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KORTE SAMENVATTING

nit afstudeerverslag beschijft een methode om een electronisch

kasregistet geschikt te maken voor gebruik als kassaterminal

binnen een computersysteem met o.a. "Price look up" faciliteit

en. Voor de koppeling tussen het inputsysteem van het kasregis

ter en de computer lS gebruik gemaakt van de One-chip-microcom

puter 8748.
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In dit nfstudeerverslng wordt len ftethode besproken Oft len kns

sQter~inQl tf bouwen uitgaQnde yan len Illctronisch knsregister.

Hilrbij tni o.n. gebruik glftQakt worden van een 'price look upt

systee~, wnnrbij nn het nnnslnan ynn een Qrtikelcode de prijs op

len nchtergrondgeheugen opgezocht wordt en teruggezonden wordt

nnnr het verkooppunt.

Yoor de i~pleftentntie vnn de extra kallatlrftinal functies en dl

koppeling ~et een co~puter is het blsturingss~steeft vnn het kns

register nngenoeg ongewijzigd glinten. Er is echter len inter

fnce systeeft nQn toeglvoegd, dnt bestuurd wordt door len onl

chip-fticrocoftputer (6048), welke ervoor zorgt dnt invoergegevens

(toetsnnnslngen) - nn bewerking - naar de coftputer gezonden wor

den en gegevens vnnaf de coftputer via hIt keyboardsystelft in het

kasregister gebracht worden. Er is dnnrbij nandacht besteld nnn

de prljS vnn het systeeft en het bedienlngsgeftak. Ook de tOlpns

bnnrheid vnn het systeeft blJ andere t~pen kasregisters koftt ter

sprnke.
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Een vnn de terreinen vanrin de op~ars van de ~icroprocessors in

korte tijd grote veranderingen teweeg heeft gebracht, is dat van

de knsregisters. Toen eni99 Jaren gel.den de electronische kns

register op de "nrkt kwa", w9rd hier"ee de productie van Aecha

nische kassa's nngenoeg abrupt afgebroken.

De electronische knsregisters zijn niet aIleen betrouwbaarder en

kunnen goedkoper vervanrdlgd worden, ze bieden ook "eer "0ge

lijkheden zoals: Het uitvoeren van "fer ingewikkelde bfrekenin

gen (ver~enigvuldigingen, berekeningen van percentages en BTW

toeslagen). Ook is het door de grotere geheugencapQciteit MO

gelijk o~ veel voorkoAende b'drQgen voor te progra"fteren en OM

totalen ,berekend Gan de hand van de kassahnndelingen, in het

geheugen op te slaQn.(b.v. hOfve,lheld geld In kas)

De Mogel ijkheden "et de Micro-electronica zijn 9chter nog veel

uitgebreider.

De co~puter kan fen groat deel van de Gd~lnistrQtie b.treffende

de in- en verkoop overne~.n en kan een goed hulp~iddel ziJn bij

het bepalen van de verkoopstrGtegie. De invoer van de grote hoe

veelheid gegevens blijft hi9rbij toch nog een tijdverslindende

bezigheid.

Yele gegevens over de verkoop kunnen echter vriJ ge"akkelijk

vanaf de plants, wnar de verkoop plGatsvindt - de kassa - recht

steeks naqr de COMputer gezonden worden. In het ge¥al vaarin het

kasregister rechtstreeks "et .en coftputer gekoppeld is spreken

we van een "Point Of SQle" (POS)-terftinal.
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1.1 OE POIHT OF SALE TERfttNAL====:=========••••••••••

De

dus

pOint of s~l@ ter~in~l - oo~ weI k~sl~ter~in~l genoe~d - is:

een g.integreerd onderdlel ~nn lin co~puterlystel~. De ter

~in~l is via een on-line verbinding voortdurend verbonden ft@t de

co~puter.

N~cst de POS-ter~in~ls zullen Ir ook ~ndlre in- en uitvolrapPQ

rQten nodig Zijn, terwiJl voor dl opll~g v~n dl grote hoeveel

heid data @en Qchtergrond geheugen <floppy diSC) noodzQkelijk

is:. (Zie t'ig. 1.1) Het coftputersystee~ I(an bij .... oorb •• ld ingezet

worden yoor de .... olgende tQken;

-Ordervastlegging en -verwerking

-Goederenontv~ngst

-Voorr~~db.heer

-Bijhouden van o~zet per Qrtikel I cfdeling

-"anag~ent inforft~tie

Er bestQan ook nog andere vorften van knsla-dataverwerking zo~ls

systeften, WCarbij de kdssahandillngin op lin cassette vastgelegt

worden. Aan het findl .... an de dag kunnln de geglvenl dan vlrw@rkt

worden op de ligen co~put.r of kunnen dl glgevens via een 1 ijn

.... erbinding Ot per post doorgezonden worden n~ar een e~terne co~

puter. (Off-line verbinding ftlt een coftputer).

Wil ~en glg ..... ens van de Qfzonderlij~e artlkelen in de coftputer

invoeren, dan ZQl aan de kasla bij ieder verkocht nrtikel een

artiwelcode inglvolrd ~oeten worden. Danrnaast zal nfhankelijk

.... o.n het systeel'l de pr i j., de art i kelgroe-p en/of ~fdel ing i nge

.... oerd ~oet&n worden.

De g.g.vens

worden, doch

kunnen ftet d. h4nd <"';4 hit tOltslnbord) ingevoerd

het is ook I'logelljl( hlerblj gebruik t. fta~en .... an
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leespen. In de fteeste gevGl1en is hlerbiJ dan d' Grtikelcode ~ls

een patroon van witte en zwart, strepen op de verpGkklng van het

artikel aangebrucht (zie fig. 1.2). De l,espen scunt deze code

optisch uf. "0",ntee1 wordt ernGur g95treeft Oft te koften tot een

universe1. Qrtikelnu~fterin9. leder urtike\ heeft dun een uniek

nU"fter bestuunde ult 1) ,en 1undnuftfter 2) een fubrikantnUftAer en

3) een productnuftfter. Deze Univer.ele Artlkel Codering wordt dan

reeds door de fubrikunt op het Grtikel GGngebrGcht en be.luut 13

cijfers. De winkelier hoeft dGn geen eigen nuftftering fteer in te

voeren.

Zijn

ten.

zocht

dan

het Grtikelnuftfter geen inforftGtie geeft over de priJs,

POS-I~steften vGak uitgerust Ret ·Price look up· fGcilitei

Hierbij wordt de biJbehorende priJs VGn het Grtikel opge

vanaf een (floppy dlsc-) geheug,n. PrijswiJzigingen Zijn

snel door te vOlren. Ook wunneer de artikelcode ftlt de hQnd

ingevoerd wordt is het nGtuur1lJk ftGkke1ijker wanneer niet nog

eens dl priJs GGngeslGgen Roet vorden.

Andere fuciliteiten blj kGSJGterRinul. Zijn O.G.

-Alfanufterieke weergGve VGn hit artikel op het disp1a~ en op de

kassabon.

-Wisselgeld teruggave.

-Verkoop op rekenlng - controlleren vun de kredietkGGrt.

-Opzoeken VGn de \okGtie in .en fta9Gzijn of winkel.

-Opvragen of Aen een artik.l nog in voorruGd heeft.
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1.2 OYERWEGIHGEH BETREFFEHDE DE SYSTEE"OPZET

De 'Point Of Snle'-systeRen, die Ro"enteel op de RQrkt zijn,

zijn taRelijk duur en all.en econoRisch ver~ntvoord voor grotere

winkelbedrij¥en. Toch bestaat er ook biJ kleinere bedriJven een

grote behoefte qan autoRati.tring van b.v. de voorraadbeheer.

Het idee achter dit proJect - dat gedacht kan vorden in het

knder van gen nnuwere saRen"erking van de THE Ret kleinere en

Riddelgrote bedrijven - is OR te bekiJken of het niet Rogelijk

is OR een bestqand elfctronlsch ka.regl.ter OR te bouven tot een

kassQterRlnal. Op deze Ranier ZOU een eenvoudig en goedkoop s~

steeM gfreallseerd kunnen worden, ultgaande van len vrij goed

koop en reeds eventueel aanvezig' ka.register.

Een electronisch kasregister bevet reeds vele ellRenten die in

een POS-terRinQl ook noodzakelijk zijn. Er zal evenvel in ieder

g.vnl een koppeling Ret een co"puter aQng.bracht Roeten worden

en verder zullen er wellicht enige uitbreidingen Roeten worden

aQngebracht.

Wnnneer we uitgQan van .en be.taande .ystee" zullen "e uiterQard

"eer aan bepQalde bep.rkingen gebonden zlJn, dan wanneer we een

s~ste.R heleAaal van de grond af aan kunnen opbouwen. W. zullen

wellicht bepQalde wensen Roeten IQten vervQllen, zoal. b.v. de

atfanuRerieke wetrgave van het artikel op het displa~. Toch Zijn

er yoor de verwezeliJking fen eantel puntfn opgesteld, waarbij

getracht ZQt worden zoveel Rogelijk hieraan t. voldoen:

1. De belangrijkste taQk ven de CORputer - altans wat de inter

actie Ret de POS-tfrRlnal betreft - is de vooraadb.heer.

2. Er ZQl in ieder gl'val ook gebrulk geRaakt worden van een

Hprice look up· 5~steeR.

3. Het "'oet Rogel ijk zijn Reerdere ka"a's/POS-terRinals ann een

cOftputer te koppelen.

4. In principe Roet het ook ft0geliJk ziJn andere ding_n dqn de

prijS op te vragen (b.v. de lokatie).

~. "It behulp yan een eenvoudig_ ingreep - b.Y. het o~zetten yqn
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een schnkelnnr - ftoet de POS-ter"in_l weer nls een gewoon

knsregist@r (loknal) kunnen werk.n.

6. Dit betekent ook dat het knsregist.r niets vnn ziJn oorspron

kelijke functl@'s vlrlor.n "_g h.bb.n.

7. Het s~stle" "ng niet te st.rk "nchin.-nfhnnk.lijk ziJn, niet

nlleen ft.b.t. het gebruikt. type kQsregister, "Qnr ook ".b.t.

de cOAputer wnnrQnn dit knsrlgist.r glkopPlld ftoet worden.

e. Het systeeA ftng uiternard niet te duur worden.

~. Ook de Irgonoftischl nspecten spliln len bllnngrijke roll

Het s~ste@" ftO@t ge"nkkeliJk te bedi.nln en redeliJk snel

zijn. Yanwege de lage kostprijs zullen ev.nvel ook Inige

concessies M.b.t. de snelheid en hIt bedlenlngsgeftQk g@dnnn

ftoeten worden.

10.ftet betrekklng tot punt' hoort eln Iventu.le uitbrlidlng A@t

een leespen ook tot de wlnsln.

Enkell toetsen zullen in hIt systeeA eln niluwe <extrn) functie

krijgen, doch de "eeste toetsln zuliln binnen de niluwe opzet zo

veel ftogelijk hun oude functi. "oeten blhowdln.

Als doelgroepen voor het systee" "oet niet in de eerste plQQts

gedQcht worden Qan super"Qrkten en levens"iddlllnbedrljven. Het

s~steeA ZQl voor het QQntnl nrtlkel.n dnt hler verkocht wordt

wellicht ook te langzQQft zijn. HIt systee" Is "eer bedoeld voor

klein. en Aiddelgrote (glspICiQlisllrde) detQIlhQndelnren Aet

een betrekkel ijk groot nssorti"ent, ZOQls confectlewlnkels,

schoenenzQken, radio/TY-zQkln, Quto"QtlrlQlen etc.

Het QQntQl Qrtikelen kan sterk vnrilrln. He"en we een dlscette

ftet een capaciteit vQn C.Q. 2 "bit In blwnren we bijvoorbeeld 10

iteAs VQn elk e (BCD)cIJfers plr artikel dQn kunnen we. 5. Q

6000 Qrtikelen opslaQn. Dit Is ftelstQl weI voldoende zeker WQn

neer Aen zeer weinig verkochte Qrtikllen nlet opneeftt In het

dQtabestand. Een tweede dilcunit zou nQtuurlljk ook overwogen

kunnen worden ftede ook Ql. bnck-up disc blj eventulle CQIQAi

teiten.

Per artikel kunnen O.Q. de volgende glg,vens opgeslQgen worden:

-YoorrQQd

-ftiniftuft voorraQd
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-InkoopprijS

- .... erkoappr i j 5
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-CU"Uldtie .... e o~zet

-lako.tie

x Xloe )( lOe)(

XXXXXX)(X)(XXXXXXXXXX)()(X)(X

XX)(XXXX)(



i 1

HOOFDSTUK 2
===========

D E 0 P Z E T Y A N H E T S V S TEE H
==============================================.===============••••••••••••••••••••••==

2.1 HET ElECTRONISCH KASREGISTER ECR SOOO

Bij dit ~fstud@@rproject II gebrulk ge"Gakt van de EeR 5000 v~n

het fnbrikant CITIZEN.

Ten behoeve vnn het verdere verhGal znl hler .en korte b@schrij

ving glgevln worden van dlt kasrlgllter. (zle nfbeelding 2.1)

Door "iddel vnn 3 keuzesleutels ("ode key's) "It afzonderlijkl

blokkeringen kan het kGsreglster in drie verschillende "odi

wlii'rkenn.l.

REG Hor"nle werkstnnd voor de verkoper

X o.n. voor instellen datu"; kGsla.stortlngln

Z 0.0.. voor instellen vo.ste prlJzen; opvra.g@n vo.n toto.len

In d@ sta.nden X en Z hebben verschillende toet.en een o.ndere

functie. D@ sleutels X en Z z.ijn dUI splcia.a.l bedoeld voor de

winkelchef.

De k~ssn bezit verdlr nog een slot voor 4 vlrschillende ver

kopE'rssleut@ls (cl@rc key), wo.a.rdoor de ha.ndel i"gen vo.n dl ver

schi llende ..,erkopers o.fzondlrl lJk gereglstreerd klAnnen worden.

Yoornl in dl horeco.slctor wordt hier veel gebruik va.n ge"o.o.kt

(kellnerko.sso.).

In ~fbeelding 2.2 is het toetsenbord vo.n de ECR 5000 weerglge

Yen. Het ka.sregister bezit 4 o.rtikelgroepen (Depo.rt"ent's).

BiJ een ko.sso.boeking wordt eerst het bedra.g va.n het o.rtikel aan

ge510.gen en v@rvolgens wordt een va.n de a.rtlkllgroeptoetsln in

gedrukt. Ha.do.t lIn of ftler o.rtlkelen a.ldus glboekt ziJn wordt de

verkoopho.ndeling o.fgesloten door hIt indrukken vo.n de AT/TL

toets (contante beto.ling) of de CRT-toets (verkoop op rlkening).

In iedlr vo.n de 4 o.rtikelgroepen ko.n zowIl eln Vo.stl prijs 0.15

len Vo.st plrcenta.ge (BTW,kortlngen) vooro.f ingesteld worden, zo-
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dnt VQQk vaarkaft~nd~ bedrngen en percent~ges nl~t steeds opnieuw

anng~slngen b~ha~ven te worden.

HQ.Q.st een Verftenigvuldigingstoets en een percentagetoets heeit

deze knssn oak enige ftogelijkheden tot correktie van foutieve

I1nnslQ.g~n:

11. Correktie vnn een foutief aangeslagen bedrag ftet behulp

vnn de CLEAR-ta~ts

b. Correctie vnn ~en bo~king door ftiddtl van de YOID-toets.

Dit knn op twee ~nni.~.n gebeurenl

1. Direct na d~ botking door aIleen de YOID-toets in t~

drukk~n. (Zie bedrag 1.25 In fig. 2.2b)

2. Enig~ tijd na de boeking. In dllt gevll1 ~oet weI we~r

het bedrQg en de artike1groep ~angeslagen worden. (Zi~

bedrag 1.20 in fig. 2.2b).

Word~n er tOttsen in fen verkeerde volgorde aangeslagen or wordt

er een te groat b~drQg aangeslagen dan il er een zoefttoon hoor

baar en gnat er een indicatielaftpje 'ERROR' branden. Een drietal

andere IQl"\pj es n.l. VOID, CHANGE, TOTAL geven aan wnarop het be

drng op het display betrekklng h.eft; resp. op ten correctie,

0P wisselge1dteruggQve of op een (sub)totaal.

De ECR 5000 bezlt bovendien nog een coderingstoets (I), wnarAee

bepQalde cod~ringen zoals b.v. debiteurnr. op de kass~bon atge

drukt kunnen worden. Het gebruik V4n deze toets heeft -in tegen

stelling tot Qnd~re toetsen - verder geen enkele invloed op

d~ hierna ko~ende uQ.ssahandelingen en op de totalen in het in

wendige geheug~n vnn de kassa. Yan deze toets kunnen we dnnk

bn4r g~bruik ftQken bij het invoeren van de artikelcode. Er

kunnen ftQ.xiftQ.al a cijfers a4ngeslagen worden.

In het geheugen van de ECR 5000 kunnen een JO-tal tot4len op

geslagen worden: zoals b.v. het totaal aan verkochte 4rtikeleni

het totaal bedr~g Qafl verkoop op rekenln;; het totllnl ann kas

opnn"fn; het totQal a~n geld in kQS etc. Hierbij Zijn boven

dien nog v~rscheidine totalen gespeciriceerd n4ar de 4 artikel

gra~pen ~n d~ 4 verkopersgroepen. Deze tot~len worden door de

ECR 5000 berekend Qan de hnnd van de kQs£ahandelingen. Indien de

netspanning uitv~lt kunnen deze gegevens ft.b.v. NICa-batte~ijen
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@nige dugen lang vast gehouden worden. AQn het einde van de dQg

kunnen deze totQlen opgevrQQgd worden In de stQnden X en 2, zo

dat de winkelbeheerder biJvoorbveld kQn zien vat er in een be

paalde afdeling (= artikelgroep) o"gezet is. Infor"Qtie over de

afzonderl iJke 4rtikelen kGn de ECR 5000 uiterGQrd ni.t geven.
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2.2 IHWEHDIGE OPBOUW

De EeR 5000 kassa vordt bestuurd door de "iCrOprocessor 11660

van Rockvell. Dlt is een 4-blt processor behorende tot net PPS4/2

s~stee". BiJ dit s~steeft Is ftet nog een extra device - 17xx- een

co~pl.et cOftputersyt.eft te realiseren. In een 17xx chip bevindt

zich 2K. e RO", 128 • 4 RA" en 16 I/O-poorten. De feR 5000 b@zit

tvee zulke Chip's n.l. de 1729 en de 1730 (zie fig. 2.3). De 1/0

poorten worden o.n. gebruikt voor het inlezen vnn de stQnd vqn be

panlde sl.utels , het openen van de geldlade en h.t detecteren vnn

een netspanningsuitvQI.

HQast het ZoJUist ver"elde RAft-geheugen bevlnden zich In de feR

5000 nog tvee lov pover C-ftOS RA"-geheugens van 256 • 4 bits,

waarbij ~et behulp vnn een %.g. battery backup systee" ervoor

gezorgd wordt dnt de dnta lange tljd vastgehouden worden. De

C-ftOS RA"-geheugens kunnen dan 10 dagen lang door HiCn-batteriJ

en gevoed worden. Wnnneer de ECR een pover fail ontdekt worden

qlle belnngrijke dntn nnnr het C-ftOS gehewgen gebrncht; Ook de

d~tq van de kQssqhQndellng vnQr ften jUlst ftee bezig vns. Hn her

stel herstel VQn de netspnnning kan er gevoon verder vorden ge

gnQn alsof er nlets gebeurt VQS. Yoor de Interfacing tussen de

p-"OS levels van het PPS4/2- svsteeft en de C-ftOS geheugens Zijn

twee businterfQce's gebrulktl een voor de adresbus en een voar

de dQtQbus.

De dlsplQV controller zorgt voor de besturlng VQn de twee

displQY's (voor- en achterfront) en enkete LEO's (Void, Change,

TotQI, Error). HQdnt de nodlge data en instructies van de CPU

ontvQngen zljn, zorgt de display controller geheel onafhQnkelijk

VQn de rest VQn het svsteeft voor de seVftent-decoderlng en de re

fresh VQn het displQY.

De KeyboQrd-printer controller (KPC) verzorgt op soortgel ijke

vIJze het keyboQrd en de printer. Het keyboard-ged.elt.:

-scQnt voortdurend het keyboard af op toetsaanslagen

-gQQt na of d~ ingedrukte toetsen geldlg zijn (denderen)

-slQnt de ke~-entries op In een stack-geheugen

-en zet op verzoek VQn de CPU de keydatQ op de dntabus
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DanrnGnst doet het printerged.e1te hetv01gende:

-ontvnngt vnn de CPU printdatn .n printco.... nndo's

-verzorgt daarnn de aansturing yan de printer ..otor en -spoelen

-geeft aGn de CPU te kennen wnnn •• r hij k1anr is.

Het ke~board en printer v.de.lte v.rk.n niet gehee1 onnfhnnke

1ijk vnn e1knar, o .. dnt ziJ •• n QQntQI outputllJnen g.~.en,chQp

pelijk hebben.

De keyboQrd-printer controller znl later nog ultvoeriger behQn

deld 'alorden.

Tot slot nog enige Qlge .. en. ken rken VQn het PP54/2 systee~ zo-

Q15 dQt in de ECR 5000 g.i .. pl nteerd ISl

-Het s~stee.. heeft 12 Qdreslijnen

S dlltalijnen

controllljn (write I 1/0)

-De processor heeft een instructie.et van ~O instruct!e,

-De cl~clustiJd is 5 l'Iicrosec. verd.eld In 4 fcuen

-De CPU 11660 heeft een ingebouwde klokgenerator, een reset en

12 1/0 poorten, echter geen InteruptloglcQ.

-4 K RO" en 4 K RA" zijn direct Qdress •• rbQQr.

-20wel de Qdresbus als de datQbu5 word.n binn.n .en cyclustiJd

afwiss.lend gebruikt voor het RO" en RA" (of 1'0 i.pl.v.RAM).

Tey
11(-------------------------), I
II fa.se 1/2 I fo,5e 3/4 I I

-----11------------1--------------11------------11··u·········lu·············11
ADRES- 1/ ROM- IRA" (1/0)- II Yolgend

BUS II a.dres I o,dres I I ROft-a.dres
11············1 II------11------------1--------------11------------
II 1 II············

DATA- II RAM( 110) I ROM-do,tll " RAIf(l/O)
BUS lI(veln vorige I (-lnstructle>!1 deltaII instr.) 1"·············1'············
------ 11------------1--------------1 1------------

(Velden tussen ••••••• b.hor.n tot een .n dezelfde in
structie)

Fig. 2.4 Systee .. ti .. ing VQn het PP5 4/2-systee"
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d@ instructies en e~n voor het RAft-geheugen

-O~dQt het RAtlgeheugen 4 bits breed is} knn over de a-bits data

bus (1/Dl-e) tegeIiJkertijd in h.t RAft g.l.zen (1/DI-4) en ge

schreven (1/DS-e> worden.

-De control-liJn (W / 110) zorgt -QfhQnkelijk VQn de fQse in d~

cyclustiJd- voor de signQlen 1

select RA" (------> select 1/0

RAtI reQd (------) RAft rend' writ.

(fQse 3/4)

(fQse 1/2)

-Het PP54/2 systee" wordt gevoed .. et de spQnningen 1

Vss = 0 V (systee" co .... on)

Vdd = -17V

De C"OS-RA"'s en een Qnntnl TTL Ie's ziJn QQngesloten tussen de

spanningen 0 en -5 Y. Een loglsche "I" voor een TTL poort ligt

dus rand 0 Y.

-Het. PP 54/2 syst.ee" werkt .. et negatieve \ogiCQ d.w.z.

logische ·0" = H > -2 Y

logische " 1 • = L ( -7.5 y
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2.3

De vrQQg

s~stee~,

voldoet

DE KOPPELING MET DE YOORRAADCOMPUTER=================•••••••••••••••••••

is nu hoe kunnen we IngrlJpen In het zojuist beschreven

zod~nl9 d~t de ~ldus ont.tane point of 5~le t.r~in~l

~Qn de bel~ngrijkste In hoofdstuk 1 gestelde eisen.

en ~eest voor de hQnd llggende ftethode voor de kop

de ECR 5000 "et een "lcrOcO"puter is o~ de co~~uni

de elg9n processor te IQten verzorgen. Oit ZOY be-

De ~ooiste

peling VQn

cQtie door

tekenen dntl

-het progrQ~~Qgeheugen (ROft) erult gehQQld wordt

-de infor~Qtie hiervQn uitgelezen wordt

-een nieuwe (P)RO" -~et .en extrQ stuk "ICroprogra~~Q- op de

plQQts VQn de oude neergezet wordt

-nog WQt extrQ hQrdwQre voorzlenlngen voor de co""unlcQtle QQn-

gebrQcht worden

Op deze "Qnier zouden

verkregen hebben.

HQQst het feit dQt deze "ethode nlet erg universeel II stult

deze ~ethode ook op een QQntal prQctlsche bezwQren.

In de eerste plQQts is de ECR 5000 er nlet op gebouwd 0" er wij

zigingen in QQn te brengen. Ze is gebouwd Qls een se"I-"QSSQpro

duct ~et de opzet 0" een zo goedkoop "ogeliJk QppQr~~t te ver

krijgen: De schQkeling is gebouwd op twee printplQten, zod~t ~en

nQuweliJks toegQng heeft tot de twee Ivstee"bussen: er zijn geen

IC-voetJes toegepQst. Verder is er op de TH geen support voor

Rockwell-5vste~en QQnwezlg.

Tenslotte bestQ~n er geen goede vervangers voor de In de kQSSQ

QQnwezige RO"'sJ Het Q~nwezlge 4K ROft geheugen bevindt zich in

de twee 17xx device's (ieder 2K *8 ROft, 128 * 4 RA", 16 1/0).

Hier bestQQn geen (E)PRO" versies VQn. Ook QI zou nQ toevoeging

VQn het extrQ ~icropr09rQ""Q "Inder dQn 4k RO" no~i9 zlJn dQn

nog zou het verv~ngen VQn het progr'""Q betekenen het toevoegen

VQn een kQQrt "et een (groot) QQntQI IC's (RO",RA",I/O), die dQn

~0gel ijk niet eens VQn Rockwell Zijn.
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Er is d~cro~ nQcr .en cndere ftogelijkheid gezocht Oft in de ECR

in te grijpen zonder dat het bestaande "Icroprogrdft~a geWijZigd

behoeft te worden.

Bekijken we wat een pOint of sale ter~in41 ftoet doen bij een ge

wone 'price look up' transactie dan Zien we hetvolgendel

- De ccssiere siact een crtikelcode aan -

A pas ontvcngt de artikelcode (Vi4 het keybo4rd)

B POS zendt de crtikelcode n44r de coftputer

C COMPo zoekt de prijS op

D COMPo zendt de prijS terug n44r de POS-terftin41

E POS ontvcngt de prijS

F POS diSplcy't de prijS en drukt deze 4f op de k4ss4bon

G CaMP. werkt de yoorrc4d e.d. V4n het 4rtikel bij

h POS drukt oak de ~rtikelcode af op de bon

I POS drukt op het einde het totd41bedr4g 4f op de bon

Kijken we nu nccr d4tgene wdt de POS-terftin41 in Zijn nieuwe

tcck ftoet doen, dcn zien we d4t clle functies ook reeds in het

oude k4sregister ccnw.Zig Zijn op twee punten n4 n.l.

net Yerzenden ycn de Qrtikelcode (8) en

net ontvcngen ycn de prij£ (E)

We zouden dus Qlle5 Y4n het k4sregister int4ct kunnen lQten Qis

we twee functies QQn de kassd kunnen toevoegen;

1) Een ViQ net toetsenbord van het k45regi5ter 44nges14gen crti

kelcode g44t niet cl1een nd4r het ftlCrOCOftputer5ystee~ ycn de

ECR 5000 zelf ~Q4r ook n44r de Yoorr4cdco~puter.

2) De teruggezonden prijS wordt zod4nig in het k45register inge-

voerd d4t deze het op de nor~41e wijZe verwerkt.

Yoor beide functies is het input-£ystee~ V4n de ECR - het key

bocrd - de ~ee5t geschikte pla4ts. EnerZljds kunnen hier de key

b04rd entry's -cfgeluisterd- worden en 4nderZijds kunnen hier

inputgegevens cis gesi~uleerde toetsa4ns14gen in het k4sregister

gevoerd worden.

zul1en d4crtoe .erst nader bekijken hoe de invoer V4n key

in net kasregi5ter ger.41is.erd is.
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In figuur 2.5 is te Zien dat het keyboard Via 9 strobe-lijnen en

4 reply (return)-lijnen verboftl'hn is "et de ke\lboard-printer

contruller ( KPC). Door de keyboard-printer controller wordt

het keyboard j'dere a ftilliSeconde atgescand. Daartoe %endt hij

over· III I e 8 str·obe I i j nin achtereenvo \gens ten strobes i gnaa \ u i t

(volgeos fig. 2.5b ), Tegelijkertijd wordt blj iedere strobe de

reply lijfan gesa",pled.

Wanneer er nu 'n toets ingedrukt Is zal ien van de 4 replY\ijnen

hoog worden, aangezitn er door de ingedrukte toets een verbin

ding ontstaat tussen een strobe en .en repl\! lijn. 0" contact

dender uit te sluiten wordt dt toetsindruk na 9 "'illiseconde op

een soortgelijke WijZe geveritieerd. Indien het resultaat POSi

tier is, wordt de reply code en dt strobe code opgeslagen in een

first in first out stack (FIFO) in de KPC.

De overdracht van data en co","ando's tussen de CPU en de KPC

gaat via de datcdijnen I/D1-5 en de controllijn iii I 1/0. De da.tu.

en co~",ando's worden als 4-bits woorden over de lijnen I/D1-4

verzonden. liDS vervult In feit. de tunctii van ChiP select.

De processor zal -op een voor he", ge.chlkt p\oftent- aan de KPC

vragen of Ir een tOtts i ngedrukt IS, wo.o.rop de keyboard-pr inter

controller na een halve c\!clustiJd antwoord ftet het zenden van

het eerste deel van de keycode. de replwcode (-0000 in het geval

van geen toetsaanslag). Even lo.ter zal -als er sprake is van een

toetsdansldg- ook het tweede deel: de strobecode opgevraagd wor

den. De CPU zdl de toets nu verder verwerken en zal weer regel

~atig inforp\eren of er niets binnengekop\en is.

Rond het keyboard Zijn nu twee punten aan te wijZen die een ge

schikt uitgangspunt kunnen vorp\en voor de koppeling ",.t de voor

rdadcoP1puter. n.1.:

A. De verbindingslijnen tussen de CPU en de keyboard-printercon

troller.

Ingrijpen op deze pladts betekent.
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- ~.b.t. het verzenden v~n de ~rtik.lcodel ~et -~fluister-

en v~n de sign~len tussen de CPU en de KPC en (indien nodig)

het doorzenden v~n deze gegevens n~~r de coftputer.

- w~t betreft het invoeren v~n de prij5 in het k~5register: Op

het ~o~ent d~t de CPU ~~n de KPC eventuele key entries op

vr~~gt,de KPC verhinderen te ~ntwoorden en in pl~~ts d~~rv~n

v~n bUiten ~f de d~t~ (=prijs) op de d~t~bus te zetten.

B. De verbindingslijnen tussen de keybo~rd-printercontrolleren

het keybo~rd. (9 strobelijnen en 4 replylljnen)

Ingrijpen op deze pl~~ts betekent:

- ~et betrekking tot het wegzenden v~n de ~rtikelcode; Het

volgen v~n de door de KPC verrichte sc~nning v~n het key

bo~rd, p~r~llel ftet de KPC het onderkennen v~n eventuele

toets~~nsl~gen en en het doorzenden VAn deze gegevens n~~r

de co~pute,...

- en ft.b.t. het invoeren v~n de prijSl het op het geschikte

~oftent Vi~ de 4 replylijnen doorgeven v~n sign~len ~~n de

KPC, welke door he~ -in COftbinAtie ftet een bepdAlde uitge

zonden strobe- geinterpreteerd wordt ~ls een bep~~lde toets

~~nsl~g.

Op beide punten Zijn connectorverbindingen ~Anwezlg, hetgeen

enige pr~ctische voordelen oplevert.

Bi j I'\ethode A is het sc~nnen v~n het keybo~rd reeds door de KPC

ged~~n. Doch deze ~ethode verelst een grote snelheid (binnen

2.5 ~icrosec. ~oet het dntwoord gegeyen Zijn) en een ex~cte

ti~in~. Hierdoor z~l 0.4. voor de decodering v4n de cOftft4ndo ' s

op de d~t~bu5 een ~~nzienlijk stuk h4rdw4re nodig Zijn.

Bij ~ethode B Zijn de ~fgetlkte gegevens v~n een ~inder -intel

ligent- nivedU; de toetsldnsllgen ftoeten hier nog w~lrgenoflen en

erkend worden. Doch hierbij IS geen grote snelheid vereist: ten

stobe duurt C.l.eO ~icrosec., .en sClncyclus (9 strobe's) duurt

c.~. 0.£ flillisec. en de tijd tussen twe. sClncycli duurt ~in

stens 8 fI iII iseconde.

Methode B lijkt dl~rofl voorll geschikt voor een softwlrere~l i

s~tie, terwijl ~ethode A fleer een hardwlrerellisdtie vereist.
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co~puter zenden. De QQngeslQgen toetsen zullen eerst opgeslQgen

en gedecodeerd worden en dQdrnd kunnen fteer zinvolle berichten

nQdr de coftputer gezonden worden ZO~15: zoek de prijS op Vdn Qr

tikel x Hiervoor is nag een dAnZienlijk stuk softwQre 10gi

CQ voor nodig. Hierdoor lijkt ftethode B de fteest QQngewezen op

lossing.

Bovendien is deze ftethode fteer dlgefteen toepQSbdQr1 Keybodrds

op zich verschillen fteestal niet zoveel Vdn elkddr. De hdrd

WQre kdn dQn gelijk blijVen. De ftAnier WAArop ze ~fgescdnd wor

den verschllt nogdl eens, hetgeen betekent dAt de softwAre ver

Qnderd ~oet worden.

Door deze softwQre kunnen de bepekte ftogelljkheden Oft in het

systee~ in te grijpen nag verder uitgebuit worden.
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w~ will~n %o~ls gez~gd de voorrnndcoftputer niet opzddelen ~et

~lle toetsen die inged~ukt Zijn. wnnrn~ deze het verder ft~dr

ftoet uitzo~ken. Voornl wunneer er fteerd&re k~sregisters dAn een

Coftput~r gekoppeld Zijn. zou dit extro COftplicnties ftet Zien

fteebrengen.

Beter is het O~ nlle~n bericnten nnor de COMputer toe te zenden.

die p~ecies 4Anduiden wnt er ftoet gebeu~.n:

b.v.: zoek de prijS up von Artikelcode ., of

VAn nrtike\ zijn er n e~eftpl4ren verkocht.

Op deze ft4nier hoeft de coftputer niets te weten over net type

k4sregister W4t er Q4nh~ngt en kunnen er in prinCipe verschi 1

lende types k~s~egisters ftet de COMputer verbonden worden. ftits

we er voor zorgen ddt de berichten over en weer dezelfde vorft

hebben

In figuur 2.6 is de procedure bij een gewone kQssQboeking ftet

een price look up nog .ens weergegeven.

Het k4sregister 1~4t niet toe dnt er toetsen in de verkeerde

volgorde ingedrukt wo~den.

"en vru4gt zich du4rOft ftiSCnien of of de v4nuit de voorr4ddeoft

puter Mingedrukte· tottsen door d. ECR 5000 ge~ccept.erd worden

en 20 j~ of de7e invoergegevens nog weI verwerkt worden op de

~nnier zo~ls we dit wensen.

Zo~1s reeds gezegd is heeft het ~QnSIQ4n VQn de non-sQleleode

ringtoets (I) geen ~n~ele invloed op de 4ndere k~ssahandelingen.

Het aansl~Qn VQn de urtikelcode is voor het interf~ceCircuit het

sein Oft de prijs V4n het betr.rfende artikel op t~ vr6gen. Yoor

de inwendige lO~iCQ V4n Of ECR 5000 b.tekent het nll.en dut de

artikelcode op d~ bon 4'gedrukt wordt. Dlt is voor d. klnnt ~n

de win~el ier een gelukkig~ Mbijkoftstigh.id·, nnngezien reclafte's

Qchteruf ~eAQkkelijker te controleren Zijn. H~ het ~'dru~~~n

van de artikeleoae bevindt het w~sregister Zlcn in precies de-
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zelfde toestand ais tevoren. d.W.I. Iedere toets die tevoren in

gedrukt Aocht worden "Qg nu nog Ingedrukt worden. Ous ook het

bedrog, Zij het dot dit nu nlet door de verkoper zelf ~aGr door

de co~puter (via het interface) gebeurt.

We ~oeten er echter weI voor zorgen dGt gedurende het opIoeken

van de priJs en tiJdens het Inbrengen van de prijs in de EeR er

geen andere toetsen door de cassiere ingedrukt worden. Gedurende

deze tiJd "oet het ke~board daGro" <electrisch) geblokkeerd wor

den.

Hodat de prijs ingevoerd is kGn de verkoper ver,chi llende toet

sen oQnslnan, zools:

- een QrtikelgroeptoetsJ de "eest voorkoRende sitYotie

- ~eerdere ~olen oQnslQGn VQn dezetfde Grtikelgroeptoets. Het

bedrQg wordt dan "eerdere "Qlen geregistreerd (repeterend buf

fer). Bij grote oGntalen kGn b.t.r de verftenigvuldigingstoets

gebruikt worden.

- Qrti~elgroep + void of

- void + Qrtikelgroep yoor de twee ",thoden Oft een foutieve

boeking GchterGf t~ her;te\len.

- cleor-toets voor het gevol dot:

1) Ren niet fen pr i ..i s !'lQar b i j v. een \okatie op,.,raGgt.

2 ) Plen Qlleen wi I inforl'll'"ren nGar de pr i J S .

3 ) Plen 0. Qn de prijs befterkt dGt de Grtikelcode rout was.

BehQlve bij de cleor-toets zot in Glle bovenstoande gevallen be

richten noar de coftputer gezonden ftoeten worden, zodot deze zij

datQbestQnoen KQn biJwerk~n.

Het Dindrukken u van de artiketgroeptoets is ftet opzet nlet OQ

de coftputer overgelGten. Dit IOU de ftogeliJkheden von de POS

ter"inQl te zeer beperken.

Ook ~nder~ int~rQctieve hnndeling9n "et de cOftputer zijn binnE

dit s~ste'!l'l Rogelijk b.v.

-Het opvrogen van de lokQtie

-Het opvrQgen of een ortikel nog in voorrQod is

-Het controleren van credietnuft"er.

Het eerste cijfer von de (nrtikel)code kan dan b.v. Qangeven w~

voor soort inforAQtie ft.n wenst.

"et behulp von de cle~r-toets wordt het ontvQngen bericht door
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We zien dus dot alII' handelingen die eerst .. ogeliJk waren, nu

nog Plogelijk zljn. Wonne.r VI' Ichter gebrulk villen Ploken van

de verl'lenigvuldigingstoets trlden er enkell co .. pl icaties op. On

derstQonde re~ksen van toetsaonslagen vorden door het kosregis

ter niet geoccepteerd l

aantal

X

Ilrtlkelcode

•
of

artikelcode

I

X

aantal

De EeR 5000 accepteert aileen de Yolgorde l

aantQl X b.drag

01'1 het opzoeken van de prijS ... b.Y. de artikelcodetoets In dlt

patroon in te poss~n kunnen WI gebruik .. aken van het felt dot

ve toetsindrukken kunnen si .. uleren. HierbiJ is gekozen voor een

procedure, die -naor "i)n .. enlng- toch glen .. oelliJke bediening

vereilit~

Qrtikelc:ode (door Yerkoper)

• (door Yerkoper)

pr i) s (door CO" P . en Interf. )

X (door Yerkoper)

<CLEAR> (door interface)

a a nt a 1 (door vlrkoper)

)( (door verkoper)

p r i J s (door interface)

Tot aan de eerste )(-toets i5 alII'S hetztlfde 015 biJ een enkel

voudige boeking. Doarna slaat dt Yerkoptr oanl X - Qantal - X .

De eerste X-Qonslag dient aileen 01'1 aan te geven dat er een ver

l'Ienigvuldiging "oet KOl'lln. Z. wordt daarno tela"en ..et de reeds

ingevoerde priJs door het interface ... b.Y. de <CLEAR>-toets ge-

wist. Hierdoor is de invoerbuffer van het kasregister gereea

voor het ontvangen von het aantol. Ha dl tweedl X-aanslog wordt
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de pr i Js, die nog in het i nterf'ocegl'hl'ugl'n zit, w"d"roPl in het·

kusregisl;,er inge .... oerd.

Ook hieruan zlen we dut WI' de \oglco yoor het interpreteren van

de funetie vun de verschlll"nd" toetsen beter ni"t nuur de

hoofdeoPlputer kunnen ufschuiven.

Ha de boeking kunnen kun ook weer kortlng"n en to.slugen op het

bedrQg gegeven word"n (eventu.el ... b.v. de pereento.getoets). Het

doorzenden vun deze hond"ling"n noar d. co .. puter leek "I' niet zo

noodzukel i .jk.

Ook -1okule verkooptranso.ctll's· d.w,I. v"rkoop bUiten d" eoPlpu

ter 0", bliJven Plog.liJk. "en s\Qat dan -net zoo.ls vroeger- ul

le.n het b.dro9 uon. D. eOPlput"r wordt no.PI"lijk pus ing"schukeld

bij het indrukken von de eoderingstoets (I).

«««««««<»»»»»»>
«««««««««««<»»»»»»»»»»>

«««««««<»»»»»»>
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3.1 ALGEHEEN

Bij h@t ontwerp ziJn de volgende punten voor ogen gehouden~

2. BiJ voorkeur "Get de schakeling IN h.t kasregist.r ing@boywd

kunnen ..,orden.

J. Indien "ogelijk ~o@t er g•• n extra voeding nodig zijn.

4. De schQkeling "oet een zekere flexlbiliteit bezitten voor

toepassing bij andere types kQsregisters.

5. Er ",oet geen ZWQre ingreep in het kasre9ister nodig zijn.

Er is uitgegaan VQn de filosofi9 dat de priJs van d@ schakeling

ook b@paQld wordt door het AANTAL co"ponenten, "eer nog dan door

d@ prijs van de afzonderliJke co"ponenten. Extra co~ponent@n

betekent oak @xtr~ bedradin9' extra ftontageonderdelen, @xtr~

voeding en extrQ rYi"t@, Hetg9@n dus ook weer on9unstig w@rkt

PI.b.t. punt 2. @n 3.

DQarol'l ZQl zov@el ~og.1 ijk 9@bruik geftaQkt worden van sterk ge

int@greerde bouwsten@n en zu11en de nieuuste ontuikkelingen in

d@ Plicroco"puterwereld toeo.past worden.

De 8748, de Co~pytE'r-op-een-chip van INTEL past goed in deze ~p

ZE.'t. Dit Ie be-vet op een chip~

-een a-bi t processor (inc 1. klokgenerator en s'l'stee"controller)

-1 K ... 8 EPROI1-gE.'heugen
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het blokschl"ll Vlln d. Ichllkeling weergegeven.

poorten is uitgebreid "et beh ... lp Vlln de liO-

-64 • a RA"-geheugen

-19 I/O-lijnen (de dCltClbus kiln .V. ook Clls I/O-poort g.br ... ikt

worden)

-een a-bits ti~er/event counter

Voor yerdere jnfor~eltie hierov.r verwiJS ik nelelr de d~tClboeken

Veln IHTEL.

In figuur 3.1 is

Het o.llnt<l1 1/0

expClnder 8243.

De strobe lijnen worden ClfgetClkt en nClClr de 1/0 poorten gevoerd.

De reply lijnen VCln het k.~bollrd Vlln h.t k.~bollrd worden niet

~lleen llfgetClkt, "ClClr ook ondlrbrok.n. Dit is nodig 0" 1) het

toetsenbord tijdelijk te blokker.n In 2) tOltsllllnslllgen te si" ... 

leren A.b.v. de 8748.

De berichten Veln en nllllr de coftp ... ter worden serieel overgedro.

gen ".b.v. een USART (Universlll Synchronous/Asynchronous Recei

ver/TransMitter). HQe~el de ClfstClnden Wllllrover de dCltll getrQns

porteerd Aoeten worden ".estlll niet zo groot ziJn (C.ll. 5 - 50

"eter), heeft het gebr ... ik Vlln een USART toch een llllntlli plus

punten. Tegenoyer de llClnschllf Vlln dit (betrlkk4tlijk go.dkoop) Ie

stCllln de vo1gende voordelen t.o.v. pllr1l1lel dlltlltrllnsport:

I.We hebben "inder lijnen nodlgJ Pllrlll14t1 dCltlltrClnsport zou een

kClbel "et C.Cl. 20 llders nodig hebbln.

Yill een "ode" kCln eventu4t4t1 dlltlltrllnsport over zeer IClnge Qf

stllnden Vill telefoonlijn.n pllllltsvlnd.n.

2.Het Clllntell co"ponenten voor d. elClnst ... ring Veln de kelbel (1 ine

dr i vers, optocoup lers e.d.) zou bi J pllrlll lei dlltaoverdrllcht

C.Q. 9 AClllt zo groot zijn.

3.De USART biedt d.A.V. pClrity-bits ftog.lijkh4tden tot detectie

Veln fouten In de overgezonden dQtQ.

4."et beh ... tp VQn de USART Is op vrlJ eenvoudige Allnler een pro

tocol voor bidirectionQ1l1 dlltatrllnsport te relliiseren. We kun

nen bovendien ge"QkketiJk op Interr ... ptbllsis werken.

S.De verbinding drQQgt een univ.rse.1 kllrQkter, ~its we gebruik

AQken Vlln stQndQllrd-bQudrQtesJ Het kllsregister "et interfllct'

kQn dQn op iedere COAput.r "et seri. 1/0 llllngesioten worden.

0" een gQ1vQnische schelding tussen de hoofdco"puter en de ver-
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0" een g~tv~nj$che SCh~iding tuss.n d* hoofdconputer en de ver

SChi ll~nde POS-terftin~ls te bewerkstetti,en Zijn optocouplers

toegepast. D. COftftUnic~ti. tUlsen coftputer en terninal noet vol

daen ~6n de internationaal gest~nd.riseerde RS232-norn.

In fig. 3.2 en 3.3 Zijn noo twee .ndere systeften yeergegeven.

H.t eerste systeeft betrett .en eenvoudioer systeeftl d~t oebruik

fta6kt V6n parA\lel-datQtr~nlport en b.doetd is voor een a twet

kClsregisters per conputer. De 8141 is in teite bijno. gelijk Clan

de 8748. Het i5 echter een slQat-processor en ftoet g.zlen yord.n

61_ een intel1 ioente peri'erie-controlter voor de processor VQn

de voorr6Adco~put.r. Ze ftoet dus verbo"den worden aAn de dato.

bus van deze hootdproces_or. "et behulp V6ft de in de 8741 inge

bouwde databusbutfer en enke\e -haftdsh6ke--\\Jnen is bidirectio

naal datatrAnsport op een eenvoudige ftAnier t. reAliseren.

Het andere sehefta betrett een ultbreiding van het in systeeft in

tiguur 3.1 ftet een leespen. 8eh~lve enige kleine hQrdwQrevoor

zitningen is voor de leespen ook nog hOlveetheid extrA ROM- en

RA"-gfheugen nOdig. Hiervoor zlJn resp. de IC's 9755 en9155 ge

bruikt. OndAt deze IC'. ook .en 66nt6l I/O-poorten hebben kon de

I/O-.xpander vervallen.

Het eerste ,Ival verschilt dus otte.n vet betrett het datatrans

port, terWij 1 oak bij het tweede geval het ,edeette d.t het ke~~

bOdrd ROft verzoroen nag.noe, gil iJk btiJtt. Ze wordln dQQroft

oak niet neer verder blsproken.
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In figuur 3.4 is het .cheRa van de proc.ssorg.stuurde Int@rfQC@

weergegeven.

D@ sch~keling k~n zonder al te veel Roeite ingebouwd word.n in

het knsregist.r. Hi.rbij behoeven geen onderdel.n van h.t oor

spronk.liJk syst"ft v.rviJderd te worden. AIleen aan •• n verbin

dingsconnector tus •• n tve. prlntplaten zal lets g.wljZlgd fto.ten

word.n.

Hi.rond.r zullen v.rschillende onderde1en van de Ichak.ling n~

d.r to@g.licht word.n.

DE HIYEAU O"ZETTERS

Het COftput.~systeeft van de ECR 5000, het PPS 4/2-s~ste.~, werkt

ftet de voedingssp~nningen yan 0 Y en -17 Y . 20 ook de strobe

lijn.n v~n de keybo~rd-p~inte~ controllerl

~usttoest4nd: logisch ·1· • c.a. -17 Y

st~obe loglsch ·0· • c.a. 0 Y

Deze strobe ultg~ngen Zijn open-collector ultg4ngen. 8ij de re

ply ingangen v~n d. KPC bevlnden zich pull-up we.rstanden, welke

de reply lijnen <en bij ;esloten toets ook de strobe lijnen) op

e.n sp~nning v~n -17 Y houden.

Er Zijn dus nive4U oftzetters nodig, dlel

1. d. 8 strobe lijnen naar het ke~board en de 4 r.ply lijnen UIT

het k.yb04rd van ECR-nlveau n6ar TTL-nlve6u o~zetten.

2. de 4 replylijn.n MAAR de KPC weer van TTL-niveau oftzetten

n~~r ECR-nive~u.

De reply si;n4l.n zullen dus 41tijd de o~weg door het TTL dO~'in

ftoeten ft~ken.

Yoor de niv.au o~z.ttJng is gebruik geRa6kt V4n de IC'SI
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9624 voor TTL-level -----) P-MOS - lewel

De levelconverters (2 in een behuizing) v~n de 9'25 Zijn uitge

voerd (ils HIET-inverterende butters en die va.n de 9'24 (ils HAHD-

poor·ten.

negc..tiE-ve

ECHTER dit geldt bij a.a.nna.fte va.n positieve logiCa.. Bij

logiCQ zoa.ls hier -d.w.z. de ft.er nega.tieve toestc..nd

is N1 N_ werken de poorten resp. Qls inverterende butters en (ils

AND-poorten. Ondersta.a.nde schets verdUidelijkt dit:

+5Y ·t a

I I
"25 --) I I TTL_____ Oy __ 1 1_·0· _

Oy -0·
I I

9624 --} I I ECR___ -17Y_1 1_·1· _

In figuur 3.5 is de niv.a.u oftz.tting sch.fta.tisch we.rgegeven.

De open collector uitga.ngen va.n de strobe lijnen ftoesten ... b.v.

pull-up weerstOonden "et de -17 V voedingsspa.nning verbonden wor

den. De pull-up w,erstGonden in h.t kasregister sta.a.n nu Gochter

de ~624 en Zijn in feite overbodig geworden, doch ze gIven ook

geen a.a.nleiding tot "oeiliJkheden en kunnen da.a.ro .. blij,,'en zit

ten.

PS.De strobe lijnen worden ook na.Gr de printer gevoerd voor de

OoOonsturing vOon de printerspoelen. Dit gebeurt tussen de 5CGn

cycli door. De reply lijnen worden da.n niet gesa.ftplld. De

strobe signOolen die tijdens het SCGnnen va.n het keyboa.rd uit

zonden worden, zijn t, kart 0 .. de printerspollen te bekrOoch

tigen.

DE SELECTIE YAH DE REPLV LIJHEN

Tijdens net NGofluisteren- von het keyboa.rd door net intertGoce

systee" zullen de reply Iljnen koftend uit het keyboard verbonden

"oeten Zijn ~et de reply inga.ngen von de kPC.

Tijdens het siRuleren v~n toetsa.a.nsla.gen zullen outputl ijnen va.n
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het ~cs 48 sY5tge~ verbond@n ~oltln zijn ftlt d@ ingangen vnn de

KPC.

Wnnneer -tlr voorko~ing van onglwlnstl tOltsGanslagln- hit k~y

bonrd geblokkeerd "oet wordln, zullen ook de Ingang@n van de KPC

vlrbonden worden ftet de outputliJnln van hit ~cs 48 systee~, dnt

deze lijnen dnn w@l In rusttOlst_nd ftOlt houdln.

Yoor deze selectie zijn 4 AHD-OR-IHYERT poorten gebruikt (zie

figuur 3.6), De selectie van dl rlpl~ liJnln wordt g@stuurd door

een Outputlijn van de 8748. Bovlndiln kan ftlt blhulp van een

schQkelnQr de reply lijnen uit hit klybo_rd continue doorgescha

keld worden naar de ingangen van dl KPCI Het systee~ werkt dan

gewoon als een kQsregister (lokaal). DI stand van dlze schake

laar wordt doorgegeven naar dl tlstingang TI van de 7848.

DE 8748 MICROCOMPUTER

De 8748 "icroco"puter heeft tWle 1/0 poorten van elk 8 bit breed

Ze kunnen zowel als inputpoort als ook _Is outputpoort gebruikt

worden. Ook kunnen individuel@ lijnln afzond@rlijk ges@t en ge

reset worden.

Q"dQt het Qantal I/O-poorten nilt voldoendl WaS, Is gebruik ge

"aa~t VQn de I/O-expander 8243. De I ijn@n P20-P23 van poort 2

"oesten hiervoor opg@offerd wordln, doch w@ krijgen er 4 poorten

voor terug.

Hiervnn zijn twee poorten glbruikt voor de 8 strobe lijnen en

een poort voor de 4 reply lijnen kOftend uit het keyboard. Er

blijven nog 4 reserve lijn.n over, waardoor h@t sche"a eventueel

ook geschikt is voor keyboards Rlt ,In grotlr aantal scan- en/of

return-lijnen.

De I/O-lijnen van de 8748 vlrvullen vlrschittendl functie'sl

-P24 - P27 worden gebruikt o~ ".b.v. sch_ketaars of draadverbin-

dingen een kassanu""er in te stellen.

-PIO - Pl3 worden bij siAulatie van to@tsaanslagen gebruikt 0"
reply-signalen naar de KPC te zenden.

-P14 dient voor de selectie van de reply-lijnen

P14 = 1 KPC verbonden Ret de lijnen uit het keyboard

P14 = 0 KPC verbond@n Ret d@ liJnen PIO - P13
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-P15 chip select si9n~~l voor de USART.

-P16 contro\/dntn sign~nl voor de U5ART.

-IHT interrupt-request 1 ijn voor de USART.

-ALE (qdress \qtch ennble) is te gebruiken Qls klokuit9~ng voor

de USART-tiAing, de b~udr~tegener~tie en de single step

ti~ing.

-Tl testing~ng voor de st~nd v~n de locQl/line schQkel~~r.

-TO ing~ng 0" te testen of de feR 5000 aan staat.

De ECR 5000 heeft in feit. geen netschakelaar. Wanneer de ~ode

switch in de aoffa_positie gezet wordt. wordt de schiJn gewekt

dnt de voedingsspanning onderbroken is. In werkeliJkheid wordt

het displn~ in de "off "ode" gezet en hebben toets~Qnslagen e.d.

geen effect! Het PPS 4/2 systee~ verkeert in e.n wnchtlu5.

De stnnd vqn de "ode sWitch wordt door een twe.tn\ I/O-lijnen

nnn het PPS 4/2-s~stee" opgegeven.

"ODE DIAl DIA2

OFF 0 0

REG 1 0

X 1 1

2 0 I

We zien hieruit dnt de 1 ijn DIAl gebruikt kan worden 0" de nQnl

uit toestnnd vnn het knsregister nan te veven. De 8748 hoeft n\

leen Zijn tnnk te vervullen in stnnd REG. Het feit dnt de stQnd

X ook als a nan " geinterpreteerd wordt is niet zo'n bezwnar, 0"
dnt de nrtikelcodetoets (,) in deze stand geen betekenis heeft.

De DIA1-lijn wordt vin een niveauoftzetter nanr testingang TO

gevoerd. T.vens wordt .en 0-1 overgang van deze liJn gebruikt 0"

een reset signaal biJ de 8748 op te drukken. HierbiJ is gebruiK

g9ftnQkt vnn een "onostnbiele ftultivibrntor, die een puIs v~n

"instens 50 "i\lisec. nfgeeft ann de reset-ingnng.

De interrupt

verbonden "et

request ingnng van de 8748 is vin .en (H)OR-poort

de outputllJnen T X RDV en R X RDV vnn de USART:

T X RDY 1 De zender Is ingeschakeld en klnar Oft een nieuw dntQ

woord te ontvnngen.

R X RDY : De ontvnnger heeft .en nieuw datawoord binnengekregen

De 8748 heeft een ingebouwde klokgenerntor. Er hoeft nl\een AQnr
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een kristol op onngesloten te worden. De keuze von de kristol

frequentie zol loter nog besproken worden.

DE lEND I OHTYAHGST-FREQUEHTIES_______ 4 _

De keuze von de kristolfrequentie wordt "ede bepoold door de

zend en ontvongst frequentie5 von de USART. Deze frequenties

(T X C en R X C) zullen we noftelijk vlo een hordwore-deling nf

leiden von de s~stee~klok von de 8748. De inwendige ti"er von de

8748 kon voor dit doel niet gebruikt worden, oQngezien deze on

dere functies te verrichten heeft. De zend- en ontvongstfrequen

ties von de USART v@reisen een zekere nouwkeurigheid. 0" deze

reden kon het kristol von de 8748 niet vervongen worden door een

LC-netwerk.

Ten behoeve von de flexibi liteit von het 5VStee" "oet het "oge

lijk zijn 0" "et verschillende frequlnties te zenden en zullen

we gebruik "oeten "Qken von voor Qsynchroon dQtQtrQnsport ge

stQndQriseerde bQudrQtes ZOQls: '600,4800,2400,1200,600,300,220

enll0 BQud.

De "Qxi~Qle bnudrQt~ wordt bepQQld door de kWQliteit VQn de ver

binding. Een bQudrote VQn 4900 Q 2400 lijkt weI hQQlbQQr, oonge

zien het hier gOQt 0" b.trekkelijk korte QfstQnden.

De ~ini"Qle buudrQte hQngt Qf von de eisen die QQn de snelheid

gesteld worden. De tijd voor hIt overzenden VQn een bericht "oet

kort zijn t.o.v. de tijd die nodlg is voor het opzoeken VQn de

prijs op een floppy disc-geheugen. Blj een BoudrQte VQn 600 b/s

duurt het overzend.n von 10 dotowoorden von' bits c.o.150 "sec.

Dit is nog to"elijk kort t.o.v. len zoektljd von b.v. 1 Q 2 sec.

YQnuit de 9748 geldt de eis dQt de krlstQlfrequentie "Qxi"QQI 6

"hz AQg bedrogen. Deze frequentie wordt door de ingebouwde klok

generotor door 15 gedeeld en wordt Qon de outputl ijn DALE- nnor

bUiten Qfgegeven. De frequentie op deze lijn -die dus "oxiAQQI

400 Khz AQg bedrogen- wordt 0.0. gebruikt voor de s~stee"kloK

ingQng (eLK) VQn de USART.

YQnuit de USART geldt nu nog de eis dQt deze elK-frequentie "in

stens 4.5 "Qol zo groot "oet ziJn don de frequentie voor de TXe

en RXC-inputlijnen. De USART wordt zo voorg.progro"A.erd dQt de
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4.608 fthz

307.2 Khz - c~clustijd 3.25 usee

2400 - 1200 - 600 - 300 Baud.

frequenties van TXC en RXC door 16 ged.eld wordt. AGn d@ T X C

en R X C-lijnen I'loet· dus .en frequenti. VGn 16 X de g.w.nste

boudro.te gegeven worden. Dus:

6nudrnte T X C I R X C

4800 76.8 Khz

2400 38.4 Khz

1200 19.2 Khz

etc.

Delen we d. ALE-frequentie door 8 dGn is ftGxiftGGl len bQudro.te
II')

vo.n 2400 B~/sec hQQlbGQr. D. ALE-frequentie hiervoor /'lOlt dQn

il'll'lers 8 X 16 X 2400 = 307.2 Khz b9drGg.n, zodOot de kristQlfre

qUlntie 15 X 307.2 : 4.608 "hz /'loet b.drQg9n. Door dQQrno.o.st ook

door 16, 32 en 64 te del.n, kunn.n W9 de bGudrOotes ~Gn resp.

1200, 600 en 300 hQlen.

Voor de hGrdwo.re deling is gebruik glftGGkt vo.n h.t Ie 74'7. Oit

IC kQn d@len door een deeltGl 64/", wGGrbij " /'let b.hulp van 5

inst,ell ijnen ingesteld kGn worden op ieder. g9hlle wGQrde tussen

o en 63. In ons gevOoI ZOol er V.dl.1d fto.t.n worden door 64/8,

64/4, 64/2 en 64/1. Yolg.ns dlze r.eks kunnen we h.t grootste

o.o.nto.l I'logelijke frequ.nti.s reo.lis.ren. DoordQt we del.n door

/'lGchttPn van twee is deze delinv IV. ook /'l.b.v. gewonl flip flops

te renl iseren.

Dus: Kristo.lfrequentie:

S~steel'lklok (ALE):

Bo.udrQtes:

OE YOEDING

De 3 co~pon~nt~n ~~n h.t '48-s~ste./'l (8748.8243 en 9251) vro.gen

een vo.dingsstr·oo~ vo.n c.~. 200 itA (bij :5 II). Do.o.rlido.st Zijr, er

nog een o.dntQI TTL-poorten en llYllconverters die nog eeli stroo~

va.n C.d. 150 AA vrdgen.

Deze strooft ko.n helo.a.s niet ya.n d. YOedin; va.n de ECR 5000 b~

trokken worden. Hiet o.lleen niet vanweg. de ;rootte V6n de b~no-
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digde s~roo~ ~a.Qr ook ORdo.t de ECR bijno. uitlluitend nego.tieve

vo~din9SpQnningen heeft. Ook o.fto.kk.n vo.n de tro.nsfOrRo.tor

blijkt niet l'logelijk te zijn. Er zol dUI een extro. voeding nodig

zijn wo.t h@t inbouw~n VO,n de Icho.keling in het ko.sregister niet

vergel'la.kke \ i j kt.

De niveo.u o~z@tters ~624 en "2~ hebb.n ook een voedingspo.nning

va.n -17Y nodig. Ze vro.gen hieryo.n in toto.o.l fen strooR vo.n 60

!'lH. Het -17Y voedings~steeR VGn het kasregister kGn echter Ro.o.r

een strool'l va.n 200 PIA lev.ren. HiervGn wordt C.o.. 150 l'lA door

het PPS 4/2 systeel'l opg,eist.

D~zE' 60 ~A is erg ve@l t.O.V. de 200 l'lA. Yooro.l de ~625 IC's -dll

r105--HTl-ol'lzetters vro.gen v.el strool'll C.o.. 7 PIA.

Aongezien dit -voor zover RiJ bekend- de enigste IC's voor dit

doel Zijn, is het strooPP/erbrlllk op een ond.re Plonier ingeperki;..

Het grootste deel vo.n de strooR go.o.t door een inwendige zener

diode in serie ~et een w•• rstand van 1.5 K. ORdo.t dit IC ook

geschikt is voor Minder nego.tieve "OSIevels, is deze strooR gro

ter dan nodig is. De weersto.nd kllnnen we g.l'lo.kkelijk Ret een

uitwendige weersto.nd v@rgroten, Ol'ldo.t deze rechtstreeks v@rbon

den is I'let de -17Y-pen vo.n het IC. (zie dotnboeken)

Op deze Ro.nier kon de strool'l tot C.o.. de ho.lve wo.o.rde terugge

brncht word.n, wnt nog ruiRschoots bov.n de l'linil'lo.le zenerstrool'l

\ 0. 9 .

Het EeR ~icrocol'lputer5ystefR wordt norRanl nlet uitgescho.keld.

Ook het interfo.ce systeeR wordt do.o.rol'l niet IIitgfschakeld. Het

wordt nE't zoo.ls het PPS 4/2 s~steeR door de Plode switch uit lien

wo.chtlus geho.a.ld.

xxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX
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HOOFI>STUK 4
===========

D £ S 0 F TWA R E
====================
===================-

4.1 ALG£M£EN
=====c==

Zoo.ls reeds gez.gd is in hoofdstuk 2, zlll het interfo.ce systee/'l

zich niet o,ll.en bezig houden ~et dl overdro.cht vo.n gegevens vo.n

het keyboo,rd no.o.r de voorro.o.dco~puter In o"gekeerd, HiJ zo.l ook

een gedeelte vo.n de verwerking vo.n dl toetsen op zich neften.

We kunnen do.n de volgende tnkln nOon hIt 8748-syst •• ~ toewijzen:

/'l.b.t. de gegevensoverdro.cht: klyboo.rd --) co~puter:

1.Het volgen V(ln de keyboo.rd-sco.nning vo.n de KPC en uit de Sig

n(llen op de lijnen concluderln of er g91dlge toetsen Zijn in

gedrukt.

2.Het interpreteren vo.n de ingldruktl toetsen, ze verder vlrwer

ken en indien nodig het opstellen vo.n berichten voor de Co"PU

te r .

J.Het verzlnden vo.n de berichtln no.o.r dl co"puter.

/'l.b.t. de gegevlnsoverdro.cht co~puter --) keyboo.rd:

4.Het ontvo.ngen vo.n berichten vo.n dl co"puter.

5.Het interpreteren vo.n de ontvo.ngen b.richt.n en het opstel1en

van reeksen toetsen dil elngedrukt e "olten worden.

6.Het uitvoeren VQn dezl etoetsno.nslo.gen e

Het keyboard wordt in feite 0.11 •• n ~o.o.r door dl Keyboo.rd Printer

Controller o.fgescand. Yo.n .In sco.nning door de 8748 is ge@n

sprake. Het 874S-systee" ko.n eiglnlijk o.lleln "o.o.r "elkijken

nao.r wat de KPC doet en ftoet uit dl sco.n-signo.len Zijn ligen

conclusies trekken. Hij ko.n slechts in zeer beperkte ~o.te in

grijpen in de sCQnprocedure - hij ko.n Irvoor zorgen dQt de KPC

geen of een ander antwoord (=reply) terug kriJgt.
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Deze sterke ~fh~nkelijkheid brengt, t~Sdften ftet h~t feit ddt de

strobe lijnen ook gebruikt worden voor de printer, een ddnt~l

extrd probleften ~et zich ~ee, hoewel er dnderZijds ook enige

voordelen ddn verbonden Zijn, zo zdl blijken.

Het zdl niet ~ogen voorkoften ddt het int~rfdce-systeeft een

toetsddnsldg niet opge~erkt heeft. Hlj zdl (bijnd) dItijd WQdk

Zdd~ ~oeten Zijn.

In vele gevQllen is het niet eXdct bekend Wdnn.~r de SCQnning

v~n net keyboQrd %QI be9inn~n. En Wdnneer de kPC ftet de sCdnning

bezig is d~n is ~lle tijd nodig voor het volgen en interpre

teren VQn de sc~ngegeven£. Interrupts Zijn op zulke ftoftenten

ongewenst. Er kunnen twee soorten interrupts binnen kOften: v~n

Qf de USART en v~nQf de inwendige tifter:

-De USART-interrupt.

De noogste bQudrdte Wddr~ee de USART werkt is 2400 bdUd. AQnge

zien we ftet 5 bits ddtQwoorden zenden (Zie Idt~r)Jzdl het over

zenden VQn een dQtdwoord Cd. 3.7 ftsec. duren. De USART ZQl dus

bij het zenden en ontv~ngen ledere 3.7 ftsec. seVice verIdngen.

Yoordl bij het ontv~ngen is het beIdngrijk ddt d~ USART-inter

rupt niet IQnger ddn deze tijd gedisdbled wordt, ddngezien ~n

ders het vorige ontvdngen ddtdwoord overschreven wordt. (over

run). Dddro~ ZQl, Wdnneer de USART-Interrupt gedisdbled is,

deze Situdtie toch ongeveer ledere 2.5 ftS.C. even onderbroken

worden (Zij net ftet enige velligheidsftdQtregelen). Deze onder

breking wordt ingeleid door de tifterinterrupt!!

-De ti~erinterrupt;

De ti~er dient voor de bewdking VQn de verschiIIende tijdenl

1. De ftiniftale USART-sevicetijd c.a.2.5 ftsec.

2. De intervaltijd tussen tw.e sCdncycli 8 - 25 ~sec.

3. De tijd voor het opvrdgen Vdn de priJs C.d. 2 sec.

De lQdtste twee tijden worden Vdn de eerste bd5iltijd Qfgeleid

door het tellen VQn net ddntdi tifterinterrupts.

Wdnneer nu op een ongel~gen ~oftent een ti~erinterrupt pl~6ts

vindt - b.v. t.b.v. de USART - wordt on~iddellijk het keyboard

tijdelijK geblokkeerd, totddt de tifter-Serviceroutine - en SOftS

ook de dd6rop volgende USART-serviceroutine dfgeh6ndeld Zijn.

Op deze ftdnier kunnen interrupts toch in die situdties pldats

vinden en wordt toch voorkoft.n ddt ingedrukte toetsen weI door
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h.t ka.sregister en niet door het '48-s~st.eft opgefterkt worden.

Dit tijdelijk blokkeren wordt door de gebruiker niet opgeft&rkt,

oftda.t een toets toch a.ltijd ftlnstens enige tiento.ll&n ftill is&

conden ingedrukt wordt.

Wa.nneer het begin va.n een sC4ncyclu5 opgefterkt wordt, wordt de

til... rinterrupt gedurende de sC4nning (C.o.. 0.6 ftsec.) gedis

a.bled. Op net einde va.n de SCo.nning wordt de tlfterklok weer op

nul gezet.

(In het geva.l da.t de USART-interrupt grotendeels vo.n de tijd ge

diSQ.bled is kunnen we eigenlijk beter spreken Vdn een USART-ser

vice op polling bQ5iS.)

De verwerking va.n de v.rschillend. g.g.vens en d. ong.lijke

heid WQQ.rftee de gegevens ViQ het keyboQrd en d. USART binnen

koften en uitgQQn vereist een QdntQI buffers voor de opsla.g VQn

Cijferi en toetsQQnsla.gen.

De 874B bezit 64 byte QQ.n RAH-geheugen. Hiervdn wordt 2 • 9 b~te

gebruikt voor 2 registerbQnken en l' byte voor de Qdres-stuck.

Er blijVen hiervo.n dU5 ftQQr 32 byte over, ftdQr Oftddt we niet

Qlle registerplQQtsen nodig hebben en niet 8 nivedu's diep noe

ven te nesten, blijVen er zo'n 40 plQQtsen voor het gebruik

ove~. Dit Qa.ntQI is ~venwel toch nog zo klein ddt er extrQ MQQ.t

regelen nodig Zijn Oft zo effiCient ftoge\ijk vo.n de beschikba.re

geheugenrUiftte gebruik te ftdken. b.v.:

1. SOftftige buffers houden een VerWljZlng nQQr een o.ndere buffer

in.

2. Enkel~ bytes 2ijn opgesplltst in twee 4-blts woorden

3. Er is gebruik geftQQ.kt VQn enkele stQtuswoorden, WQdrVdn ieder

bit een bepa.Q.lde betekenis h••ft. Zo 15 er een stQtuswoord

voor: (zie fig. 4.7)

-D. keyboQrd-scQ.nning.

-De gegevensverwerking

-De <tifter)-interrupt
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4.2 DE SCANNING YAN HET KEVBOARD
======================_==a==

Vi~ poort 4,5 e~ 6 wo~den de st~obe en reply-sign~len ingelez~n,

t~rwijl ~.b.~. poort 1 toetsindrukken n~gebootst worden.

AI~orens ~.rde~ te gQQn ~oet .erst de procedure VQn de SCQnning

~un h@t k~yboQrd, zOuls die door de KPC gevolgd wordt, nQder be

keken worden.

De keyboQrd printer cont~oller ZQl over de 8 strobelijnen Qchter

elkuQr een strobe uitzenden en ZQI dQ~rbij kijken of hij ViQ de

replylijnen e~n ~ntwoord terug k~ijgt. WQnn.er er geen inge

drukte toets ontdekt is. z~l 8 ~SeC. lQter weer hetzelfde begin-

nen.

WQnn&er de KPC echt@r QQn een VQn de 4 replyl ijnen be~erkt dQt

er een toets ingedrukt is. dQn wordt het uitzenden VQn strobe's

on~iddell ijk gestQQkt. Blj de volgende sCQncyclus - nQ 8 ~sec.

zul de toetsindruk geverifieerd worden. Hierbij wordt nu Ql

leen die ene strobe uitgezond.n, die bij de vorig. SCQnning ~iQ

een ~eplyl ijn terugge'echo'ed is nQQr de KPC. Heeft dit ook het

zelfde result~Qt, d~n wordt de toetsindruk geQccepteerd en ver

der door~ege~en nQQr de rest v~n het PPS 4/2-sY5tee~. (zie fig.

4.1). De KPC Aoet nu evenw.l nog w~chten op het lo51~ten v~n de

toets. DQQrbij wordt bij elk. SCQnning weer steeds die ene stro

be uitgezond~n. Pus n~dQt de KPC geen ~ntwoord (reply) fteer te

ruggekregen heeft, z~l bij de volgende SCQnnlng weer de volledi

ge reeks uitgezonden worden.

ViQ bo~enstQQnde procedure wordt door d. KPC ervoor gezorgd dQtl

-1- Een toets ftinstens 16 ~sec. (2 sCQncycli) ingedrukt ~oet

blijVen. Ql~orens geQcc.pte.rd te worden. Hlerdoor wordt

voorkoften dut cont~ctd.nder leidt tot ongewenst. toetsQQn

sl~gen. (aebounce)

-2- W~nneer er een toets ingedrukt is er geen enkele Qndere

toetsindruu herkend kQn worden, totdot d••erste toets 10s

gel~ten is.

In figuur 4.2
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we~rgeg9ven. Ook het S748-syst•• ft z~l d.z. to.st~nden "oeten

doorlopen. Voor het ~~nduid.n v~n d.ze toetst~nd.n worden een

nnntQI bits VQn het k.~bo~rdsc~nning-st~tuswoordg.bruikt (fig.

4.7). O~dQt de sCQnproc.dur. in d. 1••n 2. to.stQnd w.zeliJk

verschi It VQn de 3e en 4. zijn hiervoor tw•• v.rschill.nde pro

cedure's g~brUikt. (fig. 4.5)

In de PRIHT-MODE vnn de KPC vindt d. sc~nning niet iedere 8 "sec

plnQts. De sCQncyclus wordt d~n ing.l.id door •• n tifting-puls

ko"end vQnuit de printer. (Printertroftft.l st~~t in d. go.de po

sitie) HQ de sCQnning, die nu zo'n 1.5 ftS.C in b.sl~g nee"t,

worden de strobvlijnen g.brulkt voor h.t ~~nsturen VQn d. prin

terspoelen ~n weI zolQng totd~t .r w•• r •• n tifting puis koftt. De

periode tussen deze pulsen kQn v~ri.r.n VQn 15 tot 25 ftSec. (zie

fig. 4.3). Yoor h.t Qfdrukk.n v~n .en regel ziJn 13 v~n zulke

perioden nodig.

Tijdens het printen kunn.n dus ook to.tsindrukk.n wQ~rgeno"en

worden, zij het dQt de to.ts ftinst.ns 30 ~ 50 fts.c. ing.drukt

~oet zijn.

Het printen betekent voar h.t interf~c.-syste.ft

1. dQt we niet eXQct wet.n w~nneer d. sCQnning vnn het toetsen

bord be9int.

2. dQt voorkoften fto.t worden d~t puls.n VOOr h.t ~Qnstur.n VQn

de printerspoelen QQng.zi.n word.n voor strob,sign~len.

We kunnen de conclusie tr.kk.n d~t .r (ftogelijk) een toets inge

drukt is QIs:

1. er EEH reply I ijn hoog is.

2. er TEGELIJKERTIJD fEH strobl lijn hoog is.

3. nQ ~iniftQQI 75 Aicrosec. Cd. duur Vdn •• n strobe) de strobe

l ijn IQQg is en er bovendi.n g•• n .nk.l. Qnd.r. strobl fteer

uitgezonden is. (In dit opZicht is d. proc.dure VQn de KPC

een nuttige QQnwijzing voor h.t int.rfQce-systeeft).

AQngezien we niet tegel jJk.rtijd d@ strobe en repl~ lijnen kun

nen inlezen in de 8748, bestQ~t het gevQQr dQt een reply-si9nn~1

ge~soccieerd wordt ft@t een verk.erde - n. I. de vorig@ - strobe

puIs. Figuur 4.4 jllustreert dlt.
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een positiev. reply-signnnl de strobelijn nog

WQQrn~ de conclusi. nog eventue.l herzien kQn

Dnaro~ wordt na

eens ingelezen,

worden.

Wordt ook bij de verificntie de conclusie getrokken d~t er weer

een toets ingedrukt is - en wel dezelfde - d~n wordt ook door

het '48-s~stee~ de toets genccepte.rd. De strobe en reply-code

worden opgeslQgen en zullen d~Qrnn verder verwerkt worden.

Bij het si~uleren VQn toetsnnnslngen in het progrQ""Q 'ENTRY'

zullen ook weer de strobe liJnen Qfgescnnd worden. Er znl geke

ken worden of het wel echte strobe-signQlen zijn en WQnneer de

jUiste strobe nl Qngs • ko~t, znl yin poort 1 het gewenste reply

signQQl Qfgegeven worden.

Ook hier ~oet de keyboQrd printer controller de toetsindruk ve

rifieren. Hij ZQl Qlle 4 stndiQ VQn fig. 4.2 ~oeten doorlopen.

Het interfQce-systee~ ZQl dus twee 5cQncycli Qchter elkQ~r de

zelfde toets ~oeten invoeren en ZQl dnQrnn niets ~oeten doen,

zodnt de KPC z~l concluderen dnt de toets losgelQten is. Het in

voeren v~n een toets duurt dus 3 • 8 c 24 "sec. in de HOH-PRINT

~ode.
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4.3 OE YERWERKIHG YAH OE GEGEVENS
======================_=c====

De verwerking vun de geg~Yens, die binnenkoRen via net k~ybourd

en de USART en de voorbereidingen yoor het invoeren van tottsen

viu het keybourd vindt plaats vlak Qcht~r een scancyclus. We

hoeven dun i~"ers Rinstens 7 Rsec. geen scanning R~er te ver

wuchten. Deze tijd I die bewaakt wordt door de tiR~r , is rui"

voldoende voor de Y~rschillende bewerkingen. Interrupt kunnen

hier to~gelut~n worden.

0010 0101
0101--->0010 0000

0000 0010~eply ;

st~obe:

Hu een geldige toetsindruk wordt eerst uit de strobe byte en de

reply byte een tussencode gevorRd. Hiertoe wordt de strobe byte

een "t" ~n zeven aOa~n - gedeRultlpl~xt tot een 4-bitscode en

su"engevoegd "9t de 4 relevante bits van de reply-code: b.v.

\
I
)
I
I

Vervolgens wordt ".b.v. deze tussencode de keycode in een tubel

opgezochtJ ultuns bij d~ reply lijn~n 1 en 2 (zie fig. 2.5 op

bIz 23). Bij de undere toetsen wordt rechtstreeks nuar e~n sub

routine g~sprong9n. Oe cijferto~ts~n krijgen hier reeds nun

BCD-code toegewezen. Oe OO-to~ts wordt opgesplitst in twee 0

toetsen.

tuken die uitgevoerd Roeten worden, zijn glo

in pur. 2.4. Enkele to~t5en zullen nog nuder

In de verscni llende subroutines worden ufhGnkelijk vun de voor

guunde kussahundeling9n ver5chill~nd~ taken uitgevo~rd. Hier

voor stuun de voor9uande toets en een statu5woord (fig. 4.7) ter

beschikking.

De verschillende

buul ul b.5cheven

toegelicht worden:

-Cijfers zullen ultijd opgeslQgen worden in het artik~lcode-bur

fer. Ais achteruf blijkt dat dlt geen artikelcode wus, dan kun

de inhoud vun dit buffer al.nog ni~tig Y~rklaard worden.

-Bij de coderingstoets ('> zal een bericht: zo~k de prijs op I

voor de USART opgesteld Roeten worden en klaar gezet worden in
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K.ey BOARD 5CANNIN(;

'--- I: entrvhuffer bevat pointer
'------- I: invoerdata beschikbaar

"-------- I: keyhoard geblokkeerd
------------------1: toets geaccepteerd

-~------~. ---------1: wacten op loslaten toets
~------------------------I: toets ingedrukt

'------------------------1: siTl1ulatie toetsaanslag

0: e.h. bevat data
0: niet heschikb.
0: niet geblokk.
0: niet geaccept.
0: verificatie toets
0: wachten op t.indruk
0: afluisteren k.b.scan

Lokale kassa
handeling

u------------ I' VOID-toets gebruikt
------------ 1: Iste maal X-toets ingedrukt

I: 2de maal X-toets ingedrukt
]: # -toets ingedrukt 0:

(interactieve kassa
handeling)

INTERRUPT / TIH~R

L Timerinterrupt-teller
(intervaltijd scancycli)

'--------~-l: Zendbuffer full 0:
~-------------I: Transmitter disable 0:

.......----------------1: lJSART-int. disable 0:
----------------1: Timer-int. disable 0:

Verzending klaar
T. enable
U; I. enab Ie
T.1. enable
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het zendbuffer.

-Bij een drtikelgroeptoets, d. VOID-to.ts .n COftbinatl. van deze

twee (b.v. art.gr. + art.gr. of art.gr. + VOID of VOID + art

gr.) zal ook weer ten berlcht betr.tfende h.t bijWerken Vdn de

voorraad !.d. opgesteld ftoeten worden.

-Indi~n de ver~enigvuldigingstoet5gebruikt wordt, zal ook het

AANTAL opgeslagen en ver%onden Roeten worden. Deze toets heett,

zOdl~ in par. 2.4 is g.bl.ken, ook nog .en aantal dnd.re con

sequentie~ zoals het extra invo.ren van toetsen.

Rdngezien het RAH-geheugen bep.rkt is, %~l in het zendbuffer ge

deeltelijk ~.b.v. een pOinter v.rwezen wordtn naar het artikel

codebutftr. Dit butfer he.ft dus tw •• pOinters; een voor het

vullen en een voor het uitl.z.n van dit burrer.(zie fig. 4.6).

Een pOinter beslaat 4 bits. D. and.r. 4 bits van het byte geven

de lengte van de bufterinhoud wI.r.

Ook bij het ontvang- en entrybufter vindt zo'n indirecte adres

sIring plaats. De prijS wordt blj het invoeren ervan glha4ld Uit

het zendbutter.

Yan het ontvangen v~n berichten van de USART tot het uitvoeren

Vdn de toetsa4nsldq wordt ong.v•• r d. oftg.k •• rde proc.dur. ge

volgd. Ontvangen DATA -~eestQl een getal in BCD-code- worden

weer Via een table look up oftglzet in ••n tus5.ncodl, welke bij

het kladrzetten Vdn een 'entry'-bericht weer worden gesplitst in

een strobe en een reply byte en Iolang 4ang.boden dan het pro

gra~~a 'ENTRY' totdat de kPC de toets geaccepteerd heeft.
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4.4 HET VERZENDEN EN ONTYAHGEH YAH BERICHTEH
============================.===••••••••

De d~t~Uitwisseling tussen CPU en USART vindt pl~~ts binnen de

USART interrupt seVieR routine. De 5t~tuS v~n de USART wordt ge

lezen en ~fh~nkelijk hierv~n wordt gesprongen n~~r:

-Tr~ns~itt routine CPU biedt nieuw d~tawoord uit zendbutfer

(of uit ~rtikeleodebutrer) aan.

-Receive routine CPU leest datawoord binnen in ontvangbuffer

-Error routine :(bij rra~lng. parity of overrun-er~or) Bij een

fout in de ontv~ng5t v~n de prijS k~n het artikeleode nog~aals

verzonden worden

A~ngezien de berichten voor een groot deel bestaan Uit BCD-Cij

fers, wordt gezonden ~et 5-bits datawoorden. Het ~eest signifi

cante bit geeft dan ~an or het datawoord een cijfer 1bit 4 = 0)

of een eodelco~~ando (bit 4 = 1) is. "et de parit~bit, een

startbit en twee stopbits wordt de total. woordlengte 9 bitS.

3

2

=1 (co~~dndo)

1 = zoek prijS op

o = werk voorraad e.d bij

1 = artikel verkocht (voorradd := voorrddd - N)

o = boeking ongedQ~n (voorr4dd := voorr~ad + N)

1 ~rtikelgroeptoets

o drtikelgroeptoets

Hiern~ kan - indien nodig - het aantQl arti~elen volgen. Wanneer

de ver~enigvuldigingstoets niet gebruikt is, is dit 1.

In figuur 4.8 is de opbouw van een zendbericht weergegeven.

De k~ss~code - voor~l beldngrijk bij ~eerdere kdss4ter~inals ~~n

een co~puter - wordt Vi~ poort 2 (P24 - P21) ingelezen.

Het artikelcode kan vQnwegl d. bep.rking.n vQnuit de ECR 5000

~~XiRadl 8 Cijre~S ldng Zijn.

De dfzonderlijke bits van het coft~~ndowoord hebben de volgende

betekenis:

bit 4

H~t eerste woord v~n het te ontvQngen bericht heeft de volgende
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!jete-ken is:

-10XXX betekent d~t de prij. overgezond.n wordt. XXX g••lt d~n

de lengte v~n het bericht ~an.

-llXXX k~n een bep~~lde (errar)cod. inhoud.nl b.v. Het artikel-

nu~~er belt~~t hiet.

In de bijl~gen Zijn een ~~ntal flowcharts van de progr~ftfta's

weer·gegeven.

Hoe ... el net software prograftftl niet getest kan worden, heb ik

toch gefteend d£oze (gede.ltelijk)in dit v.rsl~9 op neften, aange-

zien z i j een i ndr uk geven hoe geftakke Ii j k ft.b.v. de 8748 ft~ni-

pUlo.ties v~n 4-bits d~tawoarden uitgevD.rd k unn.n worden en hoe

de o.fzonderl ijke lijnen v~n de I/O-poorten bestuurd kunnen wor

den.

xxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX
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B E S LUI T
==========~==

Hoewel het systee~ niet getest kon wo~den, ddcht ik toch ddt ge

steld k~n worden dat h&t ~ogeIljk is Oft een eIect~onisch kdsre

gister te gebruiken ais uitgangspunt voo~ het ontwe~p Vdn een

kdss~ter~inal.

Ondanks de beperkte ~ogelijkheden Oft in het kds~egiste~ in te

grijpen, is getracht een eenvoudig en goedkoop ~aA~ toch goed

bruikbad~ systee~ te ontwikkelen.

De ofltwikk~lingen in de ~iCrOCOftputerwereld gdan %0 snel dat sy

ste~en vdak reeds na enkele jaren verouderd Zijn of vele ~alen

goedkoper vervddrdigd kunnen worden. In dit verband kan bij

voorbeeld de onlangs aangekondigde one-chip-~iCrOCOftputer 6801

van Motorola genoe~d worden. Dit chiP bevati

2 K ROM

128 byte RAM

33I/O-lijnen

een ti~er

een UART

N~ast een rUi~er geheugen is de ingebouwde UART natuurl ijk erg

aantrekkelijk. Doordat de databus nu niet ~.er nodig is kan de

ze bus ais een I/O-poart gebruikt worden en is een e~trd I/O-ex

pander nu niet ~eer nodig. De 3 LSI-chipS van ons antwerp zou

den hierdoor dus vervangen kunnen worden door een Chip.

Ook op het front van de electronische kasregisters Zijn de ont

wikkelingen niet stil blijVen staAn. Halverwege dit afstudeer

p~oject werd bekend dat de productie van de ECR 5000 WAS stop

gezet, waarna evenwel toch verder gegAan is ftet de ECR 5000,

echter ~et in het achterhoofd dat het systeeft zonder Al te veel

WijZigingen ook geschikt ~oet Zijn voor andere typen kasregis

ters. Tegen het einde van dit project kwa~ Citizen ~et een co~

pleet POS-systeeA op de Aarkt.

In hoeverre gaat deze toepAsbaarheid voor Andere kAsregisters nu

op?



Slj de Aeeste s~ste~en is QQn de belQngriJkste voorwQQrden voor

de toepusbuurheid yolduun:

-fen keybourd, opgebouwd uit in ~utrixvorft geordende toetsen,

dut ufgescund wordt door een ke~boQrd controller. De ~Qnier,

wuurop die ufgescund wordt is niet %0 belQngriJk. (softwure).

-Een coderingstoets, die het ~ogelijk ftQukt Oft urtikelcodes uun

te sluun, zonder dut het kQsreglster zich hiervQn iets UQn-

trekt. (behulve dun het ufdrukken vun de code)

In het ulgefteen zul het zo zijn dQt fteer uitgebreide kusregis

ters beter voor dit doel geschikt ziJn dun eenvoudige kusregis

ters, ~elke VQuk opgebouwd Zljn ult 1 Q 2 speciQQl voor dit doel

ontworpen LSI-bouwstenen.

Tenslotte wit ik nog iedereen vun de vQkgroep EB bedQnken, die

~ij ~et ~ijn ufstudeerproject geholpen hebben, "et nQ"e ~ijn

couch Ir H.K.J. Engbers.
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INSTRUCTIES OP DE EERSTE GEHEUGEHPLAATSEH

SPRONGAORESSEN VAH DE INTERRUPTS

HIP 1NIT ;RESET ADRES

HOP

SEl RBI ; U5ART IHTERRUPT ADRfS RED ALL E REGISTERS

J!1P UISR ; HAAR USART IHT.SERYICE ROUTINE

~~ 0 P

JI'IP T15R ;TIriER IHTERR.ADRES

; HOOFDPROGRiH11'1A

;(ZIE SCHEMA OP Bll. 54)

INITIAlISATIE 8748 EN USART

nnT: ClR

!'I 0 V

A

RO,IKBSTAT ;RESET KEYBOARD STATUS WOORD

I'lOV @RO,A

!'I 0 V RO,IPOSSTA ;RESET POS-STATUS (TOETSYERWERK.)

I'lOV @RO,H

MOV RO,IINTSTA ;RESET TI"ERIHTERR. TELLER

!'lOY @RO,IIIOIOOOOB

CALL

INIT. USART

MOV

OUTl

MOVX

!10YX

MOY

Tl1'11HT

A,IOIOIOOOOB

PLA

ILIIIIIOOIOB

@RO,A

~LIOOOI0111B

SVHCHON. EH START TIMER

;5ET U5ART CS/COHTROL - KEVBOARD

!'lIET GEBLOKKEERI)

;I'IODE IHSTRUCTIE 2STOPB./EYEH PAR.

5-BITSI 1/16-TXC

;COriMANDO TX EH RX EHABLE

MOVX @RO.A

ANl

f10VX

P L t 7F H

A/@RO

;SE1 USART CS/DATA

;DUriMY (LEES RX-BUFFER LEEG)

MOVX H,@RO

START: HOP

JNTO START KA5REGISTER AAN?
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J IH 1 START ; SCHAKELAAR OP ALINE A?

CALL TIMINT ; SYNCHOH. EN START TI MER

MO\l ROJIKBSTAT ;KEYBOARD STATUS WOORO

MO\l A,@RO

JEll ENTRY ;SIMULATIE TOETSAAHSLAG

JB6 I ND RUK ;TOETS I HGEORUKT

CALL SCAHK'I' ;NOG GEEH TOETSINDRUK

HI P ENDSC

IHDRUK: CALL VERIK'I' ;VERIFICATIE I WACHTEH OP LOSLATEN

EtWSC: MOV RL#ItHSTA

MOV @R1,101010000B iZET INT .TELLER OP NUL

CALL TIMIHT iFORCEER TI"ERIHT. SYNCHOHISEER

/'lO\l ROJIKBSTAT

\'\O't' A,RO

JB4 K'I'ACPT ;TOETS GEACCEPTEERD HAAR VERWERKING

HI P START iAHDERS LlEER TERUG

¥. 't ACPT; Af.iL ILi11101111B iRESET aKE'l'-ACCEPTEOA-BIT

1'10\1 @RO,R ;SCHRIJF KB-STATUS WEG

CALL PROCSS ;NAAR YERWERKIHG TOETS

EHTR~J; CALL EHTKY iSIMUlIHIE ROUT.

110Y RL#INTSTA

\'\0'" @Rl,tl010100008 ;2ET INT .TELLER OP 0

CALL TIMIHT ;SYNCHROH. TIMER

CALL ENOENT ;BESTURIHG DATA-INVOER

HIP START ;ldEER TERUG
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i:,U8ROUTINE SCANkY

16

jVOLGEN YAH DE KEYBOARD SCANNING WAHNEER ER NOG GEEN TOETS

jINGEDRUKT IS: 2IE SCHEMA OP BLADZIJDE 65

SCAHKY; 1'10\1 ROJ#KBSTAT

/'I 0 ~' A,@RO

\'I0V R4JA

elR A

1'10\1 R2,f~

!i4C A

I'IOV R3JA

RDSTR: I'IO\lD A,P4

JHZ 8TR14

/'IO\lD A,PS

JHZ STRS8

JI'IP RDSTR

STR5B SWAP A

3TR14 !'lOV R2JA

PlOIID A,P6

AHL ILR7

1'10\1 R6,f~

DI 3 TOIT I

JNZ RPL'r'

!'IO',! AJR2

XF:l A,R3

J 2 TSTST8

DJNZ RSJRDSTR

HIP PRIHTM
13T318: RRC A

J C HOKE'!'

NOV R3JA

HI P RDSTR

REPLY SIGHAAL OHTVANGEH
RPLV: RSTRO R?

J Z YEKEY

1'10\1 R3JA

jLEES KEYBOARD STATUS

RO ADRES KBSTATUS

Rl ADRES STROBE/REPLY

R2 STROBE lE "AAL

R3 EXPECTED STROBE/2E STR.

RS TELLER (16)

R6 REPLY

R7 "ASKER 00001111 EN HULPR.

LEES STROBE 1-4

STROBE ?

jLIJN 5-9 OOK GEEH STROBE?

iTERUG

jVERWISSEL 4-BITS HELFTEH

iBEWAAR STROBE

lEES REPLV

HEEM AlLEEN RECHTERHELFT

i DISABLE TIMER-INTERR.

iREPLY SIGHAAL ONTYAHGEH

YGL STROBE MET YERWACHTE STROBE

iTEST OP lAATSTE (8E) STROBE

il'lAXIMAAL 16 MAAL TERUG

i ANDERS PRIHTMODE

iBEPAAL YOLGENDE YERWACHTE STROBE

jLAATSTE (8£) STROBE GEWEEST

jWEER TERUG

i"ACRO: LEES STROBE IH

iGEEN STROBE HEER DAN TOETSIHDRUK

iWEL STROBE YGL HET lE STROBE
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XRL ILR2

1f

JZ AGAIN ;IHDIEH CELIJK LEES HOC"AALS STROBE

ii'. RC

XRL

JZ

A

IL R3

NXAGN

;VOLGEHDE STROBE

;IHDIEH 2E STROBE = YOLGEHDE STR

LEES HOG"AALS

JMP MOKE'r'

HXAGN: MOY A,R3

JHEE" DE HIEUWE STROBE

lGA HIET YAKER DAH 16 X TERUG

WAHT DAH HAAR PRIHT"ODE

MOV

AGAIN: DJHZ

JMP

HOKEY: MOV

A~l L

HI P

PRINTM: J!1P

R2 .. A

R5,RPLY

PRINTM

H,.OQOll11IB

A I (HO

EHose

nwsc

;SET STATUS I GEEH TOETSIHDRUK

YEKEY: MOY H,R2

MOY R1,'STRADR

MOV

INC

@R1, A

A

BERG STROBE EH REPLY

OP IH HET GEHEUGEH

MOY jLR6

1'10Y @Rl,H

!'IOV A,.OlOOOOOOB JSET STATUS 2 TOETSIHDRUK OHTDEKT

ORL H,@RO

ENDSC: MOV

RETR

@RO,A ;RESTORE KEYBOARD STATUS WOORD

.:I'lACRO: IHLEZEN VAN DE STROBESIGHALEH

RSTRO: !'IACRO RA

MOYD A, P4 JLIJH 1-4

MOY RA,A

MOY A,P5 JLIJH 5-6

SWAP A JHAAR llHKERHELFT Ace,
ORL H,RA ;VOEG BEIDE HELFTEH SAI'lEH

UlDM
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