bijv. : lees de een of andere file. om
de hardware voor de gebruiker handelhaar te maken worden er een
aantal ·schillen" omheen gebouwd (fig. 2.2).

Fig. 2.2 Schilstructuur.
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Zo krijgen we achtereenvolgens

- Disk Operating System (DOS)
Deze software vormt de buitenste schil om de
hardware. Hierin bevindt zich de totale organisatie
van de diskadministratie , de progranunatuur om het
voor de gebruiker mogelijk te maken files te
creeeren, ermee te werken, de diskruimte weer vrij te
geven etc. Op dit niveau is een opdracht als I'lees
file 'MYFlLE" mogelijk. Het DOS zorgt er dan voor
dat aan de disksoftware opdrachten gegeven worden
voor het lezen van bepaalde sectoren die de
administratie van de diskruimte bevatten (directory),
deze informatie wordt geinterpreteerd en er wordt een
serie van opdrachten gegenereerd om de data van de
file ' MYFlLE' in een door het DOS bepaald
geheugengebied te plaatsen.

- Diskaansturings software
De software op dit niveau maakt het mogelijk reeksen
van opdrachten voor de diskcontroller te genereren.
Een mogelijke opdracht zou kunnen Z1]n I'lees de
sectoren bepaald door (Cylinder, Bead, Sector)l ....
(C,H,S)N en plaats de data in het geheugen vanaf een
bepaald adres. De software zorgt dan voor alle
benodigde opdrachten naar de diskcontroller, zoals
seek (zoek cylinder), headselect (kies kop), lees
sector. Ook het initialiseren van het datatransport
naar het geheugen gebeurt op dit niveau. Een
mogelijke "retry" bij niet correct gelezen data of
een foutherstellende bewerking kan ook zijn
ingebouwd.

- Diskcontroller
De diskcontroller is in staat om operaties zoals :
'zoek een bepaalde track" te vertalen in een reeks
van kopverplaatsingssignalen gevolgd door het lezen
van disk totdat geconstateerd is dat de juiste track
werkelijk bereikt is. Op dit niveau vinden we de data
encodering / decodering en de parallel naar serie
omzetting. Ook het selecteren van een bepaalde kop en
het lezen of schrijven van een bepaalde sector in de
track die vastgelegd is door de seek is op dit
niveau mogelijk.

- Diskdrive
De diskdrive bestaat uit de mechanische voorzieningen
die nodig Z1]n om de disk te laten functioneren en
een stuk ingebouwde electronica. De drive accepteert
signalen zoals I verplaats de kop, lees, schrijf,
selecteer een bepaalde kop, etc.



9 -

2.2 De Disk en de Diskdrive.

In he't vervolg word't he't gebruik van de combina'tie diskdrive en
diskcon'troller nader besproken.

2.2.1 Ploppy Disk

Een Ploppy Disk ( PO ) bes'taa't ui't een me't magne'tiseerbaar
ma'teriaal bedek'te plas'tic schijf, opgeborgen in een
beschermende hoes. Door ga'ten in de hoes kan de schij f worden
aangedreven en kan de kop op de disk worden geplaa'ts't.He't begin
van een omwen'teling van de PO word't aangegeven door een puls
(indexpuls) die fo'to-elec't:risch word't opgewekt door een gaa'tje
in de disk en de hoes. De voordelen van de PO zijn o.a. I

gemakkelijke ui'twisselbaarheid, redelijk gro'te informa'tie
capaci'tei't en lage kos'tprij s . Er bes'taan 'twee gangbare PO
fornÏa'ten de' gewone' 8" PO en de . mini' 5 1/4" PO. Verder
onderscheiden we I

- single sided PO
slech'ts een kan't van de disk is voor
informa'tieopslag 'te gebruiken.

- double sided PD
beide kan'ten van de disk z1Jn voor opslag
geschik't. Hierbij is he't mogelijk da't een
disk kan worden omgedraaid voor he't
bereiken van de andere kan't, maar er zijn
ook drives me't 'twee koppen op een kopdrager
op de mark't.

Voor de 'trackindeling zijn er ook 'twee 'typen

- hard sec'tored
d.m.v. gaa'tjes in de disk is he't voor een
drive mogelijk een puls af 'te geven wanneer
een nieuwe sec'tor begin't.

- sof't sec'tored
de sec't:orindeling is op de disk zelf
vas'tgelegd.

Ook voor de informa'tiedich'theid zijn er 'twee mogelijkheden

single densi'ty

- double densi'ty



- 10 -

Onderstaande tabel geeft een indruk van de informatie
hoeveelheid per kant en de tijd waarin een byte wordt verwerkt.

single density

double density

5 1/4" PO

140 Jebytes
64 usec./byte

250 Kbytes
32 usec ./byte

8" PO

280 Jebytes
32 usec.jbyte

500 Jebytes
16 usec.jbyte

Bet aantal tracks op een 8" PD is 77 met een trackdichtheid van
48 Tracks Per Inch ('!'PI). Op een 5 1/4" PO kunnen met 48 '!'PI 40
tracks worden geplaatst, maar in de praktijk komen waarden
tussen 30 en 40 werkelijk gebruikte tracks voor.
Bij een PO is er een fysisch contact tussen de kop en het
medium, dit veroorzaakt slijtage, maar het realiseren van een
'floating head' stelt hoge eisen aan stofvrijheid en het vlak
zijn van de disk. De slijtage wordt beperkt door een speciale
oppervlaktebehandeling van de disk en door de kop alleen op de
disk te plaatsen als dat nodig is. De ontwikkeling op floppy
gebied is nog in volle gang, recent is er een mini PO
uitgebracht met een hogere trackdichtheid waardoor hierop ook
77 tracks geplaatst kunnen worden. ook is er een 8" PO in
ontwikkeling met een hogere omwentelingssnelheid en een
'floating head' waardoor zowel de opslagcapaciteit als de data
overdrachtsnelheid toeneemt.

2.2.2 Bard disk

Een Bard Disk (HO) bestaat uit een of meerdere aluminium
platen, bedekt met magnetiseerbaar matriaal. De platenpakketten
komen zowel in uitwisselbare vorm (diskpack of cartridge) als
in vast gemonteerde vorm voor. omdat de informatiedichtheid
veel hoger ligt dan bij een floppy disk (richtwaarde 180 '!'PI),
en omdat de koppen op een luchtkussen boven de disk zweven is
stofvrijheid van de lucht in de drive erg belangrijk. Bij HO
drives wordt dan ook veel aandacht besteed aan ventilatiesyste
men en luchtfilters. ZOwel het aantal beschrijfbare
oppervlakken als de diameter ervan loopt erg uiteen, hierdoor
komen capaciteiten van 10 Mbyte tot 700 Mbyte per drive voor.
De data-overdrachtsnelheid ligt hoger dan bij floppy's,
gebruikelijk is ongeveer 600-900 Kbyte/sec. Als registratie
methode wordt zowel Prequentie Modulatie (PH) als Modified
Preqentie Modulatie (MPM) toegepast, als data- overdracht naar
buiten wordt vaak Non Return to Zero (NRZ) toegepast. De
omzetting naar PH of MPM wordt dan intern in de drive
gerealiseerd. Er komen echter ook diskdrives voor die een
geencodeerd data/clock signaal gebruiken. Van een speciale
track van de disk, die niet voor dataopslag beschikbaar is
(servotrack), wordt soms een kloksignaal gelezen. Van dit
signaal wordt d.m.v. frequentievermenigvuldiging een
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klokinformatie afgeleid die wordt afgegeven als schrijfklok
tijdens schrijfoperaties . Bij hard-seC'tored drives wordt
bovendien vaak door deling van dit signaal een seC'torpuls
opgewekt. Tijdens leesoperaties kan door de drive een
teruggewonnen klok worden afgegeven.
Uit het bovenstaande blijkt dat de scheidingslijn
diskdrive/diskcontroller niet altijd even duidelijk valt te
trekken. Toepassing van hard disks bij microcomputersystemen is
pas interessant geworden na ontwikkeling van koppen in dunne
filmtechniek en het winchester principe waarbij de disks zich
in een hermetisch gesloten ruimte bevinden zodat het
ventilatiesysteem eenvoudig wordt. Bij deze klasse van
diskdrives is de interface naar de diskcontroller op een laag
niveau gehouden en lijkt op die van een floppy disk. De data
wordt in MPM opgeslagen en een klokregenerator is vaak als
optie leverbaar.

2.3 De Diskcontroller.

2.3.1 Data encodering

Een disk is een fysisch sequentieel device. omdat we
geinteresseerd zijn in opslag van bytes, is een serie/parallel
en een parallel/serie omzetting in de diskcontroller
noodzakelijk. Deze omzetting kan in principe eenvoudig met een
schuifregister gerealiseerd worden. Bet seriele datasignaal
zoals dat uit het schuifregister komt wordt wel gebruïkt als
data uitwisselingssignaal bij hard disk en heet NRZ. Bet
probleem is hiermee nog niet opgelost omdat we nu twee signalen
hebben nl. het datasignaal en een bijbehorend kloksignaal,
terwijl het gebruïk van 1 track op de disk het meest wenselijk
is. om dit op te lossen wordt gebruïk gemaakt van onderstaande
data-encoderingmethoden (fig. 2.3) I

Voor alle encoderingsmethoden geldt dat de data wordt
verdeeld in bitcellen, klokpulsen zijn aan het begin
van een bitcel geplaatst, datapulsen in het midden.

-FM
data "1" geeft een datapuls
iedere bitcel een klok~uls

- MPM

- MMPM

data "1" geeft een datapuls
alleen een klokpuls als de
bitcel geen datapuls bevat
bitcel ook niet.

voorafgaande
en de huidige

data "1" geeft een datapuls
- alleen een klokpuls als de voorafgaande

bitce1 geen klok of datapu1s en de
huidige bitcel geen datapuls bevat.
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Pig. 2.3 Data encodering.

Bij MPM en MMPM is er ongeveer de helft van het aantal pulsen
dan bij FM, deze encoderingsmethoden worden dan ook voor double
density registratie gebruikt. oe pulsbreedte en snelheid hangen
af van de gebruikte disk. Voor floppy's gelden de onderstaande
"standaard" waarden I

pulsbreedte snelheid
single density double density

5 1/4"

8"

500 nsec.

250 nsec.

125 Kbit/sec.

250 Kbit/sec.

250 Kbit/sec.

500 Kbit/sec.



niet

een dergelijk systeem niet mogelijk te
welke track werkelijk onder bewerking
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2.3.2 Precompensatie.

Pulsen worden op het medium geregistreerd d.m.v. het omkeren
van de stroom door de schrijfkop, bij het teruglezen geeft dit
een pulsvormig signaal. De fluxtransities op het medium hebben
de neiging elkaar te beinvloeden als ze dicht op elkaar volgen.
Door deze beinvloeding klopt de onderlinge timing bij het
teruglezen niet meer. Dit verschijnsel wordt bestreden door
tijdens het schrijven precompensatie toe te passen waardoor
sommige pulsen iets worden vervroegd en sommige iets worden
verlaat. Deze compensatie is alleen nodig als de pulsen erg
dicht bij elkaar komen te staan, sommige drives geven een
signaal voor dit doel af als het cylindernummer een bepaalde
waarde overschrijdt. Bij andere drives wordt het aan de
software overgelaten om te controleren of het cylindernummer
precompensatie nodig maakt.

2.4 Trackindeling.

Een track op disk bevat naast gebruikersinformatie nog andere
informatie. Dit heeft drie redenen

- Voor het terugwinnen van de kloksignalen is een
synchronisatie nodig, deze actie kost tijd en in
deze tijd kan niet betrouwbaar gelezen worden.
Een blokgrootte van een hele track is
praktisch.
Het is in
controleren
is.

om dit op te lossen is een min of meer standaard trackindeling
opgesteld (fig. 2.4). Als voorbeeld wordt nu de standaard
indeling voor een single density f.d. volgens de IBM 3740 norm
besproken. Bij deze verdeling is een track onderverdeeld in een
aantal sectoren. Iedere sector bestaat uit een 10
(IDentification) veld en een Data veld, de resterende ruimte is
opgevuld met synchronisatiesignalen. Het 10 veld bevat
informatie over de sector.
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Pig. 2.4 Trackindeling.

Bet 1D veld bestaat uit :

- 1D Addressmark (FE Rex. )
Dit byte geeft aan dat de bytes die volgen
bij een 1D field horen.

- Tracknummer
Dit byte geeft aan tot welke cylinder de
huidige track behoort, de cylinder die zich
het dichtst bij de rand van de disk
bevindt I heeft nummer 0 . Bet maximale
tracknummer is 77.

- SidenuJllIlIer
Dit byte geeft aan welke kant van de disk
in gebruik is. (0 of 1)

- Sectornummer
Dit byte geeft aan welke sector het
betreft. Sectoren z1Jn genummerd van 1 tot
een maximale waarde (26).



een fout
berekend
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Sec1:orlengte
Dit byte bevat gecodeerde informatie over
het aantal gebruikersbytes in het dataveld.
Bij deze norm is de sectorlengte 128 bytes.
Codering : 00

CRC bytes
Dit z1Jn twee bytes die
detecterende code voorstellen,
over alle 5 voorafgaande bytes.

Na het ID field volgt een aantal synchronisatiebytes.
ruimte is het ook mogelijk voor de controller om na
van het ID field over te schakelen op schrijven
opvolgende dataveld moet worden overschreven.
Het dataveld bestaat uit I

In deze
het lezen
als het

- Data addressmark (FB Rex)
Dit byte geeft aan dat de bytes die volgen
bij een dataveld horen.

- Data
Dit zijn de eigenlijke databytes, het
aantal van deze bytes is gespecificeerd in
het ID veld. Bij deze norm 128 bytes.

CRC bytes
Deze twee bytes bevatten weer dezelfde
foutdetecterende code als bij het ID veld,
deze keer echter berekend over het data
addressmark en de databytes.

Na het dataveld blijft er nog enige ruimte over in de sector,
deze is weer met synchronisatiebytes gevuld. Bij floppy disks
komen nog twee andere addressmarks (a.m.) voor I het Index a.m.
dat aangeeft waar de nieuwe track begint en het Deleted Data
a.m. dat aangeeft dat de data in het dataveld niet geldig is.
Bij Hard Disk (HO) komt een soortgelijke track indeling voor.
Het ID veld bevat dan de cylinder, track (head) en sector
nummers. Naast de hierboven genoemde addressmarks komt ook nog
een andere "standaard" voor~ n.l. een waarbij zowel voor het ID
a.m. als voor het Data a.m. 19 Rex wordt gebruikt. Ret gebruik
hiervan blijft echter beperkt tot hard sec1:ored disks. In
plaats van de foutdetecterende CRC code wordt vaak een 32 bits
Error Correcting Code (ECC) toegepast. Ret voordeel van deze
code is dat niet alleen een foutdetec1:ie mogelijk is maar dat
ook een klasse van fouten achteraf gecorrigeerd kan worden.
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2.5 Controller/Diskdrive samenwerking.

Een maagdelijke disk bevat op een eventueel servotrack na geen
informatie. om hiermee te kunnen werken is het allereerst nodig
het medium te initialiseren.Tijdens deze bewerking, die meestal
formatten genoemd wordt, worden alle synchronisatievelden, alle
ID velden en alle datavelden beschreven. Als data wordt dan een
vast patroon geschreven (voor P.D. bijv. ES Hex). Bij hard disk
komt het vaak voor dat het formatten al vooraf gebeurd is. Dit
wordt noodzakelijk gemaakt door garanties die gegeven worden
voor het maximale aantal defecten dat op de disk voorkomt. Bij
een schrijfoperatie zullen nu eerst de koppen op de juiste
cylinder moeten worden geplaatst, dit noemt men een seek.
Hierna moet de juiste kop worden geselecteerd. Nu zou de juiste
track bereikt moeten zijn. Of de kop op de juiste track staat
kan gecontroleerd worden door het lezen van een ID veld. Dit
lezen gaat als volgt : eerst wordt gewacht op een sectorpuls,
dan wordt de data separator enige tijd gegund om zich te
synchroniseren. Er wordt nu dus een synchronisatieveld gelezen.
Dan wordt gewacht tot het ID a.m. gelezen is. Hiermee is uit de
seriele bitstroom byte synchronisatie voor het ID veld
verkregen. Moet de data van de sector gelezen worden, dan wordt
na detectie van het correcte ID veld weer gewacht tot het Data
a.m. gelezen is, waarmee weer byte-synchronisatie is verkregen.
Hierna wordt de data gelezen . Bij schrijven wordt ergens in de
ruimte tussen het ID veld en het dataveld omgeschakeld van
lezen op schrijven, de eerste bytes die worden weggeschreven
zijn dan '0' bytes dit om bij eventuele latere leesacties geen
last te hebben van snelheidsvariaties van de disk. In dit extra
veld '0' bytes moet de synchronisatie schakeling dan in staat
zijn de frequentiesprong te verwerken. Na de '0' bytes wordt
het data a.m. geschreven, dan de data, dan de CRC of ECC bytes
en hierna weer een aantal '0' bytes totdat de sector vol is.
Dit laatste veld vergemakkelijkt het in synchronisatie blijven
van de synchronisatieschakeling bij het lezen. Omdat bij een
soft sectored PO de sectorpuls ontbreekt, is hier gekozen voor
een andere oplossing de diverse addressmarks zijn uniek
gemaakt door bij het encoderen van de addressmarks een aantal
klokbits weg te laten. Het is nl. niet ondenkbaar dat in een
dataveld een aantal '0' bytes, gevolgd door een aantal bytes
die een geldig ID veld voorstellen, voorkomt. Dit zou een
foutieve schrijfoperatie tengevolge kunnen hebben.



- 17 -

3 Analyse van een diskcontroller.

3.1 Inleiding

paragrafen

het I/O
signalen

de signalen van
in de specifieke

omgekeerd.
in de volgende

In een eerste analyse is een diskcontroller te verdelen in drie
functieblokken (fig. 3.1) :

de I/O interface
Deze definieert het gedrag van de controller naar
de kant van het host systeem.
Bet I/O processor-systeem
Dit systeem verzorgt de software definities van
de interfaces, het datatransport en het omzetten
van opdrachten van de host naar commando's op het
niveau van de diskdrive.
de diskinterface
Deze interface zet
processorsysteem om
voor de diskdrive, en

De genoemde blokken worden
uitvoeriger besproken .
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Pig. 3.1 Blokschema diskcontroller.
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3.2 De I/O in1:erface.

Haar de kan1: van de hos1: bepaal1: deze in1:erface he1: hardware
pro1:ocol voor de con1:roller. om zo flexibel mogelijk 1:e blijven
me1: he1: 1:o1:ale on1:werp moe1: in principe deze in1:erface
eenvoudig hergedefinieerd kunnen worden. Daarom is he1: nodig de
scheidingslijn 1:ussen de I/O in1:erface en he1: IOP sys1:eeem op
een zodanig niveau 1:e leggen da1: een herdefini1:ie van de I/O
in1:erface mogelijk is me1: zo weinig mogelijk veranderingen in
he1: IOP sys1:eem. Haar de kan1: van de IOP zie1: de I/O in1:erface
erui1: als enige I/O POOr1:en.

3.3 Be1: I/O processorsys1:eem

Di1: sys1:eem bes1:aa1: ui1: een I/O processor ( IOP ) me1: de
bijbehorende onders1:eunende chips, een EPROM geheugen waarin de
rou1:ines voor de diskac1:ies en de bes1:uring van de I/O
in1:erface s1:aan en een RAM geheugen waarin de parame1:ers en de
da1:a kunnen worden opgeborgen. Verder is er een Programmable
In1:erval Timer (PIT) aanwezig. Deze word1: in de hardware
1:riggered mode gebruik1: als programmeerbare 1:eller om 1:ijdens
ac1:ies op de disk aan1:allen woorden 1:e kunnen 1:ellen. Er is ook
een la1:ch aanwezig die voor de bes1:uring van de diskin1:erface
zorg1:.

80813 S. LAiC.H
S14~\'Ort ~.\ pS

.' ~ T\.

~ ~'-....I" '\.. ...1'7 ..
lla Loco.l ~\A.c;. ) d. ~~\(
1 .... 4.T"~~ ,

• ~ Jo ~ ,/ ;:. r I '1\ \e..,. \floz.

"'I, ,. ,)7 ""'1'-. ... '

RAM PR 0 t't \>.l.T.

Pig. 3.2 I/O processorsys1:eem



- 19 -

3.4 De diskin~erface.

De diskin~erface kan worden onderverdeeld in twee blokken n.l.
(fig. 3.3) I

- Da~a behandeling
- Bes~uring / s~a~us
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~ A "" 0\ 51<l..oc..a.L. ~ lAS ,/
w~hTE (

~ O,.,To\ ... ~

t)~\V6

...
t!. e-'5'i'U. R. I v G /

A- a..

K ~... ST A'"t"U $ '"
,

Pig. 3.3 Diskin~erface

3.4.1 Da~a behandeling.

A1le behandelingen van de da~a ~ussen he~ IOP sys~eem en de
disk worden door di~ blok verzord. He~ is onder ~e verdelen in
de sub-blokken :

- Raad da~a

- Wri~e da~a
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Read data

Naar de IOP ziet dit blok eruit als een input poort die woorden
aanbiedt als er van de disk gelezen wordt. De synchronisatie
van het woordtransport kan plaatsvinden met een signaal
Service-Request dat aangeeft dat er een woord wordt aangeboden.
Bij een verdere ontleding valt dit blok uiteen in (fig. 3.4) :
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Pig. 3.4 Read data
- Line receivers

De verbindingsdraden met de diskdrive dienen volgens
de specificaties voor die drive afgesloten te worden
met de juiste impedanties. Het komt bij bepaalde
drives ook voor dat de logische niveau's op de lijnen
een andere definitie hebben dan de niveau's in de
controller. Ook dit dient in dit blok te worden
aangepast

startlogica
De startlogica bepaalt wanneer de klokregenerator mag
beginnen met synchroniseren met de pulsen van de
disk, dit om te voorkomen dat de klokregenerator uit
de pas raakt door parasitaire pulsen. Deze worden
veroorzaakt door opeenvolgende schrijfacties.

Klokregenerator
Afhankelijk van de diskdrive is dit blok wel of niet
aanwezig. Als de drive niet zelf een synchroon met de
datastroom lopend kloksignaal afgeeft moet dit door
dit blok uit de bitstroom worden afgeleid. Input is
de stroom data- en klokpulsen van de disk, ouput is
een kloksignaal dat bij iedere stijgende flank van de
datapulsen het ene niveau heeft en bij iedere
stijgende flank van de klokpulsen het andere. Het is
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niet belangrijk welke van de twee situaties bestaat
als de situatie zich maar niet wijzigt terwijl er
informatie van de disk wordt gelezen, dus tussen een
addressmark en het bijbehorende CRC veld. Bij een
volgend addressmark mag de fase dan weer anders zijn.

- Data separator
Inputs voor dit blok zijn de geencodeerde bitstroom
zoals die van de disk afkomt en het kloksignaal van
de klokregenerator. output van dit blok is een
tweetal signalen waarvan het ene steeds de klok
pulsen bevat en het andere steeds de datapulsen. Bet
is niet belangrijk welk van de twee signalen de data
pulsen en welk van de twee de klokpulsen bevat.

Adress Mark (AH) detector
Input voor dit blok z1Jn de twee data(klok lijnen van
de dataseparator en het bijbehorende kloksignaal. Ket
dit kloksignaal worden de data- en klokpulsen ieder
apart in een 8 bit schuifregister geschoven. De
parallelle outputs van deze schuifregisters worden
door comparators vergeleken met bepaalde waardes. Op
het moment dat in het ene schuifregister het data
patroon en in het andere schuifregister het klok
patroon van een addressmark (AH) staat, wordt er een
AH-detected signaal afgegeven. omdat een AH een uniek
data- en klokpatroon heeft is deze manier van
detectie erg betrouwbaar. Als het AH gevonden is,
ligt het vast welke van de twee lijnen van de data
separator de data- en welke de klokpulsen bevat. Met
een 2 naar 1 multiplexer wordt nu de lijn waarop het
datasignaal staat naar buiten doorgeschakeld.

-Deserialiser
Dit blok krijgt als ingangssignalen de NRZ data en de
bijbehorende klok van de AH detector en het AH
detected signaal. Oe data wordt in een l6-bits
schuifregister omgezet in l6-bit woorden. Iedere keer
als er een bit ingeklokt wordt, wordt een l6-teller
opgehoogd. Initieel is de teller gereset, er wordt
pas begonnen met tellen als het AM-detected signaal
is opgetreden. Zodra de l6-teller vol geteld is wordt
het parallelle woord in een l6-bits latch geklokt.
Tegelijkertijd wordt een signaal Service-Request
gegeven. Zodra de latch wordt uitgelezen, wordt dit
signaal weer gereset. Deze manier van bufferen maakt
het mogelijk dat het ene woord wordt getransporteerd
terwijl het volgende in het schuifregister wordt
geschoven.

-eRC checker
Dit blok heeft als doel het controleren van de bij de
data horende CRC-codes. Een controleperiode begint
met het signaal AM-deteceted en eindigt als een van
de tellers in de PIT aangeeft dat het juiste aantal
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woorden is getransporteerd. Op dit moment wordt een
signaal CRC-oK gegenereerd, dat aangeeft of de inhoud
van de CRC checker uit allemaal nullen bestaat of
niet. Met dit bit is de IOP in staat te beoordelen of
er fouten in de gelezen data aanwezig zijn. Als het
signaal AM-detected gereset is (dit betekent dat er
op het volgende AM wordt gewacht) dan wordt de CRC
checker of geset of gereset, dit afhankelijk van een
programmeerbare bit in een besturingslatch. Behalve
het AM-detect signaal wordt aan dit blok ook de NRZ
data uit de AM-detector aangeboden. Afhankelijk of
het AM bij de CRC check betrokken dient te worden of
niet, dient de checker met een al dan niet vertraagd
signaal AM-detect te worden gestart.

Write data

Bij een nadere beschouwing bestaat dit blok uit de volgende
sub-blokken (fig. 3.5) :
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Pig. 3.5 Write data

-Serialiser
De functie van dit blok is het omzetten van de
parallelle woorden van de IOP in een NRZ signaal. om
dit te bereiken wordt het 16-bit woord in een latch
geschreven door de IOP. Dit woord wordt in een 16-bit
schuifregister geklokt zodra dit leeg is. Op dit
moment wordt ook een signaal service-Request



- 23 -

afgegeven zodat de IOP alvast het volgende woord in
de latch kan schrijven. Een 16-teller geeft aan
wanneer het schuifregister leeg is.

-eRC generator
De funtie van dit blok is het aan het einde van de
datastroom toevoegen van CRC checkbits. Bet berekenen
van de checkbits dient te starten als het eerste
woord in de serializer is geschreven en te stoppen
als een van de tellers in de PIT detecteert dat het
gewenste aantal woorden is getransporteerd. Data
input voor dit blok is de NRZ data van de
serializer. Zodra de PIT aangeeft dat het gewenste
aantal woorden is verwerkt, schuift de CRC generator
de 16 checkbits achter de data aan.

-MFM encoder
Input voor dit blok is de NRZ data, compleet met CRC
bits zoals deze door de serializer en de CRC
generator afgeleverd worden. output van dit blok zijn
de geencodeerde data en klokbits. om het genereren
van AM"s mogelijk te maken is er bij de encoder een
input aanwezig die, indien actief, tot gevolg heeft
dat er bij het encoderen een klokbit wordt
weggelaten.

-Precompensation generator
Input van dit blok is de geencodeerde bitstroom uit
de MFM generator. Bij het schrijven van cylinders met
een nummer groter dan een vastgestelde waarde, moeten
de data en klokbits onderling in geringe mate
verschoven worden. Dit om er bij het teruglezen geen
last van te hebben dat de bits door onderlinge
beinvloeding op het medium een foutieve timing
hebben. Deze pre- compensatie wordt gerealiseerd door
de geencodeerde data en klokbits door een 4-bit
schuifregister te schuiven en afhankelijk van de
inhoud hiervan Earlyen Late signalen te genereren.

-Line drivers
De lijnen naar de diskdrive dienen volgens de
specificaties van de drive aangestuurd te worden, ook
een eventuele omzetting van het signaalniveau vindt
in dit blok plaats.
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3.4.2 Besturing / status

Besturing

Voor de besturing van de diskdrive z1Jn een aantal
programmeerbare lijnen nodig. Voor de IOP ziet het blok
Besturing er dan ook uit als een outputpoort (fig. 3.6).
Afhankelijk van het type diskdrive moet een aantal
besturingslijnen op een bepaalde manier geprogrammeerd worden.
Er zijn drives die voor de kopverplaatsingen een nieuw
cylinderadres op een aantal parallelle lijnen nodig hebben met
daarbij een puls op een andere lijn (TAG-puls). oe parallelle
draden worden dan ook bij andere besturingsfuncties zoals read
data, write data, drive select gebruikt, maar iedere klasse van
functies heeft dan zijn eigen ~G lijn. Bij dit type drive
worden de besturingssignalen in de drive zelf gelatcht. Een
ander type drive accepteert een aantal statische signalen voor
bijvoorbeeld read gate, write gate, drive select. Hiernaast
zijn een aantal pulsvormige signalen nodig voor bijv.
kopverplaatsing. Bij dit type dient de controller bij te houden
op welke cylinder de koppen staan. Afhankelijk van het teken
van het verschil van het oude en het nieuwe cylindernummer moet
de controller een Direction signaal programmeren dat de
richting waarin de koppen verplaatst gaan worden aangeeft.
Daarnaast moeten op een andere lijn evenveel pulsen worden
aangeboden als de absolute waarde van het verschil van de twee
cylinderadressen is. Ook de timing van deze step pulsen moet
door de controller worden verzorgd. De verschillende types
drives zijn te besturen met een aantal output poorten die door
de IOP worden geprogrammeerd. De lijnen naar de diskdrive
moeten op een door de fabrikant voorgeschreven manier worden
afgesloten.

I-OG"" alAS~_L_A_T_C._H_......f9_._~_~N_,."._e_&a_6_H 0 I$K 0 ~ \ VF I

Pig. 3.6 Besturing
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status

om de toestand van de diskdrive te kunnen observeren levert
deze een statusinformatie aan de diskcontroller. Naar de kant
van de IOP kan dit blok eruitzien als een tristate buffer
(fig. 3.7). Dit maakt het mogelijk dat de IOP een statuswoord
via zijn locale bus kan lezen. Het aantal statuslijnen en de
definitie ervan verschilt nogal per drivetype zodat ook hier de
software zal moeten worden aangepast aan de drive. Ook voor
deze lijnen geldt weer dat de afsluiting op de juiste manier
dient te gebeuren.
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Fig. 3.7 status
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4 Diskdrives.

In dit hoofdstuk worden karakteristieke
enkele hard diskdrives besproken. Voor
bespreking wordt verwezen naar lito 4,5,6.
De drives die aan de orde komen zijn

Shugart SA 1000 serie
- Quantum Q 2000 serie
- Shugart SA 4000 serie

4.1 Shugart SA 1000.

4.1.1 Specificaties.

eigenschappen van
een uitgebreidere

De SA 1000 serie bestaat uit twee 8 inch
waarvan in onderstaande tabel enige
samengevat.

SA 1002

hard disk modellen
eigenschappen zijn

SA 1004
Capaciteit
Geformatteerd
Per drive 4.2 Mbytes 8.4 Mbytes
Per oppervlak 2.1 lIbytes 2.1 Mbytes
Per track 8.2 lCbyt:es 8.2 Xbytes
per sector 256 bytes 256 bytes
sectoren/track 32 32
Transfersnelheid 4.34 lIbits/sec 4.34 lIbits/sec

543 Xbytes/sec 543 JCbytes/sec
Access tijd
Track to track 19 msec 19 msec
Gemiddeld 70 msec 70 msec
Maximum 150 msec 150 msec

omwentelingssnelheid 3125 omw/min 3125 omw/min
Bitdichtheid 6270 bit/inch 6270 bit/inch
Trackdichtheid 172 tracks/inch 172 tracks/inch
Cylinders 256 256
Tracks 512 1024
Koppen 2 4
Disks 1 2

4.1.2 Functionele beschrijving.

De SA 1000 heeft een ingebouwd timercircuit waardoor de drive
het ready signaal pas afgeeft als de disk het juiste toerental
heeft bereikt en gestabiliseerd is. Dit duurt ongeveer twee
minuten. Bij aanzetten van de drive volgt hierna vanzelf een
seek naar track 0 (recalibrate). Nadat de drive het ' seek
complete' signaal heeft afgegeven is deze voor gebruik gereed •
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- Bet selecteren van de drive.

Drives van het SA 1000 type kunnen voor wat betreft
de besturings- en statussignalen met maximaal 4 stuks
in een daisy chain configuratie worden aangesloten
(alle besturings- en statuslijnen worden langs alle
drives gevoerd, de datalijnen zijn voor iedere drive
apart). Alleen de drive waarvan het ingestelde
drivenummer overeenkomt met de actieve driveselect
lijn reageert.

- Uitvoering van seek acties.

Kopverplaatsingen worden gerealiseerd door

- de juiste driveselect te genereren.
het write gate signaal inactief te maken

- testen van het ready en het seek complete signaal
pulsen toe te voeren aan de step lijn.

worden de koppen een track verplaatst, de
van de verplaatsing hangt af van het niveau

direction signaal. Een hoog niveau geeft
een verplaatsing in de richting van track O.

Kopselectie.

Een kop wordt geselecteerd door het binaire kopadres
op de twee selectielijnen hiervoor te plaatsen.

- Leesoperaties.

Bij het lezen van een drive moet ervoor gezorgd
worden dat I

de juiSte drive is geseleCteerd
de drive in de ready toestand is
de juiste kop is geselecteerd

- de write gate lijn niet actief is

- Schrijfoperaties.

Schrijven op een disk wordt gerealiseerd door de
volgende acties I

het selecteren van de juiste drive
- testen van de ready toestand

als er een write fault toestand bestaat, resetten
ervan
het selecteren van de juiste kop

- het actief maken van het write gate signaal
- het aanbieden van data op de write data lijnen
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4.1.3 Elec~rische in~erface.

De in~erface van de SA 1000 kan worden verdeeld in
drie ca~egorien

Signaal
- oe voeding

AC voeding

De signaal in~erface word~ in de volgende paragrafen
nader besproken. Voor een specifica~ie van de
voedings-in~erfacesword~ verwezen. naar li~. 4.

Signaal in~erface.

Er zijn drie verschillende signaalin~erfaces

Bes~uringslijnen

- s~a~uslijnen

Da~alijnen

De bes~urings- en s~a~ussignalen zijn normale
digi~ale TTL signalen en worden aangeboden op
connector J1/P1. De da~a- signalen worden in
differen~iele vorm aangeboden op connec~or J2/P2.

Bes~uringslijnen.

Voor de bes~uring zijn er ~wee soorten signalen :

- Signalen die gemul~iplext worden voor alle drives.
Deze lijnen zijn in de drive afgesl~en me~ 220 Ohm
naar de +5 Vol~ en me~ 330 Ohm naar aarde.
Hiertoe horen:
- s~ep

- direc~ion

- head select 0
- head select 1
wri~e ga~e

- reduced wri~e curren~

Signalen die he~ mul~iplexen regelen
drive select 1
drive selec~ 2
drive select 3
drive selec~ 4

Voor de bes~uringslijnen

electrische specifica~ies:

gelden de volgende

TRUE - 0 ~o~ .4 Vol~ bij I < 40mA
FALSE- 2.5 ~o~ 5.25 Vol~ bij I - 0 mA

He~ aanbevolen circui~ voor deze lijnen is
weergegeven in fig.4.1.
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Fig. 4.2 Interface van een besturingslijn.

Driveselect 1-4.

Als driveselect i actief (laag) is, wordt de drive
met nummer i op de besturingslijnen aangesloten. Er
mag maar 1 driveselect tegelijkertijd actief zijn. In
de drive wordt met een jumper het nummer bepaald.

Direction.

Dit signaal bepaalt de richting waarin de koppen
verplaatst worden als er pulsen op de step lijn
gegeven worden. Een hoog niveau geeft een
verplaatsing naar de buitenkant van de disk.

- step.

Deze lijn wordt gebruikt om de koppen te verplaatsen.
Verandering van richting met de direction lijn moet
tenminste 100 nsec voor de volgende stap gebeuren.
Deze serie heeft als extra dat het toevoeren van
pulsen op twee verschillende snelheden toegestaan
is. Bij de normale snelheid wordt bij iedere puls de
kop verplaatst. Bij deze snelheid dienen de pulsen om
de 1.5 msec aangeboden te worden en een minimale
pulsbreedte van 1 usec te hebben. Wordt voor het
gebufferd tempo gekozen, dan worden de pulsen in de
drive in een teller opgeslagen en wordt de seek pas
uitgevoerd als alle pulsen zijn ontvangen. Nu moeten
de pulsen maximaal om de 200 usec gegeven worden, de
minimale breedte blijft 1 usec.
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De drive bepaalt zelf welke van de twee methoden
gekozen is, daarom zijn tussenliggende waarden voor
het tempo niet toegestaan. Het is toegestaan de drive
te deselecteren 100 nsec nadat de laatste step-puls
is gegeven. Hiermee is het mogelijk elkaar
overlappende seeks uit te voeren op verschillende
drives.

- Head select lijnen.

De twee head select lijnen bepalen welke kop in de
geselecteerde drive wordt gebruikt. Als geen van de
twee lijnen actief is, wordt kop 0 geselecteerd.

Write gate.

Deze lijn heeft een dubbele functie

een actief (laag) niveau maakt schrijven op de
geselecteerde disk mogelijk.
een niet actief (hoog) niveau heeft lezen van de
geselecteerde drive tot gevolg. Het is ook alleen
bij dit niveau van write gate mogelijk de kop te
verplaatsen.

- Reduced write current.

Als deze lijn wordt geactiveerd, wordt een lagere
waarde voor de schrijfstroom genomen. Het is de
bedoeling dat deze lijn door de controller laag
(actief) wordt gemaakt bij schrijven op cylinders 128
tot 256. Bij het schrijven op cylinders 0 tot 127
dient de lijn hoog te zijn.

- Statuslijnen.

De statusuitgangen van de drive zijn uitgevoerd met
open collector circuits die in staat zijn om 40 mA op
te nemen bij een spanning van max. 0.4 Volt en om
minder dan 250 uA te lekken bij 5 Volt. Alle
statuslijnen van een drive worden alleen geactiveerd
als de drive geselecteerd is. Het aanbevolen circuit
voor de afsluiting van deze lijnen is te zien in fig.
4.2 . Nu volgt een korte beschrijving van de
statussignalen.
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Fig. 4.2 Interface van een statuslijn.

- Track 00.

Een TRUE toestand van deze lijn treedt alleen op als
de koppen van de drive op track 00 staan.

- Index.

Door de drive wordt op deze lijn iedere omwenteling
een puls afgegeven om het begin van de track aan te
geven. Als de drive met de nominale snelheid roteert
wordt om de 19.2 msec een negatiefgaande puls van 10
usec afgegeven. De eerste flank van dit signaal dient
voor alle timing doeleinden op de track gebruikt te
worden.

- Ready.

Als dit signaal samen met seek complete actief is, is
de drive gereed om te lezen, schrijven of om een seek
uit te voeren en zijn de statussignalen geldig. Als
deze lijn hoog (inactief) is, worden alle schrijf- of
seek acties door de drive verhinderd. Bij het
opstarten wordt ready actief als de drive voor 95 ,
op toeren is, dit duurt ongeveer 20 sec.

- write fault.

Dit signaal geeft aan dat er in de diskdrive een
toestand bestaat waardoor incorrect schrijven op de
disk kan worden veroorzaakt. Een write fault onstaat
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a1.s er stroom door een kop loopt zonder dat write
gate actief is of a1.s er meerdere koppen tegelijk
zijn geselecteerd. Het optreden van write fault heeft
tot gevolg dat alle koppen worden gedeselecteerd
zodat er niet geschreven wordt. Het optreden van dit
signaal is te resetten door de drive voor tenminste
SOO nsec te deselecteren.

- Seek complete.

Seek complete wordt actief a1.s de koppen op het
uiteindelijke track staan na uitvoeren van een seek
operatie. Het wordt afgeraden om voordat seek
complete laag ( actief) is, te lezen of schrijven.
Seek complete wordt inactief in twee gevallen :

- bij het opstarten als de interne drive logica een
reca1.ibrate (seek naar track 00) uitvoert.

- SOO nsec na de eerste flank van een step puls of
van een serie van step pulsen.

- Data transfer lijnen.

Deze lijnen z1Jn bedoeld voor het transporteren van
data tussen de controller en de drive. Ze hebben een
differentiele structuur en het is niet toegestaan
deze lijnen te multiplexen. In deze categorie horen
drie paar gebalanceerde signalen I

-MFM read data
-MFM write data
-Ti.mi.ng clock.

l'i\\QÀ

~~A" ~"".

1.0 '"~ t'\ A.,..

Pig. 4.3 Interface voor datatransferlijnen
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Al deze lijnen z1Jn te vinden op de J2/P2 connector.
Bet aanbevolen afsluitcircuit is te vinden in fig.
4.3.

MPM write data

Dit lijnenpaar verzorgt het signaal dat op de disk
wordt geschreven. Als +MPM write data positiever
wordt dan -MPM write data en als write gate actief
is, wordt er een fluxomkering op de track onder de
geselecteerde kop geschreven. Als er gelezen wordt
moet de controller ervoor zorgen dat +MPM write
minder positief is als -MPM write. Ret MPM write data
signaal bestaat uit 50 tot 150 nsec brede pulsen met
een bitceltijd van 230 nsec.

MPM read data.

De data die wordt teruggelezen van de disk wordt via
dit lijnenpaar aan de controller aangeboden. Als er
op de disk een fluxomkering wordt gedetecteerd en
write gate is inactief, dan wordt +MPM read
positiever dan -MPM read. Bet MPM read data signaal
bestaat uit 50 nsec brede pulsen met een bitceltijd
van 230 nsec.

- Timing clock.

Dit is een differentieel paar kloksignalen dat door
de controller dient te worden aangeboden. Bet dient
een duty cycle van 50 \ te hebben en een periode van
3.6866 usec met een tolerantie van 0.1 \. Deze
frequentie komt overeen met 1/16 van de
bitfrequentie. Dit signaal wordt intern door de drive
gebruikt voor timing doeleinden.

- Select status.

Deze statuslijn is aanwezig op de J2/P2 connector en
geeft met een actief niveau aan dat de drive is
geselecteerd. De electrische interface van deze lijn
is zoals die van een statuslijn.

4.1.4 SA 1000 track formaat.

De SA 1000 drive heeft een soft sectored track indeling. Bij
aflevering zijn de SAlOOO disks geformat met het hier
beschreven formaat. Bet formaat is een enigszins gewijzigd IBM
34 formaat zoals dat algemeen wordt gebruikt op 8" double
density diskettes. De gebruikte coderingsmethode is MPM. Iedere
track is verdeeld in 32 sectoren die elk 256 bytes gebruikers
informatie kunnen bevatten. De gebruikte address marks ( a. m. )
zijn twee bytes lang en bestaan uit A.U'E (Rex) voor een ID a.m.
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en uit A1F8 (Rex) voor een data a.m.. Bij het encoderen van het
A1 byte wordt een klokbit weggelaten (fig. 4.4). Bet
trackformaat is weergegeven in fig.4.5.

Fig. 4.4 Addressmark encodering.

INDEx....J1i.------------....;ll~l------------------rL

GAP 3 GAP 4

U~~~~----------------

256 x USER DATA 15 x '4E 352 x '4E

NOTES:
1, NOMINAL TRACK CAPACITY - 10416 BYTES,
2, MINIMUM TRACK CAPACITY· (NOMINAL· 3% SPEED VARIANCE) 10102 BYTES
3, WRITE TO READ RECOVERY TIME = 20 MICROSECONDS, '
4, HEAD SWITCHING TIME = 20 MICROSECONDS,

Fig. 4.5 SA 1000 trackformaat.
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4.2 Quantum Q2000.

De Q 2000 serie bestaat uit 4 modellen 8 inch diskdrives met
capaciteiten van 10 tot 40 Mbytes. De Q 2000 serie is wat
interface betreft totaal compatibel met de Shugart SA 1000
serie. In deze drives is een ander ontwerp toegangsmechanisme
gebruikt, waardoor de trackdichtheid verdubbelt tot 345 tracks
per inch. Verder is ook de seektijd gereduceerd, waardoor deze
drives eerder een seek complete signaal afgeven. De
positionering van de koppen wordt bij de Q 2000 geregeld door
een ingebouwde microprocessor die iedere omwenteling optische
informatie over de positie van de koppen verwerkt. Hiermee
worden afwijkingen van de juiste track gecompenseerd. De
optische informatie neemt 4% van de ruimte in de track in
beslag, om toch totaal compatibel met de SA 1000 serie te
blijven is daarom de omwentelingssnelheid 4\ verlaagd en de
bitdichtheid 4% verhoogd.

4.2.1 Specificaties.

De Q 2000 serie bestaat uit '!:wee 8" hard disk modellen waarvan
in onderstaande tabel enige eigenschappen zijn samengevat.

Type Q 2010 Q 2020 Q 2030 Q2040
capaciteit
Geformatteerd
Per drive 8.4 16.8 25.2 33.2 Mbytes
Per oppervlak 4.2 4.2 4.2 4.2 Mbytes
Per track 8.2 8.2 8.2 8.2 Kbytes
Per sector 256 256 256 256 bytes
sectoren/track 32 32 32 32
Transfersnelheid 4.34 4.34 4.34 4.34 Mbits/sec

543 543 543 543 Kbytes/sec
Access tijd
Track to track 15 15 15 15 msec
Gemiddeld 50 50 50 50 msec
Maximum 100 100 100 100 msec

omwentelingen/min 3000 3000 3000 3000 omw/min
Bitdichtheid 6600 6600 6600 6600 bit/inch
Trackdichtheid 345 345 345 345 tracks/inch
Cylinders 512 512 512 512
Tracks 1024 2048 3072 4096
Koppen 2 4 6 8
Disks 1 2 3 4

Voor de verdere specificaties van de Q 2000 serie wordt
verwezen naar bovenstaande beschrijving van de SA 1000 serie,
dit vanwege de totale compatibiliteit.
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4.3 Shugart SA 4000.

4.3.1 Specificaties.

De SA 4000 serie bestaat uit twee modellen 14" hard disk
drives. Per oppervlak zijn 2 koppen aanwezig waardoor er 404
tracks per oppervlak ontstaan, terwijl er toch maar 202
cylinders zijn. Er is ook een versie met als extra 8 vaste
koppen leverbaar die 144 Kbytes extra opslag biedt. Dit biedt
de mogelijkheid informatie die snel ter beschikking moet zijn
of vaak wordt gevraagd, zonder vertraging door seek acties te
kunnen gebruiken. Het is mogelijk tot 4 drives in een daisy
chain configuratie op te nemen. Deze disk heeft een extra servo
track waarop een klokinformatie is geschreven die gebruikt
wordt om de PLL schakeling in de klokregenerator te
syn~hroniseren, om de sectorpulsen op te wekken en om een
schrijfklok te genereren. Deze disk is een hard sectored model,
het aantal sectoren per track kan met een jumper worden
gekozen. In de drive is een kaart opgenomen die zorgt voor
omzetting van de aangeboden data in MPM formaat en het omzetten
van de gelezen data in NRZ formaat. In onderstaande tabel zijn
enige eigenschappen samengevat. Voor het trackformaat is
hierbij gekozen voor 30 sectoren per track, wat 512 bytes per
sector oplevert.

SA 4004 SA 4008
capaciteit
Geformatteerd
Per drive 12.4 Mbytes 24.8 Mbytes
Per oppervlak 6.2 Mbytes 6.2 Mbytes
Per track 15.4 Kbytes 15.4 Kbytes
Per sector 512 bytes 512 bytes
sectoren/track 30 30
Transfersnelheid 7.11 Mbits/sec 7.11 Mbits/sec

889 Kbytes/sec 889 Kbytes/sec
Access tijd
Track to track 20 msec 20 msec
Gemiddeld 65 msec 65 msec
Maximum 140 msec 140 msec

omwentelingssnelheid 2964 omw/min 2964 omw/min
Bitdichtheid 5534 bit/inch 5534 bit/inch
Trackdichtheid 172 tracks/inch 172 tracks/inch
Cylinders 202 202
Tracks 808 1616
Koppen 4 8
Disks 1 2

De SA 4000 serie drives geven aan het begin van iedere sector
een puls af, de controller kan hiervan gebruik maken om naar
het ID veld te gaan zoeken. Het is bij deze drives dus niet
nodig gebruik te maken van address marks met ontbrekende
klokpulsen. Voor de verdere beschrijving van de drives wordt
ve'rwezen naar de beschrijving van de SA 1000 serie.
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5 Diskini:erface.

In dii: hoofdsi:uk worden de blokken van
besproken. Zo mogelijk worden bij
realisai:iemogelijkheden gegeven. De
komen zijn :

- Read dai:a.
- wrii:e dai:a.
- Besi:uring.
- Si:ai:us.

5.1 Read dai:a.

de diskini:erface nader
ieder blok verschillende
blokken die aan de orde

5.1.1 Linereceivers.

De linereceivers zei:i:en hei: signaal op de lijn of lijnen van de
diskdrive om in aci:ief hoge signalen op 'l"l'L niveau. Bei:
aanbevolen circuii: voor de Shugari: SA 1000 en SA 4000 series en
de Quani:um Q 2000 serie is weergegeven in fig. 5.1. Als er een
drive wordi: i:oegepasi: die zelf een gesynchroniseerde klok
meegeef'!: (SA 4000 of SA 1000 (Q 2000) mei: dai:aseparai:or optie),
dan moei: dii: blok overeenkomsi:ig de specificai:ie van de
fabrikani: worden aangepasi: • wordi: er een enkelvoudig 'l"l'L
signaal aangeboden, dan is de aanbevolen linereceiver i:e zien
in fig. 5.2. Dii: soort receiver is ook gebruikelijk bij
signalen van floppy diskdrives.

Pig.5.1 Differeni:iele linereceiver.
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Fig. 5.2 Linereceiver.
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5.1.2 startlogica.

Bij het schrijven op de disk wordt door de controller ergens in
de ruimte tussen het ID veld en het dataveld van lezen op
schrijven omgeschakeld. Eerst moet immers de juiste sector
gevonden worden door de ID velden op de disk te lezen. Bij het
omschakelen wordt het eerste bit van het nieuwe dataveld niet
exact over het eerste bit van het oude dataveld geschreven
waardoor op de disk een discontinuiteit ontstaat. Dit
verschijnsel noemt men 'write splice'. Als een dataveld
meerdere keren wordt herschreven, dan ontstaat op de plaats van
de overschakeling een gebiedje met allerlei willekeurige
flanken, dit wordt veroorzaakt door snelheidsvariaties van de
disk. De klokregenerator raakt door deze extra flanken
gemakkelijk uit synchronisatie. om dit probleem op te lossen
hee~t men voor het dataveld een aantal bytes gedefinieerd die
gemakkelijk zijn te detecteren en die bij iedere schrijfactie
weer opnieuw worden geschreven (preambIe field). oe startlogica
zorgt voor het herkennen van een dergelijk veld. In het PH
geval kunnen we als preambIe field (PF) gebruik maken van een
aantal bytes FF hex. Als synchronisatie bytes tussen de
sectoren kunnen dan 00 bytes worden gebruikt. In het MFM geval
werkt deze keuze van signalen niet, omdat een 00 veld alleen
klokbits bevat, en een FF veld alleen databits. De frequentie
van beide velden is dus gelijk. Bij MFM wordt daarom als
synchronisatiesignaal 4E hex gebruikt, en als PF een aantal 00
of FF bytes. Het PF veld bevat nu zowel bij PH als bij MFM een
hogere frequentie dan de synchronisatievelden en is te
detecteren met een hertriggerbare monostabiele multivibrator en
een teller die een bepaald aantal bits aftelt zodat zeker het
PF wordt gelezen dat tegelijk met het dataveld is geschreven.
De tijdconstante van de monostabiele multivibrator dient een
zodanige waarde te hebben dat het onderscheid tussen een
synchronisatieveld en een PF maximaal is. Dit komt voor PH neer
op 3/4 bitceltijd en voor MFM op 1.25 bitceltijd. Als er een
signaal READ wordt gegeven, dan wordt met synchroniseren van de
klokregenerator gewacht totdat het gewenste aantal bits van het
PF field is gedetecteerd en de writesplice zeker voorbij is.
Het is ook mogelijk dat niet een PF maar een toevallig
overeenkomstig patroon in een dataveld wordt gevonden. In dit
geval wordt geen addressmark gevonden binnen het aantal bits
dat door het trackformaat wordt voorgeschreven. Als dit
optreedt wordt de startlogica opnieuw gelegenheid gegeven een
PF te vinden.
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5.1.3 Klokregenerator

5.1.3.1 Inleiding

Input voor de klokregenerator (K.R.) zijn de data- en
klokpulsen uit de linereceiver. output van de K.R. is een
synchroon met de bitstroom lopend kloksignaal. Bet niveau van
dit signaal dient bij de datapuls anders te zijn dan bij de
klokpuls , het absolute niveau is niet van belang. De overgang
van de niveaus moet midden tussen mogelijke stijgende flanken
van data- en klok pulsen vallen. (zie fig. 5.4) om variaties in
de snelheid van de pulsen van de disk zo goed mogelijk op te
vangen moet van zoveel mogelijk flanken in de bitstroom gebruik
gemaakt worden om het kloksignaal met de bitstroom te
synchroniseren.
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Pig. 4.3 Synchrone klok

5.1.3.2 Analyse

Voor de klokregeneratie komen de volgende schakelingen in
aanmerking :

Gesynchroniseerde oneshot
- Presetable teller

Phase Locked Loop

Deze alternatieven worden in de volgende paragrafen besproken.

L
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5.1.3.3 Gesynchroniseerde oneshot

In z1Jn eenvoudigste vorm bestaat deze schakeling uit een niet
hertriggerbare oneshot die door iedere klokpuls wordt
getriggerd. De uitgang van de oneshot levert nu een "venster"
waarbinnen de eventueel op de klokpuls volgende datapuls valt
(fig. 5.5).

I'\.,t,\ ~U'.\.,- \~~'t-

+_..a..._-tT ~ b""o.- QI---------t
$~-\

Pig. 5.5 Klokregenerator met one-shot

Voor een zo goed mogelijk onderscheid tussen data- en
klokpulsen dient de tijdsduur van het venster 3/4 van de
bitceltijd te zijn. Synchronisatie treedt vanzelf op als er een
keer een data "0" bit is opgetreden (fig. 5.6).
Door nu tijdens het hoog zijn van het venstersignaal de
eventuele puls van de disk in staat te stellen een flip-flop te
setten, kan gedetecteerd worden of er een datapuls was. Deze
eenvoudige methode vergt wel dat alle eventuele databits
voorafgegaan worden door een klokbit, dit betekent dat deze
methode alleen bij P.M. te gebruiken is. Zelfs met deze
beperking moet er rekening worden gehouden met de addressmarks
omdat daar tenslotte bij de encodering een klokbit wordt
weggelaten. om aan de beperkingen te ontkomen is er een versie
ontwikkeld die ook functioneert als er enkele klokpulsen
ontbreken. Hierbij wordt met een tweede oneshot gedetecteerd
dat het te lang geduurd heeft dat er weer een puls van de disk
afgekomen is. Met deze tweede oneshot wordt dan de eerste
getriggerd. Deze actie is natuurlijk altijd iets te laat omdat
eerst op de echte puls gewacht moet worden, waarbij rekening
gehouden moet worden met snelheidsvariaties van de disk.
Hierdoor is deze schakeling alleen bruikbaar als er maar weinig
klokbits ontbreken, bijvoorbeeld zoals bij de a.m.·s in FM waar
enkele bits ontbreken. Deze methode heet I "zelftriggerend met
vaste vensterlengte". De meest uitgebreide vorm van deze soort
heeft als extra ook nog een variabele vensterlengte die aan de
afstand tussen de pulsen wordt aangepast zodat ook bij
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varierende snelheid het venster ongeveer 3/4 van de bitceltijd
blijft. Nadeel van de oneshots is dat ze per type diskdrive
moeten worden afgeregeld en dat ze relatief gevoelig zijn voor
variaties in de omwentelingssnelheid van de disk. Bovendien is
het functioneren bij MFM en MMFM zeker niet optimaal .
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Fig. 5.6 Timing one-shot

5.1.3.4 Presetable teller

Een andere methode om een synchroon met de data- en klokpulsen
lopend kloksignaal te maken, is door gebruik te maken van een
teller die door iedere stijgende flank in de bitstroom wordt
gepreset (fig. 5.7).
De lagere orde bits zijn hierbij vast ingesteld, het hoogste
orde bit wordt bepaald door het niveau dat de hoogste orde
uitgang van de teller heeft. Komt er geen puls, dan telt de
teller door en slaat de hoogste orde uitgang vanzelf om als de
teller volgeteld is. Door de preset-waarden van de lagere orde
bits goed te kiezen, kan de flank in de hoogste orde uitgang
van de teller precies tussen twee mogelijke opgaande flanken
van de bitstroom worden gelegd (fig. 5.8).
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om een redelijke resolutie in de regeling te krijgen wordt
minimaal een zestienteller gebruikt. Deze methode is erg
bruikbaar bij floppy-disks omdat daar de benodigde frequenties
gemakkelijk te realiseren zijn. De telfrequentie is namelijk
gelijk aan de tellerlengte / T waarbij T de bitceltijd
voorstelt. Bij hard- disk vereist deze methode bij gebruik van
een zestienteller een klok van 115 MHz. Dergelijke frequenties
zijn met normale componenten moeilijk te verwerken.
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5.1.3.5 Phase Locked Loop

Oscillator (v.C.o.)

Een Phase Locked Loop (P •L. L. )
deelschakelingen nl. (fig. 5.9) :

Een fase detector
Een laagdoorlaatfilter

- Een voltage Controlled

bestaat minimaal uit 3

,
Co\(.

\&&'"

, rrAS~ L ,\ACaQ~~~'- ... 'Jt!1 0\&" ., , -,
~ toM'~~4.. l"l~"te-. \I..C.0

Fig. 5.9 Phase Locked Loop.

In principe is het een regelsysteem waarbij de frequentie van
de V.C.O. bepaald wordt door de gefilterde uitgangsspanning van
de fasedetector. De fasedetector vergelijkt de fase van het
ingangssignaal met die van het uitgangssignaal van de V.C.O.,
en genereert een correctie waarvan de grootte en het teken
afhangen van het faseverschil. Hierdoor wordt het uitgangs
signaal van de V.C.O. zodanig bijgeregeld dat er een vaste
fase relatie bestaat tussen het ingangssignaal en het
uitgangssignaal van de V.C.O. Daarom is zeker de frequentie van
de V.C.O gelijk aan die van het ingangssignaal. De moeilijkheid
van het toepassen van een PLL voor klokregeneratie is dat de
gewone PLL een voortdurend aanwezig ingangssignaal nodig heeft.
Dit is bij signalen van een disk zeker niet het geval, omdat er
steeds data- en/of klokpulsen ontbreken. Het ligt voor de hand
dit probleem op te lossen door het bijregelen van de PLL erg
traag te maken zodat niet op ontbrekende pulsen wordt
gereageerd. Dit is echter niet de juiste oplossing omdat de PLL
in staat moet zijn zo snel bij te regelen dat bij het maximale
frequentieverschil tussen twee sectoren toch op tijd
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bijgeregeld is. Hiervoor z1Jn enkele oplossingen gevonden die
alle neerkomen op een bijzondere schakeling voor de
fasedeteC'tor.

- PasedeteC'tor

Er zijn twee oplossingen bekend die
ontbrekende pulsen :

- presetable tellers
- flip flop schakeling

Presetable tellers

niet reageren op

Bij deze versie wordt gebruik gemaakt van een tweetal tellers
die.beide door de veo worden geklokt. Een van de tellers wordt
door iedere flank in de bitstroom gepreset. De lagere orde bits
zijn hierbij vast ingesteld, het hoogste orde bit wordt bepaald
door de hoogste orde uitgang van de teller. Een schakeling
vergelijkt het optreden van het . carry out· signaal van beide
tellers. Afhankelijk van welke van de tellers het eerst een
carry genereert wordt een 'pump-up' of een 'pump-down' uitgang
geactiveerd, totdat ook de andere teller een carry geeft
( fig. 5. 1.0 ) .
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Pig. 5.1.0 PasedeteC'tor met tellers.

De diodes in serie met de uigangen zorgen ervoor dat er geen
bijsturing optreedt als beide Plip-Plops gereset zijn. De
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weers~anden in serie me~ de diodes maken deel ui~ van he~

laagdoorlaa~fil~er. De weers~anden zijn nodig om kortslu~ing

~ijdens de korte ~ijd da~ beide Plip-Plops gese~ zijn ~e

voorkomen.
Bij deze schakeling moe~ de veo op een frequen~ie werken van
2 * de ~ellergroo~~e I T, waarbij T de bi~cel~ijd voors~el~.

Voor een nauwkeurige bijregeling zijn zeker 16-~ellers nodig,
zoda~ voor hard disk een klokfrequen~ie van 230 MHz op~reed~.

Hierdoor blijf~ de bruikbaarheid van deze schakeling beper~

~o~ floppy-disk in~erfaces.

Plip-flop schakeling

Bij deze schakeling word~ gebruik gemaak~ van een fasede~ector

die alleen een correctie geef~ als er een ingangspuls is
opg~~reden. Di~ word~ gerealiseerd door me~ de eers~e flank van
de puls de fasede~ec~or ~e enabelen en op de ~weede flank ~e

synchroniseren (fig. 5.11). Ook hier is de serieschakeling van
weers~anden en diodes aanwezig. In samenwerking me~ he~ fil~er

da~ hierna word~ beschreven dienen de weers~anden een waarde ~e

hebben van 3K9.

~""__~ - ~~""'4'

c.\r:I---...L--l=::l!R~kcUt

I

,.
o,~t---+--f01.

.....-_I.-.~~ ......

Pig. 5.11 Plip-Plop fasede~ec~or.

He~ signaal SYNC ENABLE is alleen van belang bij he~ in lock
brengen van de PLL en is dan laag. Zodra er werkelijk da~a van
de disk word~ gelezen moe~ SYNC ENABLE hoog zijn. Dan word~

Plip Plop 1 alleen gese~ als er een puls van disk is
opge~reden. Hierdoor word~ er alleen bijges~uurd als er
werkelijk een puls is (fig. 5.12).
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Pig. 5.12 Timing Plip-Plop fasedetector.

In de figuur is eerst een bitcel getekend met alle mogelijke
pulsen en SYNC EHABLE actief (laag) en daarna een bitcel waarin
een puls ontbreekt en SYNC EHABLE niet actief is. De eerste
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klokpuls in de figuur is nominaal d.w.z. dat de dalende flank
van de puls samenvalt met de stijgende flank van de veo.
Hierdoor worden er zeer korte pump-up en pump-down pulsen
gegenereerd. De tijdsduur van deze pulsen wordt bepaald door de
vertragingstijd tussen het laag worden van de beide "NOT" Q
uitgangen van de Plip-Plops en het weer gereset zijn ervan.
Deze tijd bedraagt bij gebruik van schottky logica 20 nsec.
De datapuls in de eerste bitcel is te laat waardoor Plip-Plop 2
eerder geset wordt dan Plip-Plop 3. Nu ontstaat er een pump
down puls. Bet effect hiervan is dat de veo frequentie afneemt.
Nadat het negatief actieve signaal SYNC ENABLE hoog is geworden
blijkt in de tweede bitcel dat een ontbrekende klokpuls geen
bijsturing ten gevolge heeft, en dat de datapuls, die te vroeg
is, een pump-up puls veroorzaakt. Bij deze schakeling moet de
PLL eerst een keer in lock worden gebracht met een signaal, dat
alle mogelijke data- en klokpulsen bevat.
Bet ·in lock brengen gaat op de volgende manier I

Aanbieden van een volledig signaal met de nominale
data frequentie, afgeleid van een kristal
oscillator . Bet signaal SYNC ENABLE is hierbij
actief. Deze toestand blijft bestaan zolang er niet
gelezen wordt.

- Definieren dat voor ieder addressmark een aantal
speciale byt:es moet worden geschreven (preamble
field) en bij het lezen detecteren van dit veld met
een one-shot en een teller, zodat kan worden
gelockt op de bytes die samen met de data bij
iedere schrijfactie opnieuw geschreven worden. Bet
detecteren van dit veld wordt verzorgd door de
startlogica.

De uitgangsspanning van de fasedetector ligt op 1.95 Volt +/
0.75 Volt.

- Laagdoorlaatfilter

Dit filter bepaalt in grote mate de eigenschappen van de PLL. I

De snelheid van in loek komen bij een gegeven
frequentieafwijking

De maximale frequentieafwijking waarbij nog lock
zal optreden

In principe kan gekozen worden uit twee types filter, nl.
actief of passief. om een snelle "lock-in" mogelijk te maken
moet de bandbreedte van het filter voor deze toepassing
relatief groot zijn. Bierdoor vallen gemakkelijk te berekenen
en te realseren filters met Op Amps af.
De spanningsvariaties die de gebruikte fasedetector afgeeft
zijn relatief klein, zodat voor een effectieve bijregeling
enige versterking noodzakelijk is. Er is gekozen voor een
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actief filter dat opgebouwd is met discrete componenten
(fig. 5.13). Dit filter heeft als extra bijkomstigheid dat het
inverterend is. Hierdoor moet de schakeling van de fasedetector
worden aangepast zodat een pump-up signaal een dalende spanning
veroorzaakt, en een pump-down signaal een stijgende spanning.
Bij gebruik van dit filter is het dus nodig de 'NOT" Q uitgang
van Flip-Flop 3 als pump-up signaal te gebruiken en de diode om
te draaien. Als pump-down wordt nu de Q uitgang van Flip-Flop 2
gebruikt, waarbij ook weer de diode moet worden omgedraaid.

R-s
Ct

\k

C,
21.

~~

RCa \A\,IN ~.\ "Tl

\00

C3
P, R,

R" 0, '"

oV

Fig. 5.13 Laagdoorlaatfilter.

De componentwaarden zijn in de figuur
onderstaande waarden na :

aangegeven op de

Cl.
C2

F.D. (lMBZ)
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Bij B.O. toepassingen vervalt het filter R6/C3. Met P1 is de
ingangsspanning van het filter af te regelen op de gemiddelde
uitgangsspanning van de fasedetector ( 1. 95 Volt) • Na deze
instelling is de bij regeling zo effectief mogelijk.

- oe V.C.O.

Voor de VCO dient een type te worden gebruikt dat T'l'L
compatibele signalen genereert. In ,de standaard 7400 serie is
voor dit doel de '124' opgenomen. In eerste instantie werd een
'74LS124- gebruikt die volgens de specificatie aan de eisen zou
moeten voldoen. Bij controle bleek echter dat de frequentie bij
toenemend ingangssignaal boven 3.5 Volt weer ging dalen.
Hierdoor is toepassing van dit circuit in een PLL schakeling af
te raden. Bij toepassing van de '74S124' treedt dit probleem
niet; op ( fig. 5.14). Bij gebruik van deze veo in een Ploppy
Disk interface kan gekozen worden uit twee oplossingen om de
frequentie te verlagen tot 1 MHz, nl.: het achter de -S124
schakelen van een 8 teller of het vergroten van C2. Voor de
beide H.O. frequenties (8 MHz en 14 MHz) kan de VCO met de
trimmer zo worden afgeregeld, dat de nominale frequentie wordt
afgegeven bij de gemiddelde ingangsspanning (1.95 volt).

R,
I~ I~ " Cl.,..

l rc
3

fJtSIL'i u,,.
R~ c,

Pig. 5.14 VCO.

Componentwaarden

Rl.
R2
Cl
C2

1 K
10 K
100 nP
6-60 pP trimmer
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- Totale schakeling.

In fig. 5.15 is een blokschema gegeven van de totale schakeling
zoals deze ontstaat bij het samenvoegen van de schema's van de
Flip-Flop fasedetector met aanpassingen voor een inverterend
filter, het passieve laagdoorlaatfilter en de VCO. In deze
figuur zijn nog twee extra componenten te zien nl. de
multiplexer die het signaal van een x-tal oscillator aan de
fasedetector aanbiedt als het signaal SYNC ENABLE actief (laag)
is, en de tweedeler aan de uitgang die van het VCO signaal een
synchrone klok maakt.

r

0"" ,q.
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J(·TAl.~ ti.

S ~ntloo""..
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S't\:Ic:,.e..,a.. - L~l' Veo -

~C.QM~ --

Fig. 5.i5 Totale schakeling

Uit de bovenstaande beschouwing blijkt dat de PLL de
betrouwbaarste vorm van klokregeneratie biedt. Dit is voor het
grootste deel te danken aan het feit dat de PLL een
regelsysteem is, waardoor er een geheugenwerking optreedt. De
andere schakelingen reageren momentaan op variaties van de
ingangspulsen waardoor deze gevoeliger zijn voor een enkele
afwijking van de nominale waarde.
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5.1.4 Dataseparator.

:Inputs voor de dataseParator (05) zijn de data- en klokpulsen
van de disk en het windowsiqnaal van de klokregenerator. output
van de 05 zijn twee signalen waarvan het ene altijd de data
pulsen en het andere altijd de klokpulsen bevat. Voor de 05
worden twee alternatieve circuits gegeven. Bet circuit in fig.
5.16 is alleen aan te raden als in de diskdrive een one-shot is
ingebouwd die garandeert dat de pulsen altijd korter zijn dan
een kwart van de bitceltijd. ~s dit niet het geval is, kunnen
er parasitaire pulsen optreden. De schakeling in fig. 5.17
heeft dit nadeel niet, daar is alleen de stijgende flank van de
pulsen van belang.

Fig. 5.16 separator met poorten.
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Fig. 5.~7 separator met Flip-Flops.
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5.1.5 Addressmark detector.

De functie van de Addressmark (AM) detector is het aangeven of
er in de datastroom een AM is voorgekomen. Als er een AM is
gevonden moeten de databits hiervan en alle opvolgende databits
in NRZ VODII worden doorgegeven. Bij het controleren op een AM
moet zowel op de databits als op de klokbits getest worden om
de betrouwbaarheid zo groot mogelijk te maken.
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Pig. 5.18 Addressmark detector.
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Pig. 5.19 Timing Addressmark detector

De hoofdbestanddelen van. de AM detector zJ.Jn twee schuif
registers en een comparator. In het ene schuifregister worden
de databits geschoven, in het andere de klokbits • Welk van de
twee registers de databits en welk register de klokbits bevat,
is niet belangrijk. De comparator vergelijkt de beide uitgangen
van de registers met de data- en klokbitpatronen van het AM.
Zodra een van de registers het datapatroon bevat en het andere
register het bijbehorende klokpatroon, wordt een AM DET signaal
afgegeven. De uitgang van het register dat de databits bevatte
wordt naar buiten doorgeschakeld. De schakeling van de AM
detector is weergegeven in fig. 5.18. De timing ervan is te
zien in fig. 5 . 19. Voor gebruik met de hiervoor beschreven
dataseparator, moet van de NOT Q uitgangen van de Plip-Plops
gebruik worden gemaakt of moet bij de andere uitvoering van de
dataseparator gebruik worden gemaakt van m\ND poorten. Zodra de
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comparator het datapatroon in het bovenste SR heeft
gedetecteerd, en het klokpatroon in het onderste SR, wordt Ol
hoog. Als de patronen juist andersom staan wordt 02 hoog. Met
de twee D-PP" s wordt dan de juiste uitgang naar buiten
doorgeschakeld en een AM DET signaal gegenereerd. Als de
leesactie afgelopen is (dit wordt door de PIT bepaald), wordt
AM _DET gereset. Voor de comparator zijn twee alternatieven
gegeven. De schakeling in fig. 5.20 is vooral geschikt om met
een vast AM te vergelijken.

A:& Aa'
2)( ~-'-\ $ a , 3.)( '1-'" sa. ,:\-"S 08
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~ "':\-" s as 2.,)( ~'"" ~ a~

Fig. 5.20 comparator met vergelijkers.

Dit komt bijv. bij MFM codering op floppy disk en hard disk
voor1 het AM bestaat dan uit data Al (Rex) met klok OA (Rex).
Moet met verschillende AM"s worden vergeleken dan dienen de B
ingangen van de 74585 circuits aangesloten te worden op de
uitgangen van latches. In deze latches moet dan door het IOP
systeem het AM worden geschreven waarmee moet worden
vergeleken.
De andere oplossing voor de comparator maakt gebruik van een



- 58 -

1682 PAL (Programmable Array Logic) waarin tot 8 data/klok
combinaties kunnen worden geprogrammeerd (fig. 5.21). Zodra er
een combinatie optreedt wordt of U1 of U2 hoog. Deze oplossing
heeft als voordeel dat er minder componenten worden gebruikt.

PAL I b '"'2.

Pig. 5.21 comparator met PAL.
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5.1.6 Deseria1iser.

De Deseria1iser zet de NRZ data uit de AM detector om in
parallelle woorden. De schakeling ervan is weergegeven in fig.
5.22. Zodra een woord is ontvangen wordt een signaal Service
Request afgegeven. Dit signaal wordt weer gereset als het woord
gelezen wordt. De NRZ data wordt met het geinverteerde window
signaal in een 16 bits schuifregister geklokt. Dit wordt gedaan
omdat op de stijgende flank van window de data verandert, en de
data dus stabiel is op de dalende flank. Zodra een AM DET
signaal is ontvangen, wordt een 7493 16-teller gestart. Deze
teller wordt geklokt met de stijgende flank van het window
signaal, waardoor het huidige bit a.ltijd a.l is doorgeschoven
voordat het wordt geteld. Als er 16 bits zijn ontvangen geeft
de 4 naar 16 decoder een puls af waardoor het woord in de twee
828~ latches wordt geklokt. Tevens wordt de Service Request pp
geset. Als er nu een leesactie van de IOP optreedt, wordt de
SR-PP weer gereset.

Fig. 5.22 Deserialiser.



- 60 -

Voor het tellen van.de woorden door de programmable interval
timer (PIT) in het IOP systeem, is op de 4 naar 16 decoder een
uitgang Q3 gemaakt. Dit is nodig omdat de PIT ongeveer 400
nsec. nodig heeft om een actieve uitgang te geven na het
bereiken van het geprogrammeerde aantal. Door van de Q3 uitgang
gebruik te maken is het uitgangssignaal steeds op tijd
aanwezig.
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5.1.7 CRC Checker.

De functie van de CRC checker is de gelezen datastroom te
controleren op detecteerbare fouten. Voor dit doel is gebruik
gemaakt van een 9401 CRC generator/checker (fig. 5.23). Zolang
er geen AM is gedetecteerd wordt de Checker in de preset
toestand gehouden. Zodra het AM DET signaal optreedt, wordt de
NRZ data uit de AM detector in het circuit geklokt. Dit gebeurt
met het niet geinverteerde window signaal, omdat de checker op
negatieve klokflanken reageert. Als het laatste bit is
binnengeklokt wordt door de PIT de lijn CBE~ CRC actief
gemaakt. Hierdoor wordt het niveau van de OR uitgang van de
checker in de FP geklokt. Als deze lijn een laag niveau heeft,
is er in de gelezen data geen detecteerbare fout opgetreden.
Sommige diskdefinities vereisen geen preset maar een reset van
de ~hecker. Dit is te realiseren door de NOT Q uitgang van de
AM DET FP in de AM detector te gebruiken, en deze aan te
sluiten op de MR ingang van de checker. Met de 52,51 en SO
ingangen is te kiezen uit een aantal CRC polynomen. Met de
getekende niveau's wordt gekozen voor het veelgebruikte CCITT
polynoom. Voor verdere documentatie van de generator/checker
wordt verwezen naar Lit. 7.
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Pig. 5.23 CRC checker.
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5.2 Write data.

5.2.1 serializer.

Bet omzetten van de parallelle 16 bits woorden van het IOP
systeem in een NRZ datastroom gebeurt met de schakeling van
fig. 5.24.
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Pig. 5.24 Serialiser.

Als er enige tijd geen data in de latch is geschreven zijn de
beide flip flops geset en blijft de 16 teller gereset. Zodra er
data in de latch wordt geschreven worden beide flip flops
gereset en de 16 teller wordt vrijgegeven. Nadat 16 '0' bits
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Z1)n geschreven, wordt het 16 bits woord van de 1atch
overgenomen in het schuifregister. Tevens wordt een signaal
Service Request gegenereerd zodat de IOP het volgende woord in
de latch kan schrijven. Bet schrijven naar de latch reset
Service Request weer. De tweede flip flop zorgt ervoor dat na
het beeindigen van de schrijfactie de teller wordt gereset,
zodat bij de volgende schrijfopdracht de teller gesynchroni
seerd is met de databits. De 4 naar 16 decoder heeft een
uitgang Q3 naar de PIT in het IOP systeem om aantallen woorden
te kunnen tellen. Deze uitgang is nodig omdat de PIT na het
bereiken van zijn nulstand nog 400 nsec. nodig heeft voordat
dit wordt gemeld. Bet kloksignaal voor de serialiser wordt
verzorgd door de kristaloscillator uit fig. 5.25. Deze
oscillator kan tevens worden gebruikt om het synchronisatiesign
aal voor de PLL te leveren. Als de diskdrive een timing clock
nodig heeft, kan deze met een deler uit de kristalklok worden
afgeleid.
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Pig. 5.25 Kristaloscillator.
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Als er gebruik gemaakt wordt van addressmarks met ontbrekende
klokpulsen kunnen deze worden gerealiseerd met de schakeling
van fig 5.26. Ket de presetable teller wordt het aantal woorden
dat voor het addressmark wordt geschreven afgeteld. Hierna
wordt de uitgang SKPCLK actief.

pf'I!'S5ï N LoS 1~

"tI------tO

Fig. 5.26 addressmark generator.

5.2.2 CRC generator.

De CRC generator berekent na het actief worden van het Write
signaal de checksum over alle doorgeschoven databits. De NRZ
data uit de serialiser verandert op de stijgende flank van de
klok -en is dus geldig op de dalende flank ervan. De klokingang
van de CRC generator reageert op dalende flanken, zodat geen
inverter nodig is. Nadat de PIT heeft geconstateerd dat het
laatste woord getransporteerd is, wordt m.b.v. de Q15 uitgang
van de 4 naar 16 decoder uit de serialiser de CRC generator
gelegenheid gegeven de checkbits achter de data aan te
schuiven. Bij de volgende flank van Q15 wordt het signaal van
het schuifregister weer naar buiten doorgeschakeld. De IOP
heeft hierin ondertussen nullen geschreven zodat het
synchronisatieveld na de CRC bytes op de juiste manier wordt
beschreven. In fig 5.27 is de schakeling van de CRC generator
gegeven. Evenals bij de CRC checker is in deze schakeling
gebruik gemaakt van een 9401 Circuit van Fairchild. Keer
informatie over dit IC is te vinden in Lit. 7.
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Pig 5.27 CRe generator.

5.2.3 De MPM encoder.

De NRZ datastroom uit de serialiser en de CRC generator wordt
met de schakeling van fig.5.28 omgezet in klok- en datapulsen
volgens de MFM encoderingsregels. Deze regels houden in dat
iedere bitcel waarin een data "1" voorkomt een databit bevat en
dat er alleen een klokbit wordt geschreven als de huidige
bitcel geen databit bevat en de voorafgaande ook niet. Bij de
schakeling is een kloksignaal met de dubbele bitcelfrequentie
nodig, dit signaal wordt door dezelfde kristaloscillator
geleverd als het signaal waarmee de PLL in de klokregenerator
in loek wordt gebracht. De NRZ data wordt in PP 1 geklokt op de
dalende flank van het gedeelde kloksignaal, en in de twee 0
PP"s geschoven met de stijgende flank. Hierdoor is de data
steeds stabiel aanwezig op het moment van doorschuiven. Als
bijzonderheid valt op te merken dat per cyclus steeds eerst het
eventuele databit van de huidige bitcel wordt geschreven en
daarna het eventuele klokbit van de volgende bitcel. Met deze
werkwijze is het mogelijk het aantal poorten voor de data- en
klokbits gelijk te houden, hierdoor worden synchronisatie
problemen vermeden. Een extra input aan een van de MAND poorten
maakt het mogelijk klokbits over te slaan. Dit is nodig bij het
encoderen van addressmarks. De timing voor het overslaan van
klokbits wordt gemaakt met een teller en een flip flop, waarbij
de teller aangeeft welke bits overgeslagen dienen te worden en
de flip flop de juiste timing ervoor verzorgt.
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Fig. 5.28 MFM encoder.

5.2.4 Precompensatie generator.

Als de implementatie van precompensatie gewenst is, kan het
beste de data encodering en de precompensatie generator in een
gecombineerde schakeling worden gerealiseerd. Dit omdat het
apart verwezenlijken van. de precompensatie neerkomt op het
eerst weer verwerken van het geencodeerde signaal tot NRZ
signaal (of direkt gebruik maken van dit signaal), waarna met
opnieuw toepassen van de encoderingsregels de earlyen late
correctie wordt afgeleid. Er is geen schakeling gevonden die,
uitgaande van een geencodeerde reeks pulsen, onafhankelijk van
de coderingsmethode een correctie kon genereren. Voor het
bepalen van de precompensatie en het encoderen van de data kan
gebruik worden gemaakt van de schakeling in fig. 5.29. Het wel
of niet toepassen van de compensatie wordt bepaald door een bit
in de latch in het IOP systeem. De IOP dient dus te constateren
of het tracknummer compensatie nodig maakt. Afhankelijk van de
inhoud van de 4 D-FF-s worden gecompenseerde data- en klokbits
geproduceerd. De afhankelijkheid van de uitgangssignalen van de
inhoud van de D-FF·s is samengevat in onderstaande tabel. De
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data wordt in de richting van 1 naar 4 door de PP"s geschoven.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de opvolgende inhouden van de
PP"s niet kunnen ontstaan door doorschuiven van data. oe inhoud
van de derde PP wordt steeds geschreven

Plip Plop 1 2 3 4 resultaat

0 0 o 0 nominaal klokbit
0 0 o 1 vertraagd klokbit
0 0 1 0 nominaal databit
0 0 1 1 vervroegd databit
0 1 o 0 geen bit
0 1 o 1 geen bit
0 1 1 0 vertraagd databit
0 1 1 1 nominaal databit
1 0 o 0 vervroegd klokbit
1 0 o 1 nominaal. klokbit
1 010 nominaal. databit
1 100 geen bit
1 101 geen bit
1 110 vertraagd databit
1 111 nominaal databit

OOk hier geldt weer dat eerst het eventuele databit van de
huidige bitcel wordt geschreven en daarna het eventuele klokbit
van de volgende bitcel. Het uiteindelijk genereren van de
precompensatie gebeurt met een vertragingselement met
aftakkingen. Voor HO toepassingen is hiervoor een geintegreerde
vertragingslijn bruikbaar. oe optimale waarden voor de
correctie liggen hierbij in de grootteorde van 10 nsec. Bij PO
toepassingen kan gebruik worden gemaakt van een drietal D-PP- s
waar de gecodeerde pulsen worden doorgekl.okt. oe periodetijd
van het kloksignaal dient hierbij gelijk te zijn aan de
gewenste correctie. Eventueel is dit dus instelbaar "te maken
met een variabele oscillator.
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5.2.5 Line drivers.

De lijnen naar de diskdrive dienen op de door de fabrikant van
de drive voorgeschreven manier te worden afgesloten. Dit houdt
in dat zowel de signaalniveau's als de afsluitimpedantie
correct dienen te zijn. Voor een klasse van drives komt dit
neer op differentiele linedrivers volgens fig. 5.30. Voor PD en
een andere klasse van HO drives is een linedriver volgens
fig.5.31 voorgeschreven.

------tIl "'
~ - s.;'(a ~ lil "''-_."..,_:J----.....,;;;,.:.;~l:"I;:..:::.z.---
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Pig. 5.30 Differentiele driver.



- 70 -

----I"\..,1~'t_3_8 _

--a......;w "'''Jt. 1.6 TT,

Pig. 5.31 Enkelvoudige driver.
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5.3 Besturing.

In fig. 5.32 is een mogelijke uitvoering van de besturingslatch
gegeven. In de geschetste configuratie is voor de besturing in
totaal 16 bit gereserveerd. Hierdoor kunnen ook drives met
afwijkende aantallen besturingslijnen worden aangesloten. De
voorgestelde lijndrivers zijn voorgeschreven voor de SA 1000
serie drives.

o.e.
----------1$TG

Pig. 5.32 Besturing.

De besturingssignalen zoals deze in de figuur zijn aangegeven
zijn geschikt voor een besturingsinteface van een SA 1000
achtige drive. Voor een ander type drive zullen deze signalen
andere namen en defenities kunnen hebben. Dit dient in de
software van het rop systeem te worden aangepast.
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5.4 status.

In fig. 5.33 is een schakeling
statuslijnen van een drive op de
gelatcht. De afsluiting van de lijnen
de specificatie van de SA 1000 drive.

geschetst waarmee de
databus kunnen worden

van de drive is volgens
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Fig. 5.33 statustransceiver.

Voor een SA 1000 drive kunnen de volgende signalen op de
diverse lijnen worden anngesloten :

- Track 00
- Index
- Ready
- wrïte fault
- Seek complete

Voor een beschrijving van deze signalen wordt verwezen naar
hoofdstuk 4.
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6 1/0 processorsysteem.

Voor het 1/0 processorsysteem is gekozen voor een 8089/8088
combinatie. Dit om de volgende redenen I

De start-up en command datastructuur van de 8089 is
moeilijk met de 8089 alleen te realiseren en
flexibel met de combinatie.

- De 8088 is veel beter dan de 8089 geschikt om te
rekenen en om de commando's om te zetten.
Bij het verplaatsen van een Disk Operating System
naar de controller, is naast de IOP toch een andere
processor gewenst. Dit omdat de IOP niet erg
geschikt is om dit soort programmatuur uit te
voeren.

IS o
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Pig. 6.1 Command datastructuur.
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CA 2.

Fig. 6.2 Softwarestructuur.
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De configurai:ie is een locale 8089 mei: de 8088 in de maximum
mode. Er wordi: gebruik gemaaki: van 16 bii:s address- en data
paden. Er is een gemeenschappelijk programma- en werkgeheugen.
De command si:ruci:uur wordi: door de 8088 geinitialiseerd door
een Channel Ai:i:eni:ion 1 te genereren. Dit heefi: i:oi: gevolg dai:
de 8089 het coni:rolblock address in zijn interne regisi:ers
opslaat.ln fig. 6.1 is de commandsi:ruci:uur aangegeven en tevens
is in deze figuur vasi:gelegd welke gedeeltes van de paramei:ers
en de programmai:uur in ROM (EPROM) of RAM aanwezig zijn.
De Seek operai:ies van de drive kunnen in deze configurai:ie
eenvoudig door de 8088 worden uii:gevoerd. Deze besi:aan uii: hei:
vergelijken van het oude en nieuwe cylindernummer, en in geval
van verschil hei: programmeren van de Direci:ion besi:uringslijn,
zodai: de koppen in de juisi:e richi:ing zullen bewegen. Hierna
wordi: de Si:ep besturingslijn zovaak gepulsi: als de absolui:e
waarde van hei: cylindernummer bedraagt. De timing van de pulsen
kan eenvoudig in sofi:ware worden gerealiseerd.
Voor hei: lezen en schrijven van de data wordi: de 8089 gebruiki:.
Hierbij is de sofi:waresi:ructuur van fig. 6.2 gebruiki:. In deze
structuur wordi: de data gei:ransporteerd door kanaal 1 van de
IOP en wordi: hei: dei:eci:eren van de juisi:e seci:or overgelaten
aan kanaal 2 van de IOP. om hei: dei:eci:eren van de juiste seci:or
op deze manier mogelijk i:e maken is een extra hardware
voorziening nodig. Dit komt neer op een uitbreiding van de
deserialiser e.e.a. is weergegeven in fig. 6.3. Tijdens hei:
zoeken van de gewenste sector wordi: door kanaal 2 van de IOP de
inhoud van hei: gezochte ID veld naar de 16 bits comparator
geschreven op ieder momeni: dat de deserialiser om service
vraagt. Op de A inputs van de comparator is dan de data zoals
die van het ID veld op de disk wordi: gelezen aanwezig. De
uitkomst van de twee. vergelijkingen wordt door het IOWC in de
twee FF-s geklokt. Alleen als de beide Q uii:gangen van deze
FF-s 1 zijn, is het gewenste veld gevonden. De uitkomst van de
vergelijking kan door de IOP gelezen worden d.m.v. de buffer.
De software struci:uur bevai: ook nog enkele bijzonderheden, er
wordt namelijk door kanaal 1 een dummy OMA i:ransport
gegenereerd en mei: de ene insi:ruci:ie die de 8089 nog uitvoert
na het ingaan van de OMA toesi:and, wordi: een CA 2 gegeven.
Hierdoor wordi: meteen na het aflopen van de dummy OMA, de OMA
van kanaal 2 gestart. Na het aflopen van de ~ van kanaal 2
begint kanaal 1 mei: de programmai:uur die op zijn OMA insi:ruci:ie
volgt. Door de sofi:ware op deze manier op te bouwen is hei:
mogelijk twee OMA transfers snel op elkaar te laten volgen.
Het blok TIMEOOT in fig. 6.3 kan worden gerealiseerd mei: een
one-shoi: of met een teller die een aantal indexpulsen afi:elt.
Het realiseren van een FORMAT command vereist extra aandachi:,
he is eenvoudig om in een eersi:e omweni:eling van de disk de
hele track vol te schrijven mei: hei: lai:er gewensi:e
synchronisatiepatroon (bijv. 4E hex.). In een tweede
omwenteling worden dan alle ID velden geschreven. Als hei: Disk
Operating system vereisi: dat alle seci:oren ook werkelijk data
bevatten (bijv. CPM) moeten hierna ook nog alle datavelden
worden geschreven. In fig. 6.4 is een blokschema van de
schakeling van het IOP sysi:eem gegeven.
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He~ ~ransporten van da~a ~ussen he~ hos~sys~eem

con~roller gaa~ al~ijd via he~ lokale geheugen
con~roller. Di~ heef~ als gro~e voordeel da~ he~ ~empo

~ransport nie~ meer van de disk afhankelijk is.

en de
van de

van he~

Bij een schrijfopera~ie word~ de BOB9 door de BOBB naar de
module voor da~a~ransport van de hos~ naar he~ lokale geheugen
geleid. Di~ gaa~ me~ gebruik van de command da~as~ruc~uur ui~
fig. 6 .1. Hierdoor word~ de da~a door de BOB9 onder DIm van de
inpu~poort van de I/O in~erface naar he~ lokale geheugen
ge~ransporteerd. Hierna word~ de BOB9 door de BOBB naar de
software module voor he~ schrijven ges~uurd. He~ schrijven
word~ nu door de BOB9 afgehandeld. Bij he~ einde van de
schrijfrou~ine word~ in he~ lokale geheugen een s~a~us

informa~ie geschreven en word~ de BOBB gein~erumpeerd.

Afhankelijk van de s~a~us word~ nu de schrijfopdrach~ beeindigd
of Word~ er andere a~ie ondernomen om de fou~ ~e hers~ellen.

Bij een leesopdrach~ word~ de BOB9 door de BOBB naar de lees
module geleid. Hierna word~ he~ lezen zelfs~andig door de BOB9
ui~gevoerd, waarna weer een ~erugmelding vol~. Afhankelijk van
de ~erugmelding kan er een nieuwe leesopdrach~ aan de BOB9
worden gegeven. Als de da~a corre~ was gelezen, word~ de BOB9
door de BOBB naar de module voor da~a~ransport naar de hos~

ges~uurd. Di~ heeft ~o~ effec~ da~ de da~a door de BOB9 onder
DMA naar de ou~pu~poort van de I/O in~erface word~

ge~ransporteerd. De sof~ware van de con~roller is op een
zodanige manier ~e realiseren da~ alleen correc~ gelezen da~a

naar de hos~ word~ ge~ransporteerd, of da~ een fou~corre~ie

in~ern word~ afgewerk~.
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7 I/O Interface.

Voor de interface van de diskcontroller met het hostsysteem
bestaan de volgende mogelijkheden I

interface met parallelpoorten
interface met IEEE 499 controller

Voor het afhandelen van de diverse aanvragen tot service van de
poorten mag slechts in bepaalde gevallen gebruik worden gemaakt:
van interrupts, omdat tijdens een lopend datatransport de I/O
processor niet mag worden opgehouden. Naar de kant van de IOP
z1Jn in alle gevallen slechts een aantal poorten zichtbaar. De
software van de IOP moet voorzien in een juiste aansturing van
de aanwezige interface. De gegeven mogelijkheden worden in de
volgende paragrafen verder uitgewerkt.

7.1 Parallel-interface.

Bij de parallelinterface wordt de data over 9 parallele draden
getransporteerl. Voor het datatransport zij n in dit geval een
input- en een outputpoort nodig, voor de besturing is een
inputpoort nodig en voor de status een outputpoort. Totaal dus
4 I/O poorten. Als er een protocol wordt afgesproken kan de
communicatie ook met een bidirectionele poort worden opgezet.
Voor het protocol kan in dit geval gebruik worden gemaakt van
de hardware handshake mogelijkheden die de geintegreerde
parallelpoorten bieden.

7.2 IEEE 499 interface.

Bij een IEEE 499 interface vinden alle gegevenstransporten over
9 parallelle lijnen plaats. om eenduidig vast te leggen in
welke richting het transport zal gaan verlopen is een protocol
vastgesteld. Voor dit protocol zijn een drietal besturings
lijnen aanwezig en een vijftal lijnen die interrupts en andere
hogere communicatie verzorgen. Met dit protocol is het voor
alle op de lijnen aangesloten apparaten mogelijk toestemming te
vragen om gegevens te transporteren naar een bepaald ander
apparaat. Ook in commando' s om op de aanwezigheid van een
bepaald apparaat te testen is voorzien. In het INTEL programma
zijn voor het realiseren van een IEEE 499 controller een
drietal chips opgenomen n.l. de 9291, 9292 en de 9293. De 9291
is een IEEE 499 controller chip die de meeste IEEE 499 signalen
herkent. Voor de intelligente verwerking van deze signalen is
de 9292 aan de serie toegevoegd. Mochten er in dit geval toch
nog onbekende commando's worden gedetecteerd, dan worden deze
doorgegeven naar het processorsysteem. In de software van deze
processor zal hiermee dan verder moeten worden afgerekend. De
9293 is een line driver /receiver die voor de electrische
aanpassing van de signalen naar en van de lijnen zorgt.



- 80 -

7.3 Conclusie.

Uit de bovenstaande beknopte beschouwing blijkt dat de IEEE bus
weliswaar erg universeel toepasbaar is, maar dat in het
onderhavige geval van een diskcontroller de complexiteit niet
noodzakelijk is. Een diskcontroller zal immers vrijwel altijd
aan een enkel systeem gekoppeld zijn, zodat de extra
mogelijheden van het opzetten van een verbinding tussen twee
apparaten hier overbodig zijn. oe mogelijkheden van de
parallelpoorten zijn voor een diskcontroller ruimschoots
voldoende.
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8 Geintegreerde controllerbouwstenen.

Voor het realiseren van een diskcontroller zijn een aantal
bouwstenen op de markt, die een aantal functies verrichten die
bij een realisatie met losse chips veel componenten vergen. In
dit hoofdstuk wordt aandacht gegeven aan een tweetal sets
controller- bouwstenen, n.l.

oe MSC 9000 module
oe WD 1.1.00 chipset

8.l. oe MSC 9000 module.

Dit is een module met afmetingen van 3 bij 3 inch die de
volgende functies verricht :

MPM encode/decode
serie/parallel en parallel/serie
omzetting.
automatische seek met verify als het
sectornummer dat nodig maakt.
hoog cOllllllêU1doniveau (REA!), WRITE, FORMAT)
ingebouwde sectorbuffer
foutherstellende code generatie en
correctie (32 bit Pire code)

Deze module is geschikt voor 5 l./4 en 8 inch winchester hard
disks met hard sectored formaat en ingebouwde klokregenerator.
Door extern logica toe te voegen is de module ook te gebruiken
met andere diskdrive types. Met deze module is het mogelijk een
compacte intelligente controller te bo~wen. Het nadeel van deze
module is, dat voor de meeste parameters van het trackformaat
al een keuze is gemaakt waardoor de controller nauwelijks aan
is te passen voor een andere drive. Vooral ook de keuze van de
32 bits foutherstellende code is erg beperkend. Als er een
controller voor een bepaalde drive moet worden gebouwd, is
nadere bestudering van deze module zeker aan te bevelen. Een
beschrijving van de module is te vinden in Lit. 8.
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8.2 WO 1100 chipse~.

De WO 1100 chipse~ van Wes~ern Digi~al bes~aa~ ui~ vijf chips
die de volgende functies hebben I

- serie/parallel omze~~er.

- MPM genera~or.

- AM de~ec~or.

- CRC genera~or/checker

- parallel/serie omze~~er.

Me~ deze se~ is he~ mogelijk me~ be~rekkelijk weinig extra
componen~en de da~a-in~erface van een con~roller ~e realiseren.
Alle chips van de se~ hebben een 20 pens dual in line
behuizing. De chipse~ is bedoeld voor sof~ sec~ored drives me~

een . da~asnelheid van maximaal 5 Mbi~s/sec. oe snelheids
beperking houd~ in da~ alleen 5 1/4 en 8 inch B.D.drives z1Jn
~e bes~uren. De 14 inch modellen hebben een da~asnelheid van
7.22 Mbi~/sec. Bij de chipse~ is gekozen voor MPM encodering/
decodering en ook he~ addressmark waar de addressmark de~ec~or

op reagee~ is vas~ geprogrammeerd. De fou~de~ectie is
gerealiseerd me~ he~ gebruikelijke 16 bi~s CRe polynoom. Voor
een universele con~roller is deze chipse~ dus nie~ geschikt.
Voor he~ realiseren van een con~roller voor een drive die wel
aan de eisen voldoe~, is deze se~ wel erg geschik~. Een
ui~gebreidere beschrijving is ~e vinden in bijlage 1.
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9 Conclusie.

Met de ontwikkeling van snelle goedkope diskdrives met een
grote opslagcapaciteit, is de realisatie van een diskcontroller
die niet specifiek voor een bepaald type drive is bedoeld, er
zeker niet eenvoudiger op geworden. Dit vooral ook door het
softsectored formaat. Ondanks de ontwikkeling van moderne
snelle 1/0 processoren is nog steeds erg veel hardware nodig om
een controller te realiseren die niet aan een bepaald type
drive of aan een registratiemethode is gebonden. De
ontwikkeling van geintegreerde bouwstenen heeft wel een
eenvoudiger controller voor een bepaald type drive ten gevolge,
maar voor een universele controller zijn ze te eenzijdig en
(nog 1) te traag. Voor deze problematiek zijn twee oplossingen
aan te geven :

De grote hoeveelheid hardware kan voor een groot
gedeelte met behulp van moderne integratie
technieken in enkele bouwstenen worden
geconcentreerd, hiernaast is een aanzielijke
componentenreductie mogelijk door gebruik te maken
van ProgrammabIe Array Logic (PAL) of· van Field
ProgrammabIe Logic Array' s (FPLA).

- Beperking van de universaliteit door de klasse van
drives te beperken tot Floppy disks en 5 1/4 ft en
8 ft hard disk drives. Met deze beperking is het
mogelijk gebruik te maken van geintegreerde
bouwstenen voor de diskinterface. Hierdoor wordt
het aantal componenten in grote mate gereduceerd.

Het wordt aanbevolen deze mogelijkheden nader te onderzoeken.
Verder zal het verschijnen van nieuwe geintegreerde
controllerbouwstenen nauwlettend moeten worden gevolgd.
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Lit. 2

Lit. 3

Lit. 4

Lit. 6 I

Lit. 7

Lit. 8

Lit. 9
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WESTERN DIGITAL
co R POR AT /0 N

WD1100 WINCHESTER CONTROLLER CHIP SET

DESCRIPTION

The WD1oo0 Chip Set provides a low cost altemative for
developing a Winchester Controller. These five devices have
been designed to read and CO'lvert an MFM data stream into
a-bit parallel bytes. During a. write operation, parallel data is
converted back into MFM to be written on the disk. Address
Marks are generated and detected while CRC bytes can be
appended and checked on the data stream. The WD11 00 is
fabricated in N-channel silicon gate and technology and is
available in a 20 pin Dual-In-Line package.

• WD1100-01 Ser/Parallel Converter
• WD1100-02 MFM Generator
• WD1100-03 AM Detector
• WD1100-04 CRC Generator/Checker
• WD1100-0S Par/Serial Converter

FEATURES

• SA1ooO/STSOS Compatible
• Single SV Supply
• Tri-State Data Lines
• S MbitsiSec Transfer Rate

APPLICATIONS

Winchester Controllers For:

• Shugart Associates-SA1004
• Shugart Technology-ST50S
• Ouantum Corp.-02000

o
I...
~
W
lIJ
:IEw
>oz

TRClK

CEN

OE

XTEND

IVBO

ïvB1
IVB2

IVB3

IVB4

VSS

VCC

FEN

NRZD

AMDET

DATAOUT

BDONE

SHFClK

IVB7

IVB6

IVBS

NAZD

SKPClK

WClK

WClK

RWC

CS
iNï'CLi(

DROClK

BOONE

VSS

VCC

A2.

A1

AO

MFMW

DRa

INTRO

EARlY

LATE

NOM

WD1100-Q1
SERIAl/PARAllEl CONVERTER

WD11QO-02
MFM GENERATOR

RClK

RDAT

RCO<
m<§"

TDAT

NC

NC

NC

SEARCH

VSS

VCC

1SHOT

DRUN

NC

AMDET

AMDET

~

NC

TRClK

NC

DATA IN

BDONE

SHFClK

N.C.

SKPClK

CWE

1BLA

CRCIZ

AMDET

VSS

VCC

N.C.

N.C.

N.C.

ëRCOK
TIMClK

WClK

CRCOK

SKPClK

WNAZ

IVBO

iVë1
IVB2

IVB3

IVB4

IVBS

iVB6
'i'VB7

CRCJZ

VSS

VCC

FEN

N.C.

XTEND

BDONE

DATAOUT

SHFClK

iJ5A5
WClK

LATCH

WD1100-03
AM DETECTOR

WD1100-04
CRC GENERATORICHECKER

WD1100-QS
PARAllELlSERIAl CONVERTER



- 86 -

WD1100-01 SERIAL/PARALLEL CONVERTER

DESCRIPTION

The W01100-01 Serial/Parallel Converter is an NMOS de
vice which is part of the WD1100 Winchester Controller Chip
Set.

Serial Data is entered on the NRZD line on the falling edge
of TRCLK. A separate Byte Counter is used to signity a byte
of data hes been shifted, which is then transferred to a Par
allel Latch to be raad by the CPU. This double buffering
scheme allows the Parallel Data to be read while a new byte
is being ctocked throughthe Shift Register. The WD1100-o1
is fabricated in N-channel Silicon Gate Technology and is
available in a 20 pin Dual-In-Une package.
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WD110o-02 MFM GENERATOR

DESCRIPTlON

The WD1100-02 MFM Generator is an NMOS device which
is part ot the WD1100 Winchester Controller Chip Set.

The device accepts NRZ data to be written on the disk. This
data is converted to MFM and Write precompensation sig
nals are generated to allow tor inner cylinder densities. Ad
ditional signals are provided to disable precompensation and
allow tor clock disabling to record unique Address Marks.

The WD1100-02 is Fabricated in NMOS Silicon Gate Tech
nology and is available in a 20 pin Dual-In Line package.
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WD1100-03 AM DETECTOR

DESCRIPTION

The WD1100-o3 Address Mar1< Detector is an NMOS device
which is part ot the WD11 00 Winchester Controller Chip Set.

MFM Data directly trom the drive is entered via the RDAT
pin. This data is then clocked into two 8 bit Shift Registers
by READ CLOCK (RCLK,RCLK) derived trom the PPL re
covery circuit. A Comparator tied to the parallel outputs ot
the Shift Registers detects a unique missing clock pattem.
This output then teeds a DatalClock Selector circuit which
generates NRZ data. The WD1100-o3 is tabricated in N
channel Silicon Gate Technology and is available in a 20 pin
Dual-In-Line package.
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WD110o-04 CRC GENERATOR/CHECKER

DESCRIPTION

The WD1100-Q4 CRC Generator/Checker is an NMOS de
vice which is part of the WD1100 Winchester Controller Chip
Set.

In the read mode. Data is c10cked into the polynomial gen
erator with SHFCLK and monitors the data stream. When all
data bits have been shifted. Check Word Enable (CWE) is
made active and CRCOK is used to denote any errors in the
data stream. In the Write Mode, data is shifted through the
generator with the check word generated appearing on the
WNRZ Line. Multiplexing Logic allows bath Check and Gen
eration on the dame device. The WD1100-04 is fabricated
in N-Channel Silicon Gate Technology and is available in a
20 pin Dual-In-Line package..
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WD1100-05 PARALLEUSERIAL CONVERTER

DESCRIPTION

lhe WDll00-QS ParalleVSerial Converter is an NMOS De
vice which is part of the WD1100 Winchester Controller Chip
Set.

Parallel data is entered via the IVBO-IVB7 Lines on the falling
edge of LATCH. A separate BYTE Counter is used to signity
the shifting of an 8 bit byte and to control the parallel loading
of the data This double buffering of the data slows another
byte to be Ioaded while the last byte is in the process of being
shifted. The WD110o-0S is fabricated in N-ehannel silicon
gate technology and is available in a 20 pin Dual-In-Line
package.
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1100V PLASnC PACKAGE

This is a preiiminary specificatiol'l with tentative device parameters aod may be subject to change after final product charaeterizatiol'l is
oompIetecl.

Information furnished by Western Digital Corporation is believed 10 be accurate aod reliable. However. no responsibilily is assumed by
Western Digital Corporatiol'l lor its use: nor any inllingements ol patents or other lights ol third parties which may result Irom its use. No
license is granted by implicatiol'l or o!herwise under any patent or patenl lights ol Western Digital Corporation. Western Digital Corporation
reserves !he right to change said circuitry at anytime without notice.

WESTERN DIGITAL
CDRPDR""DN

3128 REDHILL AVENUE. BOX 2180
NEWPORT BEACH. CA 92663 (714) 557-3550,TWX 910-595-1139
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