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SAMENVATTING

Verhagen, J.L.A.; Ontwerp en realisatie van een hardware-omgeving voor een digitale
signaalprocessor. Afstudeerverslag, vakgroep ER, faculteit der Elektrotechniek, Technische
Universiteit Eindhoven, oktober 1990.

In de vakgroep Meten en Regelen wordt onderzoek verricht binnen het project "Snel naad
zoeken en naadvolgen". Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een beeldver
werltingssysteem dat een robot in staat moet stellen om met grote snelheid en nauwkeurig
heid naden te volgen in industriele processen, zeals kit- en lijmprocessen. Het beeldverwer
kingssysteem bestaat uit een aantal modules. ~n van deze modules, de patroonherkennings
module, is uitgevoerd in software op een melle digitale signaalprocessor, de ADSP-2100A
van Analog Devices. Om software ~'l hardware te ontwikkelen voor de ADSP·2100A is
gebruik gemaakt van het Evaluation Board van Analog Devices, een test- en ontwikkel
gereedscbap voor de ADSP-2100A. Voor het gebruik in een definitief systeem is voor de
ADSP-2100A een nieuwe hardware-omgeving ontwikkeld en gebouwd, die in de toekomst
ook buiten het hierboven genoemde project gebruikt gaat worden. Ceze nieuwe "ADSP
kaart" (moederbordconfiguratie) heeft een drietal aansluianogelijkheden voor hardware
uitbreidhlgen. Ook is, door een directe koppeling met de PC-AT-bus, een veel snellere
communicatie mogelijk tussen de PC-AT en de ADSP-kaart dan bij het oude Evaluation
Board. Bij het layout ontwerp van de ADSP-kaart is ook aandacht geschonken aan de EMC
aspeeten, die bij een printplaat van belang zijn.

SUMMARY

Verhagen, J.L.A.; Design and realisation of a digital signal processor hardware environ
ment. Master thesis, Depanment of Electrical Engineering, Section Measurement and Con
trol, Eindhoven University of Technology.

The section Measurement and Control is carrying out research on a system for finding and
tracking seams in industrial processes, such as glue processes, quickly and accurately. The
purpose of this research is to develop an image processing system to control a robot.
The image processing system can be divided into several modules. One module, the pattern
recognition module, has been realized in software. This software operates on the
ADSP-2100A digital signal processor of Analog Devices. The "Evaluation Board" a product
of Analog Devices has been used to develop software and hardware for the ADSP-2100A.
Using the ADSP-2100A in a final system, a new hardware environment has been developed
and realized. This new "ADSP board" (motherboard configuration) contains three expansion
cormectors. Fast communication is possible between the PC-AT and the ADSP board by a
direct link with the AT data bus.
Attention has also been paid to the EMC-aspects of the ADSP-board.
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IINLEIDING

Binnen de vakgroep Meten en Regelen van de faculteit der Electrotechniek van de
Technische Universiteit Eindhoven worth onderzoek verricht binnen het project "Snel
naadzoeken en naadvolgen". Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een
beeldverwerkingssysteem dat een robot in staat moet stellen om met grote snelheid
en nauwkeurigheid naden te volgen in een werkstuk. Dit vision-gestuurd robot
systeem lean dan gebruikt worden in industriele processen, zoals bijvoorbeeld in kit
en lijmprocessen. Ben mogelijke toepassing van het systeem is het dichtkitten van
een overlapnaad in een autocaITosserie.

Het naadzoek- en naadvolgsysteem moet in staat zijn om het begin van een naad in
een werkstuk te vinden. Wanneer dat begin gevonden is, dient het systeem auto
matisch het verder verloop van de naad te volgen. De maximale snelheid waarmee
het systeem een naad moet kunnen volgen is 0,5 mls. Oit is zeer snel in vergelijking
met bijvoorbeeld de voonloopsnelheid van een lastootts van een automatisch boog
lassysteem. De hoge volgsnelheid stelt zware eisen aan de snelheid van het beeld
verwerkingssysteem.

Het beeldverwerkingssysteem bestaat uit een aantal modules. Ecn van deze modules,
de patroonherkenningsmodule, wordt uitgevoerd in software op een snelle digitale
signaalprocessor. Deze digitale signaalprocessor de ADSP-2100A staat centraal in dit
verslag. Voor het ontwikkelen van software en hardware in het project is de
ADSP-2100A gebruikt samen met het Evaluation Board van Analog Devices, een
ontwikkeI- en testgereedschap voor de ADSP-2100A. Voor het gebruik van de
ADSP-2100A in het definitieve systeem is een nieuwe hardware-omgeving ontwik
keld. die in beginsel ontworpen is voor gebruik in het hierboven genoemde project.
Echter in de loop van mijn afstudeerproject is deze doelstelling veranderd en zal de
ADSP-2100A met zijn bijbehorende hardware-omgeving in de toekomst ook voor
andere doeleinden gebruikt gaan worden. Deze nieuwe "ADSP-kaart" moet een snelle
communicatie met een AT-host-eomputer mogelijk maken. Verder moet er op deze
kaan een aantal hardware-uitbreidingen aangesloten kunnen worden, die gebruikt
moeten kunnen maken van de ADSP-2100A.

Dit verslag begint met een beschrijving van het beeldverwerkingssysteem. Hierin zal
ook aangegeven worden waar precies de ADSP-2100A in het systeem gebruikt wordt.
In hoofdstuk 3 zal wat uitgebreider ingegaan worden op de ADSP-2100A en het
daarbij behorende Evaluation Board. In hoofdstuk 4 wordt uitgelegd hoe en waarom
het ontwerp van een nieuwe printplaat voor de ADSP-2100A gemaakt is als vervan
ging voor het Evaluation Board. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt dieper
ingegaan op het lay-out ontwerp van deze nieuwe printplaat en de daarbij optredende
problemen, vooral de problemen die te maken hebben met de elektromagnetische
compatibiliteit van een printplaat worden uitgebreid behandeld.
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2 DE BEOOGDE TOEPASSING

In de industrie zijn tot op heden snelle processen, zoals het lijmen en kitten van
naden, nog vrijwel niet geautomatiseerd. Dit is weI het geval bij industricHe proces
sen, zoals het punt- en booglassen. Een oorzaak hiervan is de veel hogere snelheid,
waannee de kit- en lijmprocessen uitgevoerd moeten worden. Er zijn nog vrijwel
geen naadvolgsyst.emen die snel en nauwkeurig genoeg werken om automatisering
lonend te maken. De nauwkeurigheid is ook een probleem bij een naadvolgsysteem,
waarbij een voorgeprogrammeerde baan wordt gevolgd. Er tteden namelijk allerlei
vervormingen op in het werkstuk tijdens de verschillende voorbewerkingsfasen en
ook tred.en onnauwkeurigheden op bij het positioneren van het werkstuk.

In de vakgroep Meten en Regelen werkt men aan cen project "Snel naadzoeken en
naadvolgen". Er wordt in dit project gewerkt aan de realisatie van cen robotsysteem
dat in staat is om de naden van een werkstuk te volgen met een snelheid van 0.5 rnJs.
Het besturingssysteem van de robot maakt gebruik van een sensorsysteem om het
echtc; verloop van de naad te bepalen. Met deze extra informatie is het dus mogelijk
om de robot te laten reageren op afwijkingen ten opzichte van de voorgeprogram
meerde baan. De robot die hierbij gebruikt wordt, is een ponaalrobot (x,y,z-robot).
Waarvan op het ogenblik aileen nog maar de x- en y-as gebruikt kunnen worden.

Een blokschema van het totale naadvolgsysteem is te zien in Figuur 2.1.

BEELD ROBOT SERVO
CAMERA f- VERWERKINGS~ BESTURINGS~ SYSTEEMf-o ROBOT

SYSTEEM SYSTEEM

f ~POSITIE-OPNEMERr-
Figuur 2.1: Ret naadvolgsysteem

Het beeldverwerkingssysteem analyseen het beeld van het werkstuk, dat met behulp
van de sensor wordt verkregen, met als doel de positie van de naad te vinden. Zodra
de naad van het werkstuk is gevonden, worden de coordinaten, die de positie van de
naad beschrijven overgebracht naar het robotbesturingssysteem. Dit systeem zorgt er
dan voor dat de robotann langs de naad wordt gedirigeerd.

De geometrie van de naad wordt zichtbaar gemaakt door er een stteepjespatroon op
te projecteren, dat bestaat uit cen aantal parallelle lichtsttepen loodrecht op de rich
ring van de naad (zie Figuur 2.2).
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camera-beeld

y

Figuur 2.2: Sensor

Een eCD camera neemt het streepjespatroon Ope Omdat de camera onder een andere
hoek staat opgesteld dan de projector, zal op de plaats van de naad een sprong
opttedcn in de lichtstreepjes. In Figuur 2.2 is dit te zien veor ccn overlapnaad. Ret is
nu dus zaak: om de lichtstreepjes in het camerabeeld te detekteren en daarna de plaats
van de sprongetjes in dezc lichtstreepjes te bepalen. Om lichtstrepen te detekteren
wordt maar een van de twee rasters gebruikt, waaruit een camerabeeld is opgebouwd.
Icder raster bestaat uit 256 bceldlijnen met 604 pixels per beeldlijn. De positie van
de lichtstreepjes lean dan worden uitgedrukt in een x,y coordinatenpaar. Dit bctekent
pixel x op bceldlijn y.

Een uitgebreide weergave van het beeldverwerkingssysteem is te zien in Figuur 2.3.

BEELDVERWERKINGSSYSTEEMr-----------------------------------,
1 SYNC PULS ATROON COORDIN.: ROBOT
I CHEIDER BREEDTE HERKEN. TRANS- ~1.-..cESTURINGS
: FILTER ODULE FORMATIE I SYSTEEM

I !Iulsen1___ _ J

CAMERA

Figuur 2.3: Ret beeldverwerkingssysteem

POSITIE-OPN EM ER

Hierin zijn de volgende blokken te onderscheiden:
de synchscheider; verwijdert de synchronisatiepulsen uit het videosignaal,
waarna alleen de echte beeldinformatie overblijft, die aan het pulsbreedtefilter
wordt aangeboden.
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het puIsbreedtefilter; bestaat uit een DOG-filter en een detektieschake
ling [Lit. 1]. Het zorgt ervoor dat de hoeveelheid beeldinfonnatie, die verlcregen
wordt met de camera, wordt gereduceerd. Indien de breedte en de grootte van de
responsie van het DOG-filter binnen bepaalde marges liggen, wordt door de
detektieschakeling een interrupt gegenereerd. Door deze marges op de juiste
manier in te stellen kan de plaats van de lichtstreepjes in het videosignaal bepaald
worden.

- de patroonherkenningsmodule; de taak van deze module is om uit de
gefilterde beeldinformatie de plaats van de naad te bepalen door de vonn van de
lichtstrepen te analyseren. De input is dus een camerabeeld met d.aarin het streep
jespatroon dat m.b.v. het pulsbreedtefl1ter is voorbewerkt De output is een lijst
coordinaten, die de ligging van de gezochte naad beschrijft in het camerabeeld.
[Lit1]

- de coordinatentransrormatiemodule; de patroonherkenningsmodule
genereen een lijst met coordinaten van de gevonden naadpunten, de zogenaamde
pixelcoordinaten. Deze coordinaten zijn relatief to.v. het coordinatenstelsel van de
sensor. De coordinatentransfonnatiemodule zet deze pixelcoordinaten om naar
coordinaten relatief to.v. het coordinatenstelsel van de canhesische robot Hier
voor moet weI de positie van de camera bekend zijn op elk moment dat een beeld
wordt genomen. Deze positie wordt real-time bepaald door een positie-opnemer
(zie Figuur 2.1). De getransfonneerde pixelcoordinaten worden nu gebruikt door
het robotbesturingssysteem om de robot op de juiste manier te laten bewegen.

In Figuur 2.4 is de patroonherkenningsmodule verder uitgewerkt

I
I..

stripe2stripe 1stripeO
t t ,

FILTER FILTER FILTER
MODULE MODULE MODULE

+ , ,
DETEKTIE DETEKTIE DETEKTIE
MODULE MODULE MODULE

---i-------1-------t---
COORDINATEN

TRANSFORMATIE

~

I
I
I
I
I
I
IL _

PATROONHERKENNINGS~ODULE
r------------------------------------~

: COORDINATEN DISTRIBUTIE

: GENERATOR MODULE
I

HSYNC ---1--...

VSYNC ----1....__.....1

PIXEL
SAMPLE
CLOCK

DOGINT

. LlJST ~ET GEVONDEN
Figuur 2.4: De patroonherkenningsmodule NAADPUNTEN
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Telkens wanneer het pulsbreedtefl1ter een element van een van de lichtstrepen detek
teen, genereen de coordinatengenerator de corresponderende coordinaten van het
camerabeeld. Dit gebeurt met behulp van een tweetal telschakelingen. waarvan een
het aantal pixels op een beeldlijn telt (x-coordinaat) en de andere het aantal horizon
tale synchronisatiepulsen (y-coordinaat). De distributiemodule zorgt ervoor dat de
lichtstreeppunten die tot dezelfe lichtstreep behoren verdeeld worden over drie arrays
(stripeQ-2), waama de fl1ter- en detectiemodule ervoor zorgen dat voor elke licht
streep apan bekend wordt wat de coordinaten van de naad (sprong in lichtstreep)
ZlJn.

De coordinatengenerator is uitgevoerd in hardware terwijl de ander modules uit de
patroonherkenningsmodule zijn uitgevoerd op een digitale signaalprocessor (DSP) in
software. Ook de coordinatentransfonnatie module is uitgevoerd in software op de
DSP. Als DSP werd gekozen voor de ADSP-2100A digitale signaalprocessor van
Analog Devices.

Als we het blokschema van Figuur 2.3 bekijken dan zien we dat de coordinatentrans
formatie (gelmplementeerd op de ADSP-2100A) communiceen met de positie-opne
mer en met een PC-AT waarop het robotbesturingssysteem is gelmplementeerd. Om
deze informatie-uitwisseling goed te laten verlopen zijn een tweetal interfaces ont
wikkeld [Lit.2]. Het eerste interface zorgt ervoor dat de positie van de camera uit de
positie-opnemer ingelezen kan worden in de ADSP-2100A voor de coordinatentrans
formatie. En het tweede interface heeft als taak om de getransformeerde coordinaten
vanuit de ADSP-2100A op de juiste manier door te geven aan de AT-host computer.
Allebei deze interfaces zijn gerealiseerd in hardware op cen printplaat en maken
allebei gebruik van FIFO-buffers. In het verslag zal ik deze interfaces verder dan ook
aanduiden met de naam FIFO-interface.

Mijn afstudeeropdracht spitste zich verder toe op het werken met de ADSP-2100A en
met name op het ontwerpen van een nieuwe hardware omgeving, waarin deze
ADSP-2100A wordt geplaatst.
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3 DE ADSP·2100A EN HET EVALUATION BOARD

3.1 Inleiding

De ADSP-2100A is een programmeerbare microprocessor, die ontwikkeld is voor
digitale signaalverwerking (Digital Signal Processing). De ADSP-2100A bevat drie
rekeneenheden: een ALU een vermenigvuldiger/accumulator (MAC) en een schuif
register. Elke eenheid functioneen onatbankelijk van de andere.

Twee data-adresgeneratoren en een programmateller zorgen voor het toekennen van
de adressen en zorgen voor een efficient gebruik van de drie rekenkundige eenheden.
Met twee data-adresgeneratoren kan de processor tegelijkertijd twee operanden
ophalen.

De ADSP-2100A (K grade) werkt met een maximale frequentie van 12,5 MHz. Eke
instructie wordt dan uitgevoerd in een enkele 80ns durende cyclus. De flexibele
architeetuur en de compacte instructieset van de ADSP-2100A leiden ertoe dat een
aantal operaties parallel uitgevoerd kunnen worden.

In cen cyclus kan de ADSP-2100A:
- een programma-adres genereren
- een instI'Uctie ophalen
- cen of twee dataverplaatsingen uitvoeren
- een of twee data-adrespointers updaten
- een berekeningsoperatie uitvoeren

In paragraaf 3.2 wordt de functie van alle in- en uitgangssignalen van de
ADSP-2100A kon behandeld. In paragraaf 3.3 wordt vervolgens een beschrijving
gegeven van het Evaluation Bo~ een ontwikkel- en testgereedschap voor de
ADSP-2100A. In de rest van dit verslag worden laag-aktieve signalen aangegeven
door middel van een schuin streepje voor de signaalnaam (bijvoorbeeld: IPMWR).

3.2 De ADSP·2100A systeeminterface

Figuur 3.1 laat een systeemconfiguratie zien van de ADSP-2100A.
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Figuur 3.1: ADSP-2100A systeemconfiguratie

KIoksignalen
De ADSP-2100A gebruikt een TIL-compatible kloksignaal CLKIN als ingang. De
processor werkt met een frequentie, die een vierde is van de klok:frequentie. De
maximale frequentie van de processor is 12,5 ?v1Hz. dus de frequentie van bet
CLKIN-signaal mag maximaal 50 MHz zijn. Een klok-uitgangssignaal CLKOUT
wordt door de processor gegenereerd om externe apparaten te synchroniseren met de
interne cycli van de processor. De frequentie van bet CLKOUT-signaal is gelijk aan
die van de processorcyclus. In Figuur 3.2 zijn de kloksignalen getekend.

CUtIN

Q.KOUT

Figuur 3.2: Kloksignalen

Businterface
De architectuur van de ADSP-2100A ondersteunt twee externe gebeugens: bet pro
grammagebeugen (PM) en het datageheugen (OM), zoals te zien is in Figuur 3.1. De
ADSP-2100A heeft hiervoor twee aparte interfaces. De verbinding tussen deze
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interfaces en de geheugens is mogelijk via een aantal bussen, die op de aansluitingen
van de ADSP-2100A aanwezig zijn. De ADSP-2100A kan ook de controle van deze
geheugenbussen overgeven aan een externe processor. Wanneer zo'n externe pro
cessor toegang vraagt tot het geheugen, geeft het een Bus Request (/BR) signaal.
Nadat de ADSP-2100A de lopende instrllctie heeft afgewerkt, stopt hij de program
ma-uitvoering. Daama worden de PMA, P:MD, IDMS, IPMRD, IPMWR en PMDA
uitgangen en de DMA, DMD, IDMS, IDMRD en IDMWR uitgangen in tri-state
gezet. Vervolgens geeft de ADSP-2100A met het signaal Bus Grant (/BG) aan dat de
bus vrij is voor extern gebruik. Wanneer de externe processor geen toegang tot de
geheugenbussen meer nodig heeft, wordt het IBR signaal hoog gemaakt en neemt de
ADSP-2100A de besturing weer over. In Figuur 3.3 wordt dat protocol systematisch
weergegeven.

Assert BR I
--~

AOSP·2100

Halt execution
Assert BG

Tristate interf8c:e signals

Release BG
Resume operation

Figuur 3.3: Bus Request en Bus Grant protocol

Programmageheugen-interface
Het programmageheugen-interface ondersteunt twee bussen: de Program Memory
Address (PMA) bus en de Program Memory Data (PMD) bus. De 14 bits brede PMA
bus maakt het mogelijk om 16k woorden direct te adresseren. De PMD bus is
bidirectioneel en 24 bits breed. Ofschoon de belangrijkste functie van het program
mageheugen het opslaan van instrllcties (code) is, kan het ook data opslaan. Het
Program Memory Data Access (PMDA) signaal wordt gebruikt als er data in plaats
van een instructie opgehaald moet worden uit het programma geheugen. Er is geen
plaatsingsbeperking voor instrllctiecode en data in de programmageheugenruimte,
zolang er minder dan 16k woorden worden gebruikt. De PMDA-lijn kan echter ook
gebruikt worden als ISS adreslijn. Dit verdubbelt de beschikbare programma-
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geheugenruimte tot maximaal 32k. Oit moet dan weI verdeeld worden in 16k pro
grammageheugen. beschikbaar voor instructiecode en 16k programmageheugen,
beschikbaar voor data. Het onderscheid tussen deze twee gedeeltes is, dat het instruc
tie gedeelte 24 bits breed is en het data gedeelte 16 bits breed.

Het laag-actieve Program Memory Select (fPMS) signaal geeft aan dat er toegang is
tot het programmageheugen en gebruikt kan worden als een chip-select-signaal. Het
Program Memory Write (fPMWR) signaal geeft een schrijfoperatie naar het pro
grammageheugen aan. Het Program Memory Read (fPMRD) signaal geeft een lees
operatie uit het programmageheugen aan.

Datageheugen-interface
Het datageheugen-interface ondersteunt twee bussen: de Data Memory Address
(DMA) bus en de Data Memory Data bus (DMD). De 14 bits DMA-bus maakt het
mogelijk om 16k woorden direct te adresseren. De DMD-bus is bidirectioneel en
16 bits breed. Het Data Memory Select (/OMS) signaal geeft aan dat er toegang is tot
het datageheugen en kan gebruikt worden als chip-select-signaal.
Het Data Memory Write (/OMWR) signaal geeft een schrijfoperatie naar het data
geheugen aan en het Data Memory Read (/OMRD) signaal geeft een leesoperatie uit
het datageheugen aan.

Het datageheugen-interfaee biedt de mogelijkheid om asynchrone datatransponen te
laten plaatsvinden met behulp van het handshake-principe. Met het signaal Data
Memory Acknowledge (DMACK) geeft het datageheugen of de memory-mapped
periferie aan dat ze klaar zijn voor datatranspon. Zolang het DMACK-signaal niet
hoog is, worden er door de processor extra processorcycli toegevoegd. De
ADSP-2100A maakt ook gebruik van memory-mapped I/O, dat wi! zeggen dat alle
I/O adressen in de adresruimte van het datageheugen liggen.

Interrupts
De ADSP-2100A heeft vier interruptingangen: /lRQO, /lRQ1, /lRQ2 en /lRQ3, waar
van /IRQ3 de hoogste en /IRQO de laagste prioriteit heeft. De interruptingangen zijn
laag aetief. De vier interruptingangen kunnen zo geprogrammeerd worden, dat ze of
niveaugevoelig of flankgevoelig zijn.

Processorcontrole-interface
Het processorcontrole-interface geeft de mogelijkheid om externe controle uit te
oefenen op de aetiviteiten van de ADSP-2100A. De besturingssignalen zijn: /RESET,
/HALT en TRAP. Het IRESET-signaal zorgt voor een master reset van de
ADSP-2100A. Het /RESET-signaal moet actief gemaakt worden, nadat de chip
aangesloten is aan de juiste voedingsspanning, om van een goede initialisatie ver
zekerd te zijn. Het IHALT-signaal wordt gebruikt om tijdelijk de programma-uit
voering te onderbreken. Wanneer /HALT actief is dan stopt de processor aan het eind
van de lopende instructie. De halttoestand kan voor onbepaalde tijd worden aange-
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houden. De processor zal doorgaan met het uitvoeren van het programma als het
/HALT-signaal weer hoog wordt Het TRAP-uitgangssignaal wordt gegenereerd door
de processor als er een TRAP-instructie wordt uitgevoerd (software matig). Hierdoor
wordt de processor-operatie gestopt De TRAP-instructie blijft aetief totdat een
externe bron het /HALT-signaal actief maakt. Hierna zal de processor het TRAP
signaal weer laag maken. Echter de processor blijft in de halt toestand totdat /HALT
weer hoog wordt
[Lit3]

3.3 Het Evaluation Board

Analog Devices leven een softwarepakket, dat dient om de gebruiker te helpen bij
het ontwikkelen van programmatuur voor de ADSP-2100A. Dit softwarepakket noemt
men de Cross-software. Een ander hulpmiddel om de ADSP-2100A te evalueren is
het zogenaamde Evaluation Board dat Analog Devices heeft ontworpen. Hiennee lean
de software real-time worden getest, die met behulp van de Cross-software is ont
wikkeld. Ook is het Evaluation Board geschikt om beperkte hardware-uitbreidingen te
testen. Een blokschema van dit Evaluation Board is te zien in Figuur 3.4.

Het belangrijkste onderdeel op dit board is de ADSP-2100A digitale signaalprocessor.
Verder zijn er op het board sockets aanwezig voor maximaal 16k x 16 bits data
geheugen, 16k x 24 bits programmageheugen voor instructiecode en 16k x 16 bits
programmageheugen voor data.

Op de databusstructuur is behalve het datageheugen ook nog een 12 bits digitaal
analoog-convener, een scooptrigger-uitgang. een CODEC en een prototype uitbreid
ingsconnector aangesloten. Deze periferie is memory-mapped in het datageheugen.
De 12 bits DAC lean gebruikt worden als oscilloscoopaansluiting evenals de scoop
trigger-uitgang. De CODEC (COderIDECoder) lean gebruikt worden voor spraak- en
audiotoepassingen. De prototype-uitbreidingsconnector lean gebruikt worden voor
eigen (prototype) hardware-applicaties. Deze euroconnector (96 pinnen) bevat de
signalen van de datageheugen-interface en alle status- en stuursignalen van de
ADSP-2100A. Naast de vier interruptingangen die aanwezig zijn op de prototype-uit
breidingsconnector lean ook nog een extern interruptsignaal aangesloten worden via
een BNC connector.

Het Evaluation Board bevat zowel een exteme kIokaansluiting als een on-board kIok
van 32.768 MHz. die als CLKIN-signaal voor de ADSP-2100A gebruikt kunnen
worden. Met deze on-board kIok is de processor snelheid gelijk aan 32.768/4 =
8.192 MIPS (Mega Instructions Per Second). De keuze tussen de externe of de on
board kIok worth softwarematig gemaakt
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Figuur 3.4: Blokschema van het Evaluation Board

Er is ook een interactieve gebruikers-interface aanwezig op het Evaluation Board
(binnen de gestippelde lijn). Hierin zit een 8088 microprocessor die de ADSP-2100A
bestuun. De 8088 biedt enkele nuttige huIpmiddelen voor het testen van software.
Ook moeten via de 8088 micro-processor vanuit een externe hostcomputer de pro
gramma-instructies "gedownload" worden naar het programmageheugen. De externe
host wordt met behulp van een seriele RS232-verbinding verbonden met het
Evaluation Board.In ons geval waarbij de hostcomputer een PC-AT is. moet weI met
VT100-terminal emulatie software gewerkt worden.
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In Figuur 3.5 is de lay-out van het Evaluation Board te zien.
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Figuur 3.5: Lay-out van het Evaluation Board

[LitA]
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4 ONTWERP VAN DE NIEUWE ADSP-KAART

4.1 Inleiding

Mijn opdracht bestond uit het ontwerpen en bouwen van een nieuwe printplaat voor
de ADSP-2100A als vervanging voor het Evaluation Board. Deze nieuwe kaart moest
beter passen bij onze specifieke toepassing en hoefde dus niet zo'n universeel karak
ter te hebben als het Evaluation Board, dat in feite een ontwikkel- en testgereedschap
is. De functie van deze nieuwe kaart moest hetzelfde zijn als die van het Evaluation
Board, namelijk het real-time gebruiken van software, die met behulp van de Cross
software is ootwikkeld. In ons geval was dat dus de software die geschreven is voor
de patroonherkenningsmodule (zie Hoofdstuk 2). Ook moest de nieuwe kaart de
mogelijkheid bieden om hardware-uitbreidingen aan te sluiten. Op de nieuwe kaart
konden echter een heleboel "toeters en bellen" weggelaten worden, die op het univer
sele Evaluation Board aanwezig zijn en voor ons niet van toepassing waren.

De belangrijkste reden voor het bouweo van deze nieuwe "ADSP-kaart" was de
beperkte uitbreidingsmogelijkheid van het Evaluation Board. Er was maar een uit
breidingsconnector aanwezig. In het naadvolgsysteem waren al twee toepassingen die
gebnrik maakten van deze connector. Dit waren: de coordinatengenerator en het
FIFO-interface tussen de ADSP-2100A en de PC-AT (zie Hoofdstuk 2).

Een andere reden was de trage seriele interface tussen de PC en de ADSP-2100A, die
aanwezig was op het Evaluation Board, voor het overzenden van de instructies in het
programmageheugen. Het overzenden van de programma-instructies voor de patroon
herkenningsmodule, die ongeveer 12k x 24 bits in beslag namen, duurde ruim 10
minuten. Daarom moest deze seriele interface ook vervangen worden door een
snellere interface die met een parallelle verbinding de AT koppelt aan de
ADSP-2100A.

Het andere interlace b.lsseo de ADSP-2100A en de PC-AT was de FIFO-interlace
(zie Hoofdstuk 2), die op een losse kaart was gerealiseerd. De verbinding tossen dit
FIFO-interface en de PC bestond uit een flatcable van 16 lijnen, die via een I/O
kaartje verbonden was met de PC. Deze flatcable bleek nogal storingsgevoelig te
zijn. Dit lean opgelost worden door het FIFO-interface te integreren op de nieuwe
ADSP-kaart. Dan kunnen namelijk allebei de interfaces gebruik makeo van dezelfde
parallelle verbinding met de PC. Om nu de storingsgevoeligheid van deze verbinding
zo klein mogelijk te houden, gebruiken we daarvoor eeo flateable met 32 "twisted
pairs". Een twisted pair bestaat uit twee lijnen, die om elkaar gewikkeld zijn, een
signaallijn en een aardlijn. Bovendien is de gehele kabel afgeschennd door middel
van een omhulsel van koper. Om de verbinding van deze 32 signaallijnen met de
bussen van de PC-AT mogelijk te maken, is een interfacekaartje voor de PC-AT
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gemaakt door R. den Boer [Lit 2].

Bij het ontwerpen van de nieuwe ADSP-kaart is uitgegaan van het bestaande Evalua
tion Board (zie het blokschema in Figuur 2.2). Hiervan zijn alle overbodige deelscha
kelingen verwijderd, zoals de 12-bits DAC, de scooptrigger-uitgang, de CODEC, de
externe klok en de externe interruptingang. De seriele interface (binnen de gestippel
de lijnen in Figuur 2.2) zal op de nieuwe kaart vervangen worden door een nieuwe
parallelle interface en bovendien kan nu ook het FIFO-interface op de kaart geYnte
greerd worden.

4.2 Configuratie-keuze

Er zijn twee configuraties bekeken bij het ontwerpen van de nieuwe ADSP-kaart:

1. Een moederbord met daarop:
*. de ADSP-2100A met buffers en besturingsgedeelte
* de geheugens, PM en DM
* het nieuwe interface rossen PC-AT en ADSP-2100A
* het FIFO-interface rossen ADSP-2100A en PC-AT
* een aantal uitbreidingsconnectoren voor bijvoorbeeld de coordinatengenerator

en een extra geheugenkaan.
II. Oak lean met een backplane worden gebruikt. waarbij dan met een aantal insteek-

kaarten wordt gewer~ bijvoorbeeld:
* kaart met ADSP-2100A en geheugen
* geheugenkaart met interface rossen AT en ADSP-2100A
* coordinatengeneratorkaart
* FIFO-interfacekaart

Nadelen van configuratie II:
- Als er bijvoorbeeld infonnatie van de ADSP-2100A naar een andere kaart wordt

gezonden, dan moet er twee connectoren gepasseerd worden. Dit leidt tot een
grotere storingsgevoeligheid.
Het aantal signaallijnen op het backplane, om de communicatie rossen de verschil
lende kaarten goed te laten verlopen, zou erg groot zijn, omdat alle bussen en
bijna alle sroursignalen van zowel AT als ADSP-2100A daarvoor nodig zijn.
Een ander probleem is de standaard grootte van de kaanen in een backplane.
Daardoor kan bijvoorbeeld niet alle geheugen worden geplaatst op de kaart met de
ADSP-2100A. Er moet dan een extra geheugenkaart worden gem~ waardoor er
bepaalde stukken schakeling dubbel uitgevoerd moeten worden.
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Bij configuratie I ben je niet gebonden aan een vaste grootte van de ban. Een groot
voordeel is ook dat het grootste gedeelte van de schakelingen vlak bij de
ADSP-2100A geplaatst lean worden met name de geheugens. Ook heeft dit tot gevolg
dat je ruimte bespaan, omdat, bij het ontwerpen van de printplaatlayout, de bussen
efficienter gebruikt kunnen worden. Een nadeel van configuratie I is dat de opper
vlakte van de ADSP-kaan nogal groot wordt. Dit wordt mede veroorzaakt door het
feit dat de nieuwe kaan niet zoals het Evaluation Board uit een meer-Iagen-print zal
bestaan, maar uit een dubbelzijdige print. Het voordeel hiervan is weI dat eventuele
fouten in de print na het maken nog te herstellen zijn.

Na het bekijken van de voor- en nadelen van de twee configuraties, is besloten om
conflguratie I te kiezen, die uitgaat van een moederbord met daarop een aantal
uitbreidingsconnectoren.

Bij het ontwerpen van de layout voor de ADSP-kaan is geprobeerd om de oppervlak
te van de print zo klein mogelijk te houden. Daarom is besloten om de groone van
bet geheugen te beperken, tot datgene wat nodig is om de progrnrnma-instructies van
de patroonherkenningsmodule te herbergen. Op de print kan nu maxirnaal 14k x 16
bits datageheugen, 8k x 24 bits PM-CODE en 4k x 16 bits PM-DATA gebruikt
worden. Om in de toekomst het programmageheugen eventueel te kunnen uitbreiden
tot 16k x 24 bits PM-CODE en 16k x 16 bits OM-DATA is een PM uitbreidings
connector op het print-ontwerp aangebracht. Er is maar 14k (= 7 x blokken van 2k)
datageheugen aanwezig en niet de maxirnaal te adresseren 16k, omdat het laatste blok
van 2k x 16 bits gebruikt wordt voor memory-mapped-I10. In dit laatste blok kunnen
hardware-uitbreidingen geadresseerd worden (zie Bijlage 1).

Oak zijn een drietal prototype-uitbreidingsconnectoren op het prlntontwerp aanwezig.
Een van deze connectoren lean gebruikt worden om de coordinatengenerator te ver
binden met de ADSP-2100A-kaart. De printplaat met de FIFO-interface heeft geen
uitbreidingsconnector meer nodig, omdat de FIFO-interface nu geiiltegreerd wordt op
het prlntontwerp. Dit alles leidt tot het volgende blokschema van de nieuwe ADSP
kaan (zie Figuur 4.1).
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PROGRAM ADSP DATA
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-------------------- ~------------------------
POSITIE

PC-AT OPNEMER

Figuur 4.1: Blokschema van de nieuwe ADSP-kaart

4.3 Beschrijving van ontwerp

4.3.1 Inleiding

Aan de hand van de schema's van de ADSP-kaan, die met behulp van ORCAD (een
tekenpakket voor elektronische netwerken) zijn gemaakt, wordt in deze paragraaf een
beschrijving gegeven van het ontwerp van de ADSP-kaart Ter verduidelijk:ing za1 af
en toe een stuk van deze schema's tussen de tekst geplaatst worden. Echter voor een
volledig overzicht van het ontwerp verwijs ik naar bijlage 2. Daar is ook een ver-
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klaring te vinden van aile afkortingen, die in de schema's gebruikt worden. (Bijlage
2, sheet 14)

In Figuur 4.2 is een blokschema te zien van de totale ADSP-kaan inclusief de inter
face-kaart die in de AT geplaatst is.

PM EX-
DATA r -~ H PROGRAt.4 ,.. PANSION" --;

7 CONNEC-MEt.40RY MEMORY
TOR

~,

( ..
~--;

.. PROTO-
AT-HOST AT-ADSP2100

~
ADSP-2100A

lYPE
INTERFACE [, .. INTERFACE +BUFFERS ~ EXPAN-1'- 7 ~

,
KAART --;

SION
'/ ..

CONNEC-I' 7

~ TOR

I~

'"

Figuur 4.2: Blokschema van ADSP-ontwerp

Dit blokschema bevat verschillende blokken met de narnen:
- ADSP-2100A + buffers
- Data memory
- Program memory
- PM expansion connector
- Prototype expansion connector
- AT - ADSP-2100A interface
- AT-host interface-kaart
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4.3.2 ADSP·2100A + butTers
Het blok "ADSP-2100A + buffers" bevat bet belangrijkste element van de ADSP
kaart namelijk de ADSP-2100A digitale signaalprocessor. De functies van aIle in- en
uitgangen van de ADSP-2100A zijn al bebandeld in boofdstuk 3. Zeals al venneld is,
lean de bost processor toegang vragen tot de gebeugenbussen van de ADSP-2100A
met bebulp van bet Bus-Request-signaal /BR. Ais de ADSP-2100A toestemming
geeft met bet Bus-Grant-signaal /BG dan worden alle bus-driver-lijnen boogohmig
genaakt. Om de ADSP-bussen af te sluiten voor andere processoren beb je dus geen
extra buffers nodig. Maar omdat op de bussen ecbter veel gebeugenchips (grote fan
out) zijn aangesloten, is bet tocb nuttig om buffers te gebruiken. De complete scbake
ling uit bet blok ADSP-2100A + buffers is te zien in Figuur 4.3.

Voor de adresbussen PMA en DMA, de schrijf- en leessignalen IPMWR, IDMWR,
IPMRD en IDMRD kunnen tri-state buffers gebruikt worden. Voor de databussen
PMD en DMD moeten, in plaats van gewone buffers, tranceivers gebruikt worden,
omdat bet datatranspon een bidirectioneel karakter beeft. Als tri-state buffer is de
74F244 (Fast TfL-bouwsteen) gekozen en voor de tranceiver is gekozen voor de
74F245, waarvan de uitgangen ook in tri-state gezet kunnen worden. Het output
enable-signaal van deze buffers en tranceivers is laag aktief. Om de ADSP-2100A
bussen af te sluiten en dus de uitgangen van de buffers en de tranceivers boogohrnig
te maken, moeten de enable-ingangen fG boog gemaakt worden. Hiervoor kan bet
signaal Bus Grant (fBG) gebruikt worden. /BG is ecbter laag-aktief. Om nu een boog
output-enable-signaal te krijgen, moet /BG dus geiilveneerd worden.

Naast de output-enable-ingang beeft de tranceiver 74F245 ook nog een direction
ingang DIR. Deze ingang is nodig om de ricbting van bet datatranspon te kunnen
aangeven tussen de twee databussen A en B, die op de tranceiver aanwezig zijn. Als
DIR = boog is er datatranspon van A naar B en voor DIR =laag van B naar A. Bij
de drie tranceivers, die voor afsluiting van de PMD-bus zorgen, is bus A verbonden
met de ADSP-2100A. Als DIR-signaal kan bier bet leessignaal IPMRD gebruikt
worden. Telkens als IPMRD aktief is, wordt DIR laag en lean er datatranspon plaats
vinden van B naar A, dus naar de ADSP-2100A toe. In Figuur 4.3 is te zien dat niet
IPMRD maar bet gebufferde signaal /BPMRD gebruikt wordt, omdat met dat signaal
drie tranceivers aangestuurd moeten worden.

Bij bet datagebeugen-interface is de aansturing van de tranceivers op dezelfde manier
gerealiseerd als bij bet programmagebeugen-interface. AIleen is nu bet geiilveneerde
leessignaal /BDMRD gebruikt om de DIR-ingang van de tranceivers aan te sturen.
De oorzaak hiervan is, dat de twee tranceivers hier met bun B-bus verbonden zijn
met de ADSP-2100A, dus net andersom als bij de programmagebeugen-interface. Dit
is gedaan, omdat bet gemakkelijker was bij bet lay-out ontwerp van de printplaat.
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Van de programmageheugen-adresbus worden alleen de adreslijnen P~IO gebuf
ferd. Deze lijnen P~IO worden gebruikt om de juiste geheugenlokatie binnen een
2k grote geheugenchip te adresseren. De lijn PMAn_13 en PMDA worden gebruikt
om chip-select-signalen te genereren. om de juiste geheugenchips te selecteren.
Hiervoor worden deze lijnen naar twee 1 uit 8 decoders gestuurd (zie sheet 5 in
bijlage 2) en hoeven hiervoor dus niet te worden gebufferd. In tegenstelling tot
PMAo.IO' die gebruikt worden om de juiste geheugenlokatie binnen een 2K groot
geheugenchip te selecteren. en verbonden kunnen zijn met maximaal 8 geheugen
chips. De uitgang Program Memory Select (fPMS) wordt niet gebruikt.

Aan de kant van de datageheugen-interface worden de adreslijnen op dezelfde manier
gebruikt als bij de programmageheugen-interface. De lijnen DMAn_13 worden dus
ook gebruikt om via een decoder geheugenchips te selecteren. Echter aan de kant van
het datageheugen worden deze drie adreslijnen gebufferd, omdat ze ook via de
prototype uitbreidingsconnectoren naar buiten worden gevoerd en claar een nog
onbekende fanout kunnen krijgen.

In Figuur 4.3 staan ook een aantal serieweerstanden getekend die aan het begin van
de gebufferde adreslijnen zijn geplaatsL Deze weerstanden hebben als functie storin
gen ~ onderdrukken, die te wijten zijn aan reflecties. die op kunnen treden doordat
een lange geleider aan het eind niet is afgesloten met een voor die lijn karakteristieke
impedantie (voor uitgebreidere informatie zie paragraaf 5.4). In dit geval wordt de
belasting van de adreslijn gevormd door CMOS statische RAMs, die een erg hoge
ingangsimpedantie hebben. waardoor deze reflecties kunnen optreden.

In Figuur 4.3 is ook de klokgenerator getekend van 32,768 MHz, die via een buffer
het TIL-compatible kloksignaal leven aan de Q..KIN-ingang van de ADSP-2100A.
Deze ADSP-2100A werkt dan met een frequentie van 8,192 MHz. De Q..KOUT
uitgang wordt niet gebruikL Ook is er een schakelinge~e te zien, dat er voor zorgt
dat zowel vanuit de AT (JAT-RESET) als vanuit de hardware-uitbreiding (JCON
RESET) een master reset-signaal (/RESET) aan de ADSP-2100 gegeven kan worden.

Verder zijn alle ingangslijnen in het ontwerp. die niet altijd een gedefmieerd hoog of
laag signaal hebben, afgesloten met een pullup- of pulldown-weerstand al naar gelang
ze respectievelijk laag- of hoog-aktief zijn. Dit zijn voomamelijk alle ingangslijnen,
die binnenkomen op de ADSP-kaan via de uitbreidingsconnectoren. omdat deze
lijnen "los" kunnen hangen als er niets op de uitbreidingsconnectoren is aangesloten.
De pullup/pulldown weerstanden kunnen het beste zo dicht mogelijk bij de belasting
van de lijn geplaatst worden. Ook is er een pullup-weerstand aan de schrijflijn
IDMWE geplaatst, om te voorkomen dat er in het geheugen geschreven wordt, als
het IDMWE-signaal hoogohmig is. Ook kunnen pullup- en pulldown-weerstanden, net
zoals de zojuist besproken serieweerstanden, gebruikt worden als storingsonderdruk
ker bij lange leidingen (zie paragraaf 5.4).
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4.3.3 Datageheugen
Op de nieuwe ADSP-kaan bevindt zich 14k x 16 bits datageheugen. Dit geheugen is
opgebouwd uit zeven blokken van 2k x 16 bits. Elk blok van 2k x 16 bits bestaat uit
twee statische RAMs die 2048 woorden bevatten van 8 bits. Op het Evaluation Board
en ook op de nieuwe ADSP-kaart worden CMOS statische RIW RAMs van Cypress
gebruikt als geheugenchip met het typenummer: CY7C128-35. Deze snelle CMOS
statische RAMs hebben een toegangstijd van maximaal 35 ns. 'a hebben een laag
aetieve chip-enable-ingang UCE) en een laag aetieve output-enable-ingang UOE). Ais
de CY7C128 niet geselecteerd is, dan wordt het vermogensgebruik automatisch
verminderd met 83%. Een laag aetief write-enable-signaal (/WE) regelt de
schrijfllees-operaties in het geheugen. Als de /CE- en /WE-ingangen allebei laag zijn,
kan de da~ die op de acht I1Q-pinnen staat in de geheugenlokatie geschreven wor
den, die geadresseerd is met het adres dat op de tien adrespinnen staat. Lezen uit het
geheugen lean door de /CE- en /OE-ingangen allebei laag te maken terwijl /WE hoog
is. De inputloutput-pinnen blijven in een hoog ohmige toestand. totdat de chip is
geselecteerd, de outputs zijn enabled en /WE hoog is.

In Figum 4.4 wordt een datageheugenblok van 2k x 16 bits getoond.
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Figuur 4.4: Een datageheugenblok van 2k x 16 bits.
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Hierin is te zien dat het output-enable-signaal verbonden is met de aarde, waardoor
het signaal /DMWE, aangesloten op chip-ingang {WE, de schrijf/1ees operaties regelt.
Het adres, dat op de tien adrespinnen staat, WOrth geleverd door de gebufferde
adreslijnen BPMAo-IO van de ADSP-2100A. De datapinnen D~7 van de bovenste
geheugenchips zijn verbonden met de datalijnen BDMD~7' afkomstig van de
ADSP-2100A en de datapinnen D~7 van de onderste geheugenchips zijn verbonden
met de datalijnen BDMDB-IS'

Het chip-enable-signaal /DMCEo wordt geleverd door een 1 uit 8 decoder. Deze
decoder van het type 74F138 heeft drie ingangssignalen A, B en C, aeht uitgangssig
nalen Y~7 en drie enable signalen G1, IGv. en IGu . lodien G1 hoog is en IGv. en IGu
laag, dan wordt afbankelijk van de combinatie op de ingangen A, B en C een van de
uitgangen laag. Deze decoder is te zien in het linker gedeelre van Figuur 4.5. We
sluiren nu de adreslijnen BDMAll_13 (afkomstig van het blok ADSP-2100A+buffer)
aan op respectievelijk A, B en C. Enable-ingang G t maken we hoog en IGv. en IGu
laag. De uitgangen Y().6 van deze decoder worden dan via een serieweerstand (regen
storingen als gevolg van reflecties) verbonden met de chip-enable-ingangen van de
geheugenchips zodanig dat elk blok van 2k x 16 bits door middel van deze chip
enable-signalen geselecteerd kan worden.

vee

Figuur 4.5: Chip-selectie en het genereren van het DMACK-signaal

Het andere gedeelte in Figuur 4.5 wordt gebruikt om het Data Memory-Acknowled
ge-signaal te genereren voor de ADSP-2100A. Met dit signaal geeft het datageheugen
of de memory-mapped-periferie aan dat ze klaar zijn voor datatranspon. Bij het
datageheugen wordt dat aangegeven, wanneer cen van de zeven chip-select-signalen
aetief (=laag) is. Deze chip-select-lijnen worden "afgetakt" v66r de serieweerstanden,
omdat bij aftakking na de weerstanden, de niveau-spanningen niet meer de juiste
hoog- en laagwaarde van 5V en OV hebben, vanwege de weerstanddeler, die gevormd
wordt door de weerstand en de transmissielijn (zie paragraaf 5.4). Bij de memory-
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mapped-periferie wordt een DMACK-signaal gegenereerd, doordat elk van de acht
mogelijke hardware-uitbreidingen een eigen acknowledge-signaal IAC~7 kan gene
reren (zie bijlage 1). Deze hardware-uitbreidingen kunnen met een prototype uitbrei
dingsconnector verbonden worden en daarom zijn de signalen IA~s en lACK, ook
aanwezig op deze connector. Al gereserveerd voor een bepaalde uitbreiding zijn
IAC~ en lACK,. Het signaal/ACK7 is gereserveerd voor de coordinatengenerator en
IAC~ is gereserveerd voor de FIFO-interface. Deze FIFO-interface was eerst op een
apparte kaart gerealiseerd maar wordt nu op de nieuwe ADPS-kaan geYntegreerd. De
pullup-weerstanden, die aangesloten zijn op IACKo.s en lACK" hebben als funktie
deze lijnen hoog te maken als ze niet zijn aangesloten via de prototype uitbreidings
connector.

Voor het schema van het complete datageheugenblok verwijs ik naar bijiage 2,
sheet 4.

4.3.4 Programmageheugen
Het programmageheugen op de nieuwe ADSP-kaart bestaat uit een instrllctie-gedeel
te, dat 8k x 24 bits groot is, en een data-gedeeite van 4k x 16 bits. Net zoals bij bet
datageheugen worth ook bij het programmageheugen CMOS statische RAMs gebruik
gemaakt van CMOS statische RAMs van het type CY7CI28-3S. A1s schrijfsignaal
wordt hier het signaal IPMWE gebruikt dat o.a. atkomstig is van de ADSP-2100A
(/BPMWR). Bij het instructie- gedeeite is een biok van 2k x 24 bits opgebouwd uit
drie geheugenchips. De I/O-pinnen van deze chips worden verbonden met de databus
BPMDG-23. Bij het datagedeeite is een blok van 2k x 16 bits opgebouwd uit twee
geheugenchips. De I/O-pinnen van deze 2 chips worden verbonden met de databuslij
nen BPMD~23. Als er gelezen wordt uit het data gedeelte van het programmagebeu
gen (16 bits) dan worden de laagste 8 bits van de BPMD-bus, dus BPMDG-7, laag
gemaakt. Dit wordt gedaan, omdat anders deze 8 bits niet gedefinieerd zijn en dit kan
tot problemen leiden bij het verwerken van deze data. De schakeling die hiervoor
zorg draagt, is te zien in Figuur 4.6.
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Figuur 4.6: BPMDG-7 worden laag als IPMRD = Iaag en PMDA = hoog

Hierin is te zien dat BPMDG-7 dus laag worden als het signaal IPMRD = laag (af
komstig van ADSP-2100A) en PMDA =hoog, dus als er gelezen wordt uit het data-
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gedeelte van het programmageheugen.

De 11 adreslijnen BP~lO worden gebruikt voor de direkte adressering binnen de
2k geheugenblokken. Met de overige drie (msb) adreslijnen PMAll-13 de PMDA-lijn
worden via twee 1 uit 8 decoders de chip-enable-signalen gegenereerd. De PMDA
lijn geeft daarbij het onderscheid aan tussen chip-enable-signalen voor het instrllctie
gedeelte <CEo.,) en chip-enable-signalen voor het data-gedeelte (fCEs.15)' Van deze
chip-select-signalen worden 1~3 en ICE'&-9 naar het programmageheugen op het
hord gestuurd en de andere chip-enable-lijnen worden verbonden met de programma
geheugen uitbreidingsconnector ofwei PM-expansion connector. Deze uitbrei
dingsconnector biedt de mogelijkheid om het programmageheugen weer op zijn
maximale grootte te brengen met behulp van een extra geheugenuitbreidingskaan.
Deze uitbreidingskaart kan dan maximaal 8k x 24 bits PM-code bevatten en 12k x 16
bits PM-data.

Behalve de chip-enable-lijnen ICE4-, en ICEll~.15 worden er met PM-expansion
connector ook nog de volgende signalen naar buiten gevoerd: P~lO' PMDo-Z],
IPMWE,IPMRD, een voedingslijn en een aardlijn. Dit is te zien in bijlage 2, sheet 6.

4.3.5 Prototype uitbreidingsconnector
De prototype uitbreidingsconnector kan gebruikt worden om zelf ontwikkelde hard
ware uitbreidingskaarten gebruik te laten maken van de ADSP-2100A. Een voorbeeld
van zo'n uitbreidingskaan is de al eerder genoemde coordinatengeneratorkaart
[LIT. 1], die ontwikkeld is ten behoeve van het naadzoek- en naadvolgsysteem.
Omdat deze toepassing al bestond. is bij het definieren van de aansluitingen van de
nieuwe prototype uitbreidingsconnector, hiermee rekening gehouden. Daarom is de
prototype uitbreidingsconnector nog steeds een euroconnector met 96 pinnen.

De uitbreidingsconnector is aangesloten op het datageheugen-interface en daarom zijn
er op de aansluitingen van deze connector de signalen BDMDo-13' BDMDo-15, IDMS,
/BDMWR en /BDMRD aanwezig. Daarnaast zijn er ook de al eerder genoemde
acknowledge-ingangssignalen, IACKo.5 en lACK" de 4 interrupt ingangen, IIRQo-31'
het /BG-signaal en een aantal besturingssignalen zoals: het TRAP-uitgangssignaal en
de /HALT- en ICON-RESET-ingangssignalen.

Er zijn op de nieuwe ADSP-kaan drie van deze prototype uitbreidingsconnectoren
beschikbaar, zodat een aantal hardware-uitbreidingen tegelijkertijd gebruik lean maken
van het moederbord met daarop de ADSP-2100A. Deze extra uitbreidings-mogelijk
heid is een van de pluspunten van de nieuwe ADSP-kaan. Het aansluitschema van
deze prototype uitbreidingsconnector is te zien in bijlage 2, sheet 7.
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4.3.6 AT • ADSP·2100A interface
Het blok "AT - ADSP-2100A interface" bestaat uit drie onderdelen zoals in
Figuur 4.7 is te zien.
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Figuur 4.7: Blokschema van AT· ADSP-2100A interface.

Deze blokken zijn:
- de AT-connector
- het AT - ADSP-2100A download-interface
- het FIFO-interface

AT-connector
De AT-connector is de connector, waarop de afgeschennde flatcable met 32 twisted
pairs aangesloten wordt, die de verbinding vonnt tussen de AT en de ADSP-kaart.
Over deze flatcable worden alle programma-instnlcties overgezonden naar de geheu
gens op de ADSP-kaan via het download-interface. Ook wordt deze flatcable ge
bruikt voor het overzenden van de coordinaten van de naadpunten via het FIFO
interface van de ADSP-kaan naar de AT (robotbesturingssysteem). De AT-connector
vonnt op de nieuwe ADSP-kaan de enige verbinding met de AT. Aan de kant van de
AT wordt de flateable op een soongelijke connector aangesloten op een zelfontwik
kelde AT-host interface-kaart (zie paragraaf 4.3.7).
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AT - ADSP-2100A download-interface
Voordat de ADSP-2100A aan de uitvoering van een programma lean beginnen, moet
de programmacode eerst door de AT in het geheugen van de ADSP-2100A geschre
ven worden. Hiervoor moet de AT dus de beschikking krijgen over de adres- en
databussen en de stuursignalen van het programma- en datageheugen van de
ADSP-2100A. Zoals al eerder vermeld is, kan de AT deze beschikking verkrijgen
door een IBR-signaal te geven aan de ADSP-2100A. De ADSP-2100A antwoordt
hierop door het IBG-signaal acrief te maken.

De AT-bus moet door buffers afgeschermd zijn van de ADSP-bussen om busconflic
ten te voorkomen wanneer de ADSP-2100A de beschikking over de ADSP-bussen
heeft. Wanneer de AT geen toegang heeft tot de ADSP-bus moeten de uitgangen van
deze buffers hoogohmig zijn.

De programmacode, die overgezonden moet worden, bevat zowel instnlcties/data als
adressen. Om nu de geheugens op de ADSP-kaart te kunnen adresseren lean de AT
adresbus reehtstreeks gekoppeld worden met de adresbussen van de ADSP-geheu
gens. Echter dit heeft als nadeel dat een groot gedeelte van de adresruimte van de AT
gebruikt wordt Het is daarom beter om de adressen voor de ADSP-geheugens eerstin
latches te klokken en dan vervolgens door middel van een juiste sturing van de
latches deze adressen op de juiste ADSP-adresbus te zetten. Door deze indirecte
manier van adresseren zijn er maar een beperkt aantal AT-adressen nodig om de
juiste stuursignalen te genereren. WeI is hiervoor een AT-adresdecoder nodig, die uit
enkele AT-adressen de juiste stuursignalen genereen.

Een blokschema van het download-interface is te zien in Figuur 4.8. Een gedetailleer
de versie is te zien in bijIage 2, sheet 10. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 8-bits
latches met ai-state uitgangen van het type 74F374. Zowel het adres als de data voor
de ADSP-geheugens worden in deze latches geklokt De uitgangen van deze latches
zijn pas enabled als zowel /AT-BR en /ADSP-BG aerief zijn, dat wi! zeggen als de
AT om de bus heeft gevraagd en de ADSP-2100A de bus heeft vrijgegeven. Wanneer
adres en data (programmacode) in de latches zijn geklokt en dus op de ADSP-bus
staan (omdat het /OE-signaal al aerief is gemaakt door /ADSP-BG en /AT-BR) wordt
met een volgende cyclus de data in het ADSP-geheugen geklokt Hiervoor worden
door de AT-adresdecoder de signalen /AT-PMWR en /AT-DMWR gegenereetd, die
aangesloten zijn op de schrijfingang /WE van de geheugenchips. Maar zoals in
Figuur 4.8 te zien is, wordt voor het overzenden van de programma-eode een 8 bits
brede AT-databus gebruikt. Dit komt, omdat de AT-adresdeeoder is gemaakt op een
prototype insteekkaan voor de XT-bus van een PC.
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De adresdecoder genereen ook de signalen CLK1_s, waannee de data op de AT
databus in de latches wordt gestoken. Een cyclus voor het beschrijven van een plaats
in het ADSP-programmageheugen-codegedeelte ziet er nu als voIgt uit (De CLK
signalen zijn anders gedefinieerd dan in het afstudeerverslag van R. de Boer
[UT. 2]).

1. klok met CLKl het laagste data-byte in voor PMDQ.7
2. klok met CLK2 het middelste data-byte in voor PMD8-1S
3. klok met CLK3 het hoogste data-byte in voor PMDl6-23

4. klok met CLK4 het laagste adres-byte in voor PMAo.,
5. klok met CLKS de hoogste 7 aclres-bits in voor PMA8-14
6. klok met IAT-PMWR de data, die staat op de PMD-bus, door in het programma

geheugen op het adres dat gegeven wordt op de PMA-bus.

Een cyclus van het bcschrijven van een plaats in het data-gedeelte van het program
mageheugen ziet er als voIgt uit:

1. klok met CLK2 het middelste data-byte in voor PMD8-1S
2. klok met CLK3 het hoogste data-byte in voor PMDl6-23

3. klok met CLK4 het hoogste adres-byte in voor PMAo.,
4. klok met CLKS de hoogste 7 adres-bits in voor PMA8-14
5. klok met IAT-PMWR de data, die staat op de PMD-bus, door in het programma

geheugen op bet adres dat gegeven wordt op de PMA-bus.

Een cyclus van het bcschrijven van een plaats in bet ADSP-geheugen ziet er als voIgt
uit:

1. klok met CLKl het laagste data-byte in voor DMDQ.7
2. klok met CLK2 het hoogste data-byte in voor DMD8-15
3. klok met CLK4 het laagste adres-byte in voor DMAo.,
4. klok met CLKS det hoogste 6 adres-bits in voor DMA8-13
5. klok met IAT-DMWR de data, die staat op de DMD-bus, door in het gebeugen op

het adres dat aangegeven wordt op de DMA-bus.

Het download-interface, die eigenlijk allecn maar bcstaat uit een negen-tal latches en
een schakelingetje, om uit het IAT-BR- en IADSP-BG-signaal ecn IOE-signaal te
verkrijgen, is ge'integreerd op de nieuwe ADSP-kaart. Dc stuursignalen CLK1_S' het
IAT-BR-signaal, en AT-datalijnen AT-DD()'1 komen via de AT-eonnector binnen op
de ADSP-kaan. Het signaal IADSP-BG verlaat via deze connector de ADSP-kaart
(zie Figuur 4.7). AI deze signalen worden via de afgeschennde flateable verbonden
met een AT-host interface-kaan die als insteekkaan op de XT-bus van de AT zit Op
deze kaan is ook de AT-aclresdecoder aanwezig voor het genereren van de bcnodigde
stuursginalen. Ook worden op deze kaan een aantal stuursignalen gegenereerd die
nodig zijn voor de aansturing van het FIFO-interface, die hierna kon za.l worden
behandeld. Het nieuwe AT - ADSP-2l00A download-interface samen met AT-deco-
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derschakeling is een stuk sneller dan het seriele download-interface op het Evaluation
Board. Er zijn nu 6 AT-instnJcties nodig voor het beschrijven van een plaats in het
programmageheugen en 5 AT-instnJcties voor het beschrijven van een plaats in het
datageheugen. Voor het laden van het totale geheugen van de ADSP-2100A: 16k
PM-code. 16k PM-data en 16k DM zijn 16k x 6 + 16k x 5 = 256k instnJeties nodig.
Als we uitgaan van een 80286 micro-processor in de AT met een instnJctie tijd van
260 ns. dan kost het laden van het totale geheugen 41 ms. Bij het Evaluation Board
duurde dat ongeveer 30 minuten. Dus de tijdwinst is hierbij aanzienlijk.

Het FIFO-interface
Het FIFO-interface bestaat in feite uit 2 verschillende interfaces:

1. Een interface. die ervoor zorgt dat de camera-positie die worcit bepaald door de
positie-opnemer ingelezen lean worden door de ADSP-2100A.

ll. Een interface. die ervoor moet zorgen. dat de coordinaten van de naadpunten
(bepaald door patroonherkenningsmodule) getransformeerd door de coOrdinaten
rransformatiemodule ingelezen kunnen worden door het besturingssysteem op de
AT.

Bij beide interfaces wordt. voor de data-overdracht gebruik gemaakt van een Flrst In
First Out (FIFO) buffer. Voor het 28 interface. het interface tussen de ADSP-2100A
en de AT geldt dat beide processoren onafbankelijk van elkaar hun programma's
uitvoeren en het tijdstip waarop data-overdracht gewenst is. is bij beide verschillend.
Daama wordt er gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke buffer. Zodra de
ADSP-2100A een nieuw datapunt gevonden heeft. wordt het naar het buffer geschre
Yen. De AT leest het eerstvolgende naadpunt uit het buffer. zodra dit nodig is voor
de robotbesturing. Ook voor de eerste interface geldt dat het tijdstip waarop de data
overdracht moet plaatsvinden voor de positie-opnemer en de ADSP-2100A verschil
lend is.

Als FIFO-buffer is gekozen voor de C47C421-30PC van Cypress.In Figuur 4.9 is het
blokschema van deze FIFO getekend. Het buffer is opgebouwd uit een RAM-array
met daaromheen stuur- en statuslogica. Data wordt in dezelfde volgorde uit het FIFO
buffer gelezen als het erin is geschreven. Data lean in het buffer geschreven worden
met behulp van het laag actieve schrijfsignaal /W en uit het buffer gelezen worden
met het laag actieve leessignaallR. Lezen en schrijven lean tegelijkertijd plaatsvinden
met een maximale frequentie van 25 MHz. De uitgangslijnen ~9 zijn hoogohmig als
er geen data wordt uitgelezen. De laag actieve Empty Flag (jEF) en Full Flag (IFF)
geven aan wanneer het buffer leeg. respectievelijk vol is.
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Figuur 4.9: Blokschema van het FIFO-buffer CY7C42I-30PC

Ret FIFO-buffer lean gereset worden met een Master Reset cyclus (fMR); hierdoor
wordt het buffer leeg gemaakt Een bepaalde tijd voor en na de stijgende flank van
/MR moeten de signalen /W en !R hoog zijn. De andere stuur- en statussignalen
worden in onze toepassing niet gebruikt

In dit verslag wordt alleen maar aangegeven wat de functie is van verschillende
bouwstenen en signalen in het FIFO-interface. Een uitgebreide beschrijving van de
ontwikkeling en de werking van het FIFO-interface is te vinden in het afstudeerver
slag van R den Boer [LIT. 2]. Een schema van het totale FIFO-interface is te zien in
bijlage 2, sheet 11.

De verbinding tussen de positie-opnemer en de ADSP-kaart wordt gevormd door een
flatcable van 20 lijnen. In Figuur 4.10 is onder andere de pin-aansluiting te zien van
de 20-polige flateable-connector voor deze flatcable. Hier is te zien dat er 8 bits
brede data overgestuurd kan worden van de positie-opnemer naar de ADSP-2IOOA.
Om een coordinatenpaar (x,y) over te sturen moeten 4 bytes overgestuurd worden;
elke coordinaat wordt namelijk weergegeven door 16 bits. Op de positie-opnemer
staan deze 4 bytes in 4 latches. De output-enable-ingangen van deze latches worden
na elkaar actief gemaakt. De aansturing van deze output-enable-signalen wordt
geregeld vanuit een PAL (22VlO), die op de ADSP-kaart aanwezig is. Deze aanstu
ring wordt gedaan met behulp van 3 adreslijnen Ao.2' Hiermee kunnen maximaal 8
latches aangestuurd worden wat in de toekomst misschien van nut lean zijn bij het
toevoegen van extra assen. Om te voorkomen dat tijdens het schakelen van adreslij
nen stoorpulsen optreden op de uitgang van de adresdecoder (positie-opnemer), wordt
het Address Latch Enable (ALE)-signaal naar de positie opnemer gestuurd. Dit
signaal is inactief wanneer de adreslijnen worden geschakeld en wordt pas actief als
het adres op de adreslijn geldig is.
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Figuur 4.10: Aansturing voor de positie-opnemer

Oak het signaal /FIFO-READY wordt door de PAL gegenereerd. Het signaal
/CLOCK INTO FIFO 1 geeft het begin aan van cen cyclus voor het uitlezen van
latches (waarin de camerapositie staat). De PAL wordt aangestuurd met een kIok van
1 MHz. De positie opnemer zet de data op de bus zodra cen van de latches geadres
seerd wordt De data wordt in FIFO 1 geklokt met het schrijfsignaal {w dat ook van
de PAL afkomstig is. De coOrdinatenparen (cameraposities) in FIFO 1 worden daama
door de ADSP-2100A gelezen via de lijn DMD()'7 en worden gebruikt bij de coordi
natentransfonnatie.

De ADSP-2100A schrijft vervolgens de getransformeerde naadpuoteoordinatie via de
datalijnen DMD()'7 weer naar FIFO-buffer 2. Dit buffer wordt dan weer uitgelezen
door de AT.

Om te voorkomen dat er fouten gemaakt worden ten gevolge van het lezen uit een
leeg buffer of schrijven naar een vol buffer moet de status van de FIFO-buffer getest
worden. De ADSP-2100A moet dus checken of FIFO 2 vol is (check uitgang IFF)
voordat er data naartoe geschreven wordt Ook kan de ADSP-2100A voor de volle
digheid checken of FIFO 1 leeg of vol is. (check de uitgangen /EF en IFF). Nonnaal
gesproken kan dit buffer nooit vol worden omdat het veel grater gekozen is dan
noodzakelijk is. Ook kan dit buffer nooit leeg zijn, omdat er eerst een beeld genomen
moet worden voordat de ADSP-2100A aan de verwerking van dat beeld kan begin
nen. Het is echter toch verstandig de signalen /EF en IFF van FIFO 2 te controleren,
om een eventuele storing te signaleren. Daarvoor is het ook nuttig het signaal /EF te
testen na een Master-Reset-cyclus. De enige Manier waarop de ADSP-2100A de drie
statussignalen kan lezen is door middel van een Data Memory Read Cyclus. Deze
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signalen moeten dan worden aangesloten op de ADSP-2100A DMD-bus. Om buscon
flicten te voorkomen en om te voorkomen dat de data.. die de ADSP-2100A inleest.
veranden op het moment van inlezen, moet er weI een 8 bits latch met tri-state
uitgangen tussengevoegd worden. Tijdens een cyclus voor het inlezen van de FIFO
status moet dan weI het IOE-signaal van dit tri-state buffer gegenereerd word. In
Figuur 4.11 is een latch van het type 74AS574 getekend met daarbij de aansluitingen
aangegeven van de in- en uitgangen.

06
2 01 01 19 m ~rr :~ O~

• J. 0 02 02 m >
1'1' rJ. 0 03 03 m ~

04 04 m >
05 05 dmd4 >
06 06 4

"dmd~ >

+ 8 07 07 3 fdmd6 >
." 08 08

2 f'dm >

rea"'- status 11 eLK
oc
14A.:>:> /4

Figuur 4.11: Latch voor het inklokken van FIFO-status

Hierin is te zien dat de CLK-ingang van de latch verbonden is met de IOE-ingang
van de latch. Hierdoor worden de signalen op de uitgang van de latch pas doorge
klokt als het signaal dat op IOE staat weer hoog wordt. omdat de CLK op een stij
gende flank reageen. Echter pas een cyclus later zal bij een IOE =laag de status pas
op de uitgangen verschijnen. Dit is eigenlijk niet de bedoeling. Er zou eigenlijk een
gewoon tri-state buffer gebruikt kunnen worden. Toch werkt de schakeling goed
ondanks deze "fout". De fout is ontstaan, omdat bij de ontwikkeling van het FIFO
interface eerst een ander signaal gebruikt werd als CLK-signaal voor de 74AS574.

De statussignalen IFF-FIF02, IEF-FIF01 en IFF-FIFO 1 worden aangesloten op
respectievelijk DMDo, DMD1 en DMD2., AIle niet gebruikte datalijnen worden aan
nul gelegd. zodat ze een gedefinieerde niveauspanning hebben, als de FIFO-status
wordt gelezen door de ADSP-2100A. De datalijnen DMD().7 worden op nul gezet met
behulp van de latch als de FIFO-status wordt gelezen (zie Figuur 4.11). De datalijnen
DMDI-IS worden met behulp van een tri-state buffer (UIO) van het type 74F244 aan
nul gelegd als de FIFO-status wordt gelezen (zie Figuur 4.12).

Dit aan nul leggen van de (niet gebruikte) datalijnen DMDI-IS moet ook gebeuren als
de ADSP-2IOOA de camerapositie leest uit FIFO I, dus als het signaal !READ
FIFO 1 gegeven wordt (zie Figuur 4.12).
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Figuur 4.12: Vastleggen op nul-niveau van niet gebruikte datalijnen

De stuursingalen /READ-FIFO 1 en !WRITE-FIFO 2 en /READ-STATUS moeten
worden gegenercerd door de ADSP-2100A via de adresbus DMA. Hiervoor worth
gebruik gemaakt van een adresdecoder (zie Figuur 4.13). In bijlage 1 (memory
mapped I/O) is te zien dat voor het geheugenblok dat aan de FIFO-interface is
toegewezen geldt, dat aI3aI2al1al0'4a. = 111110. Voor de rest van het adres wordt
gekozen: a,~a, = 111 en 30 tim a4 zijn "don't cares".
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Figuur 4.13: Adresdecoder voor het genereren van READ-FIFO 1. !WRITE-FI
FO 2 en /READ-STATUS

In de adresdecoder wordt gebruik gemaakt van de 74F138. een 1 uit 8 decoder.
Verder wordt een 8-input-NAND de 74AS30 gebruikt om een aantal adreslijnen
samen te nemen tot een enable-ingang van de 74F138. We zien dat wanneer het
geldig adres op de FDMA-bus (F =FiFO) staat. een van de uitgangen van de 74F138
aetief (= laag) wordt gemaakL Welke uitgang dat is. wordt bepaald door de signalen
op de ingangen A. B en C. Deze ingangssignalen zijn respectievelijk: 30. /FDMRD
en /FDMWR FDMRD en IFDMWR worden gebruikt om respectievelijk /READ 
FIFO 1 en !WRITE - FIFO 2 te genereren. 30 wordt gebruikt om onderscheid te
kunnen maken tussen de cyclus voor het Iezen van de FIFO-data en die voor het
lezen van de FIFO-status. Voor het lezen van de FIFO-status is 30 = 0 en voor het
lezen en schrijven van FIFO-data is 30 = 1.
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De uitgangen van de 74F138 zijn nu als voIgt gedefinieerd:
/READ-STATUS Y2 A:: 0, B :: 1, C:: 0
/READ-FIFO 1 Y3 A:: 1, B :: 1, C =0
/WRITE-FIFO 2 Y5 A = 1, B =0, C = 1

De adreslijnen at tim ~ zijn nog niet vastgelegd. Voor het adresseren van de FIFO
zijn deze lijnen ook gelijk aan 1 gekozen. Hiermee zijn de volgende adressen vastge
legd.

3EFEH
3EFFH
3EFFH

Lezen van FIFO-status
Lezen van data uit FIFO 1
Schrijven van data naar FIFO 1

Naast de twee laag actieve enable-ingangen van de 74F138, die aangestuurcl worden
door de adreslijnen FDMAs.13 is er ook nog een hoog actieve enable-ingang, waarop
het signaal /ADSP-BG is aangesloten. Oit is gedaan om te voorkomen, dat tijdens het
initialiseren en het downloaden van de programma-instrllcties (als /ADSP-BG =laag),
er geen gekke dingen kunnen gebeuren met de FIFO's. Oit zou kunnen gebeu.ren als
er toevallig, als gevolg van een storing, een adres op de decoder verschijnt dat een
stuursignaal kan veroorzaken. Met het signaal /ADSP-BG wordt dus de decoder
gedisabled.

Naast de stuursignalen, die geleverd worden door de ADSP-2100A, moet ook vanuit
de AT een aantal stuursignalen gegenereerd worden. Als eerste moeten er een tweetal
Master Reset (fMR) signalen gegenereerd worden voor de twee FIFO-buffers
(/RESET-FIFO 1 en /RESET-FIFO 2). Verder moet er een signaal vanuit de AT
komen om het FIFO-buffer 2 uit te lezen (/READ-FIFO 2). Oeze signalen worden
gegenereerd door de adresdecoder op de AT-host interface-kaart. Ze worden via de
afgeschennde flatcable overgezonden naar de AT-connector, die op zijn beun weer in
verbinding staat met het FIFO-interface (zie Figuur 4.7). Natuurlijk worden via deze
verbinding ook de 8 bits data-uitgangen van FIFO 2 uitgelezen door de AT. Evenals
het Empty Flag signaal IEF-FIFO 2, dat gecontroleerd moet worden, voordat de AT
data uit het buffer leest Als IEF-FIFO 2 laag is, is er nog geen data in het buffer
aanwezig en moet gewaeht worden met het inlezen van de data.

Zoals al venneld is in paragraaf 4.3.3 moet elke hardware-uitbreiding een data
memory acknowledge signaal geven aan de ADSP-2100A om aan te geven dat er
datatranspon lean plaatsvinden. Voor het FIFO-interface is het signaal /A~ gereser
veerd. Oit signaal mag niet binnen 40 ns, na het actief worden van IDMWR of
IDMRD aetief worden. Oit is als voIgt gerealiseerd (zie Figuur 4.14).
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Figuur 4.14: Genereren van /A~-signaal

Wanneer een van de drie uitgangen van de decoder U16 laag wordt, wordt /A~
pas een tijdje later laag. De vertraging wordt voornamelijk bepaald door de schakel
tijd van 4 low speed TTL inveners. Wanneer de uitgang van U16 echter weer hoog
wordt, zal /AC~ bijna meteen volgen.

4.3.7 AT-host interface-kaart
Zowel bij de behandeling van het download-interface als bij de behandeling van het
FIFO-interface is er gesproken over de AT-host interface-kaan die als insteekkaart op
de XT-bus van de AT zit Deze kaan moet er dus voor zorgen dat aile stuursignalen,
die nodig zijn voor een goed datatranspon tussen AT- en ADSP-kaan en vica versa,
op de juiste manier verzonden en ontvangen worden. Door middel van een adresde
coder worden sommige adressen op de AT-adresbus omgezet in de goede stuursigna
len. Een schema van de interface-kaart is te zien in bijlage 2, sheet 13. Zowel deze
AT-host interface-kaan als het FIFO-interface zijn ontwikkeld door R. den Boer
[UT. 2] en omdat de AT-host interface-kaart niet op de ADSP-kaart zit in tegenstel
ling tot het FIFO-interface zal ik niet ingaan op de werking van deze interface-kaart.
£en overzicht van de verbindingen, die tussen de AT-host interface-kaan en de
ADSP-kaan zijn, is te zien in Figuur 4.15.
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Figuur 4.15: Verbindingen tussen AT en ADSP-kaart

De communicatie tussen de AT (AT-host interface-kaan) en de ADSP-kaan bestaat
uit drie delen:

1. De ADSP-2100A en de FIFO-buffers worden door de AT geYnitialiseerd.
2. ADSP programma-instructies worden vanuit de AT naar het ADSP-geheugen

geschreven (downloaden).
3. De AT lcest coordinatenparen uit FIFO-buffers.

Ad 1: Na "power-up" moet de ADSP-2100A gei"nitialiseerd worden met cen hardwa
re-reset. Hiervoor heeft de ADSP-2100A een !RESET-ingang. De FIFO-buffers
moeten de power-up gereset Oceg gemaakt) worden met cen Master-Reset-signaal
(JMRl' 1MRz). De signalen !RESET. 1MR1 en~ moeten door de AT-host interfa
ce-kaan worden gegenereerd.

Ad 2: Na de initialisatie moeten de programrna-instructies, eerst door de AT in het
ADSP-geheugen geschreven worden. Hiervoor vraagt de AT om de beschikking over
de ADSP-bussen met behulp van het Bus-Request (/BR)-signaal. De ADSP-2100A
geeft de bussen vrij met het signaal Bus-Grant (/BG). Daama kunnen met de signalen
C/LK1_S het adres en data in de latches geklokt worden (die over de databus B~7
naar de ADSP-kaan gezonden worden) en door een IPMWR of IDMWR-signaal
wordt de data dan in het ADSP-geheugen geklokt.
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Ad 3: Voordat de data uit FIFO-buffer 2 gelezen wordt. moet eerst het Empty-Flag
UEFz)-signaal gecontroleerd worden. Hierna geeft de AT-host interface-kaan het
signaal om de data uit FIFO-buffer 2 te lezen (JR-FIFO). Deze data komt binnen op
de interface-kaan op de 8 bits-databus BDo.7) die door middel van een buffer afge
schennd is van de databus Do.7 van de AT.

4.3.8 Aanpassing Coordinatengenerator
Op dezelfde manier als bij het FIFO-interface moeten ook andere hardware-uitbrei
dingen afgesloten kunnen worden voor ongewenste stoorsignalen op de DMA-adres
bus wanneer de AT de beschikking over de ADSP-bussen heeft overgenomen. Dit
lean met behulp van het IBG-signaal dat op de prototype expansion connector aanwe
zig is. Dit signaal is namelijk actief (=laag) wanneer de AT de controle over de
ADSP-bussen heeft. Een voorbeeld van zo'n hardware-uitbreiding is de CoOrdinaten
generator die al oDtwikkeld was voordat er een nieuwe ADSP-kaan ontworpen werd.
Er moet nu dus een aanpassing plaatsvinden op de al besraande kaan. Voor uitgebrei
dere infonnatie verwijs ik naar het afstudeerverslag van W. den Decker [LIT. 1]. Ook
de schema;s van de Coordinatengenerator zijn in dit verslag te vinden. In sheet 6 van
deze schema's worden een tweetal output-enable-signalen gegenereerd /DMRDO en
/DMRD1, die ieder als output enable dienen voor een tweetal latches van het type
74ALS574. Door nu met behulp van een aantal NAND-poonen deze output enable
signalen samen te nemen met het IBG-signaal (pin Au van de prototype expansion
connectoren), kunnen deze latches afgesloten worden wanneer het IBG-signaal actief
(=laag) is. De aanpassing ziet er nu als voIgt uit (zie Figuur 4.16).

&zpana1on

Coftft·ii~rWl:ii:>---------+

012

Figuur 4.16: Aanspassing COOrdinatengenerator

pl1l1 - 021
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plft1 - 023
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Voor deze aanpassing zijn dus een vienal extra NAND-poonen nodig. Dit lean dus
gerealiseerd worden door cen extra IC van het type 74ASOO te plaatsen op de Co
ordinatengeneratorkaart en door een aanta! signaallijnen te verleggen.
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5 ELECTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

5.1 Inleiding tot EMC

5.1.1 EMC
Door de steeds toenemende concentratie van elektrische en elektronische apparaten
treden er steeds meer problemen op. Dit komt doordat apparaten elkaar storen als
gevolg van hun elektromagnetische eigenschappen. De stromen en spanningen in het
ene apparaat wekken namelijk elektrOmagnetische velden op die ook het andere
apparaat bereiken. De velden oefenen claar krachten uit op de geleidingselektronen
ofwel, die induceren claar spanningen en stromen, die stoorproblemen kunnen veroor
zaken. Dit noemt men Elektro-Magnetische Interferentie-problemen (EMI-proble
men). Als alle apparaten in een systeem ongestoord in elkaars omgeving zouden
kunnen functioneren, dan is het systeem Elektro-Magnetisch Compatibel (EMC).

Dit is helaas nog niet altijd het geval en claarom wordt in toenemende mate aandacht
geschonken aan de preventie van EMI-problemen. Er is in dit verband een EEG
richtlijn aangenomen, die inhoudt dat vanaf 1 januari 1992 alle nieuwe elektrische en
e1ektronische apparaten moeten voldoen aan zekere EMC-eisen. Het is van be1ang om
bij het ontwikkelen van nieuwe apparaten tijdig maatregelen te nemen om EMI
problemen te voorkomen en claar bij het ontwerpen al rekening mee te houden.

5.1.2 Terminologie
Een samenhang tussen een aantal termen, die bij EMC gebruikt worden, is gegeven
in Figuur 5.1.

EMC
Elektro-Magnetlsche Compatibiliteit

(het bevredigend kunnen tunetioneren).. ..
EMC EMS

Elektro-Magnetische Emissie Elektro-Magnetische Susceptibilitelt
(het storen) (het gestoord worden)

.. + .. +
binnen systeem

I
naar andere door andere

1
door systeem-

zeit systeem toe systemen delen zeit

inter-systeem·
compatibiliteit

intra-systeemcompatibiliteit

Figuur 5.1: Samenhang tussen een aantal EMC-termen
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Bovenaan staat Elektro-Magnetische Compatibiliteit (EMC), die als voIgt won!t
gedefinieerd;

EMC is het vermogen van een device,
e/ektromagnetisch milieu bevredigend
der, ze/f ontoe/aatbare stoorsigna/en
of in andere systemen daarin.

apparaat of systeem om in een
te kunnen functioneren zon

te veroorzaken in dat milieu

EMC kent twee hoofdaspecten:
EM-Emissie (EME): het produceren van elektromagnetische signalen zowel via
geleiders die met het systeem verbonden zijn, als via directe straling van bet systeem.

EM-Susceptibiliteit (EMS): bet onvermogen van een systeem een elektromag
netiscbe verstoring te weerstaan.

Emissie lean gevolgen bebben binnen bet systeem waar de stoorbronnen zicb be
vinden en buiten dat systeem. Een zelfde soon opdeling is bij susceptibiliteit moge
lijk. Zijn er binnen bet systeem geen EMI-problemen, dan spreken we van intra
systeemcompatibiliteit en van inter-systeemcompatibiliteit als er geen EMI-problemen
tussen systemen zijn.

5.1.3 Elektro-Magnetische Interferentie
Een EMI-probleem bestaat minimaal uit drie delen (zie Figuur 5.2), te weten:
- een storingproducerend systeem (stoorbron)
- een stoorgevoelig systeem (gestoord systeem)
- een koppelweg tussen stoorbron en gestoord systeem

STOORBRON t--_~K...;;.O-....;PP....;;E__L;.;..;.,W.;;;.;EG=------l GESTOORD SYSTEEM

Figuur 5.2: Basisvonn (drieluik) van een stoorprobleem

In een praktiscbe situatie is er natuurlijk geen sprake van een stoorbron en een
gestoord systeem maar zijn er meerdere systemen, die elkaar bernvloeden. Dus een
stoorbron bemvloed meerdere systemen en meerdere stoorbronnen kunnen een sys
teem beinvloeden. De basis blijft ecbter tocb bet drieluik uit Figuur 5.2. Ie kunt nu
concluderen dat als een van de drie elementen in Figuur 5.2 ontbreekt het EMf
probleem opgelost is. In speciale omstandigbeden lean inderdaad een van de drie
uitgeschakeld worden. Als er bijvoorbeeld ergens een kracbtige stoorbron staat, die
vele slachtoffers maakt, lean bet verstandig zijn die bron in te pakken, waarmee in
feite de koppelweg wordt afgesloten door zo dicht mogelijk bij de bron in te grijpen.
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Is er een gestoord systeem, dan kan dat vaak worden ingepakt (dus ingrijpen in de
koppelweg zo dieht mogelijk bij het gestoord systeem). Dus het nemen van goede
maan-egelen om de koppelweg in gunstige zin te bemvloeden, is in aile gevallen
belangrijk. Als nu het element koppelweg in Figuur 5.2 verder uitgewerkt wordt, kan
er de volgende schematisehe voorstelling gemaakt worden (zie Figuur 5.3).

KOPPELWEGEN
\ 1/ STRALJNG

ANTENNE ~ennes)
SignfO' uit

signool STOORBRON STRALING GESTOORD sign001 in
(deelsystemen) SYSTEEM% ..
STRALING

(kab/V

VER81NDINGSKA8ELS

OVERSPRAAK
inductief" "_

_ +-_...rV';'rv'"'\.....:...-_+-......:..:.co~Il)~la~c:,,!;it~ie::!f~---- yl,YY

*l---""'\..~......~A..J...---r----.l..----+--
conductief

gemeenschoppelijke impedantie
---e-----.....::.----..:...:..-.::.--..:....------t!...---

Figuur 5.3: Sehematische weergave van koppelwegen

Er zijn verschillende koppelwegen weergegeven:
- koppeling via straling, bijvoorbeeld door gewenste antennes of door de kabels, die

met het systeem verbonden zijn of door subsystemen, die straling veroorzaken.

- koppeling via overspraak, dat wi! zeggen eapaeitieve en/of induetieve en/of eon
duetieve koppeling tussen kabels en/of deelsystemen.

- koppeling via geleiders, via verbindingskabels, via aan het systeem gekoppelde
"bedrijfsstoffen"-leidingen (bijvoorbeeld warerleiding), via veiligheidsaard-syste
men, enz.
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De mogelijkheden die men heeft om de koppelweg te belnvloeden, worden voor een
belangrijk deel bepaald door het niveau waarop men het storingsmodel in Figuur 5.2
bekijkt. Er zijn grofweg een viertal niveaus te onderseheiden:
- systeemniveau;
- apparaat of subsysteemniveau;
- printplaaOliveau;
- en eomponentenniveau.

Omdat ik in mijn afstudeeropdraeht voomamelijk bezig geweest ben op het print
plaamiveau, zal ik me in de rest van dit hoofdstuk hoofdzakelijk beperken tot EMC
zaken, die met dit niveau te maken hebben. Ik zal in dit hoofdstuk enkele EMC
problemen behandelen, zander eeht op de details in te gaan. WeI zal ik telkens
vennelden welke maatregelen er genomen kunnen worden, om de EMC-problemen
tegen te gaan. Aan het eind van elke paragraaf zal ik aangegeven in welke literatuur
uitgebreidere infonnatie gevonden lean worden.
[LiL 5, 6]

S.2 EMC-aspecten van digitale schakelingen

5.2.1 Inleiding
Door de eenvoud van de basisfuneties en de integreerbaarheid van de digitale elektro
niea worden steeds meer systemen ontwikkeld met behulp van digitale bouwstenen.
Een gevolg hiervan is dat steeds meer ontwerpers van digitale systemen steeds
minder gesehoold zijn in de analoge elektroniea. Hierdoor wordt vaak over het hoofd
gezien, dat een digitale bouwsteen in feite opgebouwd is uit analoge bouwstenen en
dat geleiders tussen bouwstenen in feite niets anders zijn dan serieweerstanden en
zelfindueties. De meeste stoorproblemen, die bij digitale schakelingen optreden, zijn
dan ook analoge elelctroniea-problemen.

Deze toenemende digitalisering van elektroniseh apparaten heeft tot gevolg, dat er
ook meer aandaeht besteed wordt aan de EMC-aspecten van de digitale schakelingen.
De ontwikkeltijd van een digitale schakeling wordt steeds meer bepaald door de
EMC~isen, zawel ten aanzien van EM-emissie als ten aanzien van EM-susceptibili
teit Dit wordt mede veroorzaakt door de toenemende snelheid van de digitale bouw
steen. De hoge schakelsnelheden leiden namelijk vlugger tot EMI-problemen.

Door de geringe storingsgevoeligheid van digitale schakelingen ten opzichte van veel
analoge schakelingen, wonh vaak gedacht dat digitale schakelingen immuun zijn voor
storingen. Oit is helaas niet het geval. Bet kan heel makkelijk voorlcomen dat een
pulsje in een digitale schakeling een significante bit blijvend lean omzetten wat zeer
vervelende gevolgen lean hebben. Ook kunnen digitale systemen hun eigen stoor
pulsen genereren, bijvoorbeeld door overspraak (zie paragraaf 5.3) en door de zoge
naamde lange-Ieiding-effecten die in paragraaf 5.4 worden besproken.
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5.2.2 EM-susceptibiliteit
Om een maat te hebben voor de EM-susceptibiliteit. kan men gebruiken maken van
de storingsmarge. In het algemeen verstaat men onder de storingsmarge van een
digitaal systeem de maximale grootte van een stoorsignaal (pulsvormig) zonder dat
de werking van dit systeem wordt verstoord. De storingsmarge is onder meer afban
kelijk van:
- de voedingsspanning, de temperaruur en de belasting van het systeem;
- de vorm van de stoorpuls (stijgtijd en duur);
- of de stoorpuls aan op ccn knooppunt in de schakeling aankomt of gelijktijdig op

meer dan cen knooppunt;
- de logische toestand van het systeem.

5.2.3 Storingsproductie
Digitale schakelingen produceren ook storing (EM-emissie). Bij gebruik van zeer snel
schakelende bouwstenen kunnen zeer hoge flanksnelheden optreden. Deze snelle
flanken bevatten zeer hoogfrequente componenten, die aanzienlijke storing kunnen
veroorzaken in de vorm van overspraak (zie paragraaf 5.3) en straling (zie para
graaf 5.6). Oak kunnen schakeltijden van de bouwstenen koner zijn dan de tijd
waarin de flank. van een digitaal signaal van de ene bouwsteen naar de andere loopt
Hierdoor gaan looptijden en reflecties een rol spelen (zie paragraaf 5.4). In verband
met timing is men meestal weI gewend om aan de looptijden te denken. Als gevolg
van de reflecties komen er echter stoorsignalen bij. die de vorm hebben van een
gedempte trilling. Deze stoorsignalen die de schakeling dus zelf maakt, venninderen
de stooringsmarge. Om deze redenen is het in het algemeen niet aan te bevelen om
voor de realisatie van een digitale schakeling, een logische familie te kiezen die veel
sneller schakelt dan strikt noodzakelijk is.

Een andere vorm van storing wordt gevormd door het feit, dat in het algemeen de
DC-sttoomafname uit de voeding van een bouwsteen niet constant is maar af
hankelijk van de logische toestand van de uitgang. Ook zijn er bouwstenen die
tijdens het schakelen van de uitgang tijdelijk meer voedingsstroom vragen (TIL met
pull-up en CMOS). Schakelende bouwstenen veroorzaken dus schakelstromen in de
voedingslijnen en derhalve schakelspanningen door serieweerstanden en zelfOmducties
in deze lijnen. Deze spanningen verkleinen ook de stoormarge van de bouwstenen en
dienen dus zo klein mogelijk gehouden te worden. Een oplossingen voor dit pro
bleem kan zijn: het ontkoppelen van voedingslijnen dicht bij de aansluitpennen Het
ontkoppelen van voedingslijnen is vereist bij TfL-Logica.
[Lit 5, 6]
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5.3 Overspraak

5.3.1 Inleiding
In een EMI-probleem is steeds sprake van een stoorbron, een gestoord systeem en
een koppelweg daartussen. We spreken van overspraak, indien een systeem door
ongewenste koppeling een signaal opwekt in een ander systeem. In dit hoofdstuk
gaan we in op drie vormen van ongewenste koppeling, namelijk conductieve over
spraak, capacitieve overspraak en inductieve overspraak. In de meeste praktijksitua
ties zal een mengvorm van overspraak optreden. In Figuur 5.4 is schematisch aange
geven hoe de verschillende soonen overspraak ontstaan.

\
SYSTEEM 1

I
SYSTEEM 2

Figuur 5.4: Schematische weergave van de verschillende soorten overspraak

- In principe worth iedere geleider van systeem 1 via een parasitaire capaciteit
verbonden met iedere geleider in systeem 2. Zo onrstaat capacitieve overspraak,
aangeduid met C;.

- Iedere stroom in een systeem veroorzaakt een magneetveld en een magneetveld
veroorzaakt inductie in iedere Ius. Zo ontstaat magnetische overspraak, aangeduid
met~.

- Vaak worden systemen verbonden met elkaar via een gemeenschappelijke gelei
der. Deze geleider heeft een gemeenschappelijke impedantie, aangeduid met ~,

die vaak niet te verwaarlozen is. Zo ontstaat conductieve koppeling.

Als gevolg van deze verschillende vormen van overspraak kunnen intra-systeem
EMC-problemen zoals bron, vervorming, overspraak, instabiliteit of logische fout
ontstaan.
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Een algemene eigenschap van overspraak is, dat deze toeneemt als de frequentie
toeneemt. Het is dus belangrijk het frequentiespectrum van de gebruikte signalen niet
breder te maken dan strikt noodzakelijk is. Dit laatste is vooral bij digitale schakeling
van groat belang.

5.3.2 Conductieve overspraak
Ret komt vaak voor dat twee of meer stroomkringen een gemeenschappelijke ge
leider hebben. Dit geldt vooral voor de referentiegeleider (aardgeleider). Deze ge
leiders hebben echter meestal een niet te verwaarlozen impedantie. Oaarom kun je
ook zeggen: het komt vaak voor dat twee of meer stroomkringen een gemeenschap
pelijke impedantie (ZJ hebben. Hierdoor bernvloeden deze stroomkringen elkaar. Oit
noemen we conductieve overspraak. In de praktijk wordt ~ niet aileen bepaald door
de impedantie van een gemeenschappelijke geleider, maar ook door de impedantie
van de verbindingspunten, dus van de kwaliteit waarmee die verbindingen worden
gemaakt. Bij lage frequenties heeft een impedantie van een geleider een ohms-lcarak
ter, bij hogere frequenties (boven 10 a 100 kHz bij een printspoor) gaat echter de
zelfinductie een grotere rol spelen.

Er voIgt nu een voorbeeld van conductieve overspraak. In Figuur 5.5 is een printplaat
weergegeven met twee paar digitale bouwstenen die met elkaar communiceren. Als
B1 (bron 1) schakelt, hceft dit onder meer een stroomstoot door het voedingsspoor tot
gevolg. Ret gedeelte AB daarvan (bijvoorbeeld 25 em lang), hebben beide paren
gemeenschappelijk. Oit 25 em lang spoor venegenwoordigt cen zelfinductie L van
250 nH (vuistregel). Bij TrL-logica bouwstenen is een stroomstoot van 20 mA, met
cen stijgtijd van 10 ns, mogelijk. Uit de formule u = -L.dildt voIgt dan een span
ningsstoot van 0,5 V over AB. Oeze spanning staat in serle met het gewenste signaal
van het zender/ontvangerpaar {B2,02}' Wordt nu hierdoor de storingsmarge van het
gebruikte type bouwsteen overschreden dan voIgt een ongewenste omschakeling.

printplaat

Figuur 5.5: Conductieve overspraak via de gemeenschappelijke geleider AB
bij twee paar digitale bouwstenen die met elkaar communice
reno
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Reduktie van conductieve overspraak
De beste manier om conductieve overspraak te reduceren, is het vermijden van
gemeenschappelijke geleiders bij het ontwerp van het geleidersysteem. Er kan beter
een afzonderlijke rerourgeleider gebruikt worden. ldeaal zou zijn, dat iedere signaal
lijn een eigen retourgeleider heeft. Voor de (aard-)referentie kan het beste gebruik
gemaakt worden van een puntkoppeling. Een voorbeeld van een puntkoppeling is te
zien in Figuur 5.6.

A gl

ALl ALl

Ul

C.--. referentie referentie
__ oJ

B 0
Zk E

U2
A L2 A L2

A g2

Figuur 5.6:
a b

Principe van het vermijden van overspraak via een gemeen
schappelijke impedantie z.: ,gevonnd door:
a) het geleidergedeelte AB
b) d.m.v. puntkoppeling

Zijn gemeeoschappelijke impedanties niet te vennijden dan moet ervoor gezorgd
worden dat die impedanties op de kritische trajecten een lage waarde hebben. Hier
voor kan dan gebruik gemaakt worden van dikkere geleiders. £en geleider in de
vonn van eeo vlak heeft een !age impedantie. Daarom wordt bij het ontwerpen van
printplaten ook wei eens gebruik gemaakt van een dubbelzijdige printplaat. waarbij
dan een koperzijde als referentievlak dient.

Een andere manier om conductieve overspraak te reduceren is het laag houden van
de sttOOm door een gemeenschappelijke impedantie. Hiervoor kan een galvanische
scheiding tussen subsystemeo toegepast worden, bijvoorbeeld met een tI'ansfonnator
of een optische koppelaar.

5.3.3 Capacitieve overspraak
Bij een sttOOmkring horen altijd elektromagnetische-velden. Overspraak tussen twee
sttOOmkringen is dan ook mogelijk tussen elektromagnetische velden. Als er over
spraak optreedt via de elektrische component van deze velden, dan wordt dit capaci
tieve overspraak genoemd.
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Capacitieve overspraak heeft het karakter van een hoogdoorlaatfilter. Hieruit voIgt dat
er geen hogere frequentie gebruikt moet worden dan strikt noodzakelijk is. Vooral in
digitale elektronica wordt hiermee vaak geen rekening gehouden. Ook spelen span
ningsveranderingen een rol bij capacitieve overspraak. Bij digitale signalen zijn er
dus de flanken van de blokken die voor overspraak zorgen. Capacitieve overspraak
treedt niet alleen op tussen twee stroomkringen maar ook tussen schakelaar- en
relaiscontacten, pennen van een connector, componenten enz..

Reduktie van capacitieve overspraak
De capacitieve overspraak is evenredig met de koppelcapaciteit tussen twee geleiders.
Het is nu dus zaak om de waarde van deze capaciteit zo laag mogelijk te houden. De
capaciteit tussen twee lichamen neemt altijd af als de oppervlakte van een of beide
lichamen wordt verkleind en de afstand tussen die lichamen wordt vergroot Bij twee
parallelle geleiders heeft het vergroten van de afstand tussen geleiders een enorme
capaciteitvermindering tot gevolg vooral als de afstand nog een lage waarde heeft
Oit effect wordt minder naarmate de afstand grater wordt Een bruikbare vuistregel
voor ronde geleiders, zegt dat het weinig zin heeft om geleiders meer dan tien keer
hun diameter uit elkaar te halen om een lage waarde van de overspraakcapaciteit te
krijgen.

Zeals eerder opgemerkt is, heeft de capacitieve overspraak eeo hoog-doorlaat lcarakter
en het is dus van belang niet meer hoog-frequente signaalcompooenteo te gebruikeo
dan echt noodzakelijk is.

Elektrische velden (en dus capacitieve overspraak) kunnen worden afgeschermd met
een metalen scherm, dat op een plaats verbonden is met de aarde. Op eeo printplaat
is het niet mogelijk om zonder ingewikkelde voorzieningen, een scherm om een van
de printsporen aan te breogen. Men kan het beste een extra spoor tussen de capacitief
oversprekende printsporen aanbrengen en een kant van dat spoor aan de aarde leggen.
De capacitieve overspraak verminden nu om twee redenen. Allereerst omdat het extra
spoor de oorspronkelijke sporen verder uit elkaar legt en ten tweede, omdat het extra
spoor te vergelijken is met een metalen scherm, dat elektrische velden tegenhoudt

In Figuur 5.7 is dit verduidelijkt met het tekenen van de koppelcapaciteit tussen
printsporen.

Figuur 5.7: Invloed van extra afschermspoor.
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Bij a) ontstaat er een koppeleapaciteit tussen printspoor 1 en 2. Bij b) ontstaan er
koppelcapaciteiten tussen spoor 1 en 2 en tussen spoor 2 en 3. De koppelcapaciteit
tussen 1 en 3 is een stuk kleiner geworden. Dit komt doordat aBe elektrisehe veldlij
nen om de printsporen zieh eoneentreren tussen printspoor 1 en 2 en tussen print
spoor 2 en 3. De veldlijnen die nog tussen 1 en 3 lopen zijn de zwakkere veruitlo
pende veldlijnen.

5.3.4 Inductieve Overspraak
In een systeem lopen stromen altijd in gesloten Iussen. Een stroom in een Ius veroor
zaakt een magneetveld. Dit magneetveld indueeen spanningen in iedere Ius. Zo
ontstaat een magnetisehe koppeling die aanleiding is tot induetieve overspraak.

Ook induetieve overspraak heeft het karakter van een hoogdoorlaatfilter. Het zijn de
stroomveranderingen die in een eonfiguratie de induetieve overdraeht bepaalt. De:ze
eonclusie is belangrijk bij digitale elektronica, waar de steeds sneller wordende
bouwstenen (grote di/dt-waarden) voor overspraakproblemen zorgen.

Reductie van inductieve overspraak
De induetieve overspraak is evenredig met wederzijdse induetie tussen de stroom
kringen. Het is dus van belang de waarden van de wederzijdse induetie zo laag
mogelijk te maken. De:ze waarde neemt af als een of beide oppervlakten van de
stroomkringen worden verkleind en/of als de afstand tussen de kringen wordt ver
groot. Ook het minder parallel laten lopen van stroomkringen verkleint de induetieve
overspraak.

Een bekende maatregel tegen induetieve overspraak is het "twisten" van Iussen.
Hiermee wordt zowel voldaan aan het verkleinen van de stroomkringoppervlakten en
aan het minder parallel laten lopen van de stroomkringen. Bij dit twisten is het weI
van belang dat het aantal twists/meter voor beide Iussen ongelijk is. Op printplaten is
twisten niet mogelijk. Het is echter weI mogelijk de oppervlakten van de stroom
kringen te verkleinen door de heen- en teruggeleider zo dieht mogelijk bij elkaar te
leggen.

Evenals bij eapacitieve koppeling, geldt ook hier dat onnodig hoge frequenties ver
meden moeten worden en ook het aanbrengen van een geleidend vlak kan induetieve
overspraak sterk redueeren.
[Lit. 5, 6]
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5.4 Lange leidingen

Wanneer digitale componenten onderling verbonden worden via lange printsporen,
draden of kabels kunnen problemen ope-eden die te maken hebben met de looptijden
van de signalen door de bedrading en met storingen zoals reflecties, die optreden
wanneer zogenaamde lange leidingen niet zijn afgesloten met de voor die lijn gelden
de karakteristieke impedantie. De storingen als gevolg van de reflecties hebben de
vorm van cen gedempte trilling. De stoorsignalen die de schakeling dus zelf maakt,
verminderen de storingsmarge. Deze problemen treden dus op bij lange leidingen.
Een leiding neemen we lang. als de lengte van een lijn groter is dan L =TI2T.
waarbij T. de schakeltijd is van het overgezonden blokvormig signaal en T de loop
tijd van de transmissielijn per lengte eenheid.

Spanningsreflecties kunnen optreden, omdat de impedantie (RJ van de ontvanger
Diet correspondeen met de karakteristieke impedantie van de geleider (20). In Figuur
5.8 wordt op een vereenvoudigde manier een generator met transmissielijn en belas
ring getoond.

Rg ' U1 looptijd T (5) U2 RL

4-------:_Zo-----+--:~
~ 1 2

Figuur 5.8: Generator met transmissielijn en belasring

Aan de generatorzijde wordt een spanningsstap gegenereerd, die op weg wordt
gestuurd over de transmissielijn naar de belasring. De stap komt na T seconden aan
bij ~. Bij aankomst aan het eind van de Hjn (bij 2) weet de stap pas, dat de lijn met
RL afgesloten is. Door de misaanpassing (RL =Zo.> wordt het signaal aan het eind van
de lijn bij 2 gereflecteerd. Als gevolg van deze reflectie gaat er een stap (met een
Jdeinere amplitude) terog richring generator. Als deze stap op tijdstip t =2T terug is
bij 1. is er weer misaanpassing (Ra=Zo) dus weer reflectie enz.

Een andere oorzaak van storingsproblemen bij lange leidingen is dat signaallijnen
tussen Ie's vaak geen constante impedantie hebben, waarbij in het ideale geval weI
vanuit gegaan wordt ldeaal zou zijn, dat een signaal over een lijn met constante
impedantie zou gaan en aan de zijde van de belasting afgesloten zou zijn met cen
voor die lijn karakteristieke impedantie. In de praktijk zal deze ideale situatie zelden
voorkomen vanwege verschillende redenen:
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De belangrijkste reden is dat de karakteristieke impedanties van de transmissielijnen
niet constant zijn maar o.a. afuankelijk zijn van de frequenties van de overgezonden
signalen. Vooral blokgolven en pulsen geven problemen. Een blokgolf bestaat name
lijk uit een set van discrete frequenties. Wanneer nu een blokgolf overgezonden
wordt over een transmissielijn zullen niet alle frequentiecomponenten zich met de
zelfde snelheid voonbewegen (dispersie).

Een tweede reden waarom in praktijk transmissielijnen niet ideaal zijn, is het feit dat
het kan voorkomen dat er meerdere belastingen op een transmissielijn zijn aange
sloten. Hierdoor is zo'n lijn vaak niet meer op de juiste manier afgesloten.

Een oplossing voor de storingsproblemen bij lange tr'ansmissielijnen is het op de
juiste manier afsluiten van zo'n lijn. In het geval dat er meerdere belastingen verbon
den zijn met een transmissielijn, i,s een afsluitnetwerk vaak voldoende. Het afsluimet
werle moet dan weI worden geplaatst bij de belasting die het verst verwijderd is van
de bran.

Er zijn drie verschillende basismethoden voor het afsluiten van een lijn. Oit zijn:
seriedemping, pullup/pulldown-afsluiting en parallelle afsluiting. Behalve bij serle
demping moet het afsluitnetwerk aangesloten worden aan de ingang van de belasting,
dus zo ver mogelijk weg van de bron.

Seriedemping
Seriedemping wordt gerealiseerd door een kleine weerstand (tussen 10 en 75 ohm) in
serie te zetten met een transmissielijn zo dicht mogelijk bij de bran (zie Figuur 5.9).

Figuur 5.9: Seriedemping

Bij seriedemping is de waarde van de weerstand plus de uitgangsimpedantie van de
bran gelijk aan de impedantie van de transmissielijn. Met behulp van deze serieweer
stand wordt de refelectiecoeficient van de bran gelijk aan nul gemaakt. Een golf
wordt nu alleen nog maar aan de belastingzijde gereflecteerd en wordt bij terugkeer
bij de bron tegengehouden. Het nadeel van deze seriedempingtechniek is dat op de
ingang van de transmissielijn (punt 1 in Figuur 5.9) de spanning gelijk is aan de helft
van het verschil tussen de twee logische niveaus. Oit komt doordat het toevoegen van
de serieweerstand in feite betekent, dat je een spanningsdeler maakt. Het gevolg
hiervan is, dat er geen ingangen van andere poonen verbonden mogen worden met de
transmissielijn behalve aan het einde van de Hjn.
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PulJup/pulldown
De pullup/pulldown weerstandafsluiting, die getoond wordt in Figuur 5.10, is vanwe
ge zijn vennogensdissipatie niet aan te bevelen. Als beide weerstanden worden
gebruikt zal er altijd DC-vennogensdissipatie zijn en als alleen de pulldown-weer
stand gebruikt wordt, zal DC-vennogen gedissipeerd worden als de ingang hoog is.

Figuur 5.10: Pullup/pulldown weerstandafsluiting

Echter in speciale gevallen wanneer de ingangen hoog moeten zijn (pulled up)
vanwege logische redenen of omciat er erg langzame srijg- en daaltijden voorkomen,
lean er een pullup-weerstand naar Vcc gebruikt worden. Er zal dan DC-vennogen
gedissipeerd worden als de bron laag is.

ParalJelle AC-afsluiting
De parallelle AC-afsluiting (zie Figuur 5.11) heeft niet het nadeel van de halve
niveauspanningen bij seriedemping en het leidt niet tot DC-vennogensdissipatie.
Daarom wordt deze methode ook het meest aanbevolen.

Figuur 5.11: Parallelle AC-afsluiting

Het nadeel is ciat het twee componenten vereist. De waarde van C moet zo klein
mogelijk gekozen worden en R.. kan dan ongeveer gelijk gekozen worden aan Zoo

Schottky diode-afsJuiting
Ook kunnen in sommige gevallen Schottky-diodes gebruikt worden om lijnen af te
sluiten. Als lijnimpedanties niet goed zijn gediffmieerd, zoals in een backplane, lean
het gebruik van diode-afsluitingen geschikt zijn. Een typische diode-afsluiting is te
zien in Figuur 5.12. De lage voorwaartse spanning Vr van de diode (0,3 - 0,45V)
klemt het ingangssignaal op een spanning Vr beneden het O-niveau (met behulp van
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onderste diode) en een spanning Va;+Vr (met behulp van bovenste diode). Daarmee
worden de signaal-"overshoot" in beide richtingen beperkt

Figuur 5.12: Schottky diode-afsluiting

(Lit 6, 7]

5.5 Het voedingscircuit van een digitale schakeling

5.5.1 Inleiding
Bij het ontwerpen van digitale schakelingen wordt vaak weinig aandacht besteed aan
het voedingscircuit In de ontwerpschema's worden vaak alleen de functionele ver
bindingen weergegeven en de aard- en voedingspunten worden vaak aangegeven met
een symbool bij de bouwsteen (bijvoorbeeld aardsymbooltje). Met deze symbolen
wordt dan bedoeld. dat deze punten een gelijke potentiaal hebben. Bij het bouwen
van een schakeling worden al deze aard- en voedingspunten via draden verbonden en
wordt gehoopt dat inderdaad alle potentialen gelijk zijn. Deze manier van ontwerpen
wordt ook in de hand gespeeld door de verschillende CAD-programma's voor het
onwerpen van schakelingen. Zij bieden vaak niet eens de mogelijkheid om een goed
voedingscircuit te ontwerpen.

Het snelle schakelen van digitale circuits gecombineerd met het feit dat alle geleiders
een zelf- en wederzijdse inductie hebben, is de belangrijkste oorzaak van storingen in
digitale schakelingen, zeals we al gezien hebben in paragraaf 5.3 Overspraak. Een
snelle stt'oomverandering door een inductie veroorzaakt een stoorspanning in de aard
voedings- en signaallijnen van een digitale schakeling. Het storingssignaal in cen
aardlijn is dan een grater probleem dan een storingssignaal in een voedingslijn,
omdat het storingssignaal in een aardlijn wordt veroorzaakt door zowel transiente
voedingsstromen als door de retourstt'omen van de signaallijnen.
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5.5.2 Aarding
Om een storingssignaal als gevolg van de transiente stroom te venninderen, moet de
impedantie van de aardgeleider worden venninderd. De zelfinductie van een geleider
is een aantal ordes groter dan de weerstand van een geleider. Daarom is het van
belang om de zelfmductie te venninderen. Zelfinductie is rechtevenredig met de
lengte van de geleider. Hiennee kan rekening gehouden worden door in ieder geval
de lengte van kritieke signaallijnen, met hoge transient-stromen, zoalsklok-signaallij
nen, te minimaliseren. Ook het vergroten van de breedte van een printspoor verkleint
een zelfinductie. Behter de winst die hiermee te behalen is, is beperkt. omdat de
inductie een log-functie van de spoorbreedte is. Een verdubbeling van de diameter
(een toename van 100%) zal een zelfinductie-afname tot gevolg hebben van ongeveer
15%. Tach moet er naar gestreefd worden de geleiders altijd zo breed mogelijk te
maken.

Een andere methode om de zelfinductie te verkleinen is het gebruik van parallelle
paden tussen twee aansluitpunten. De zelfinductie is omgekeerd evenredig met het
aantal parallelle paden. Dus het plaatsen van twee parallelle paden met breedte d
maakt het plaatsen van 2 parallelle paden met breedte d in plaats van cen pad met
breedte d de zelfinductie twee maal zo klein. Deze methode is zeer geschikt om de
zelfinductie in aardlijnen te verminderen.

Als twee geleiders parallel lopen, gaat ook de wederzijdse inductie een rol spelen,
vooral als de geleiders dicht bij elkaar liggen. Daarom moet er voor gezorgd worden
dat parallelle signaallijnen niet te dicht naast elkaar liggen. Ook bet verkleinen van
de oppervlakte van een stroomkring reduceert deze wederzijdse inductie. Dit kan
gerealiseerd worden door er voor te zorgen dat heen- en teruggaande geleider vlak bij
elkaar liggen. Oit geldt ook voor voedings- en aardlijnen.

De meest praktische manier om een laag inductief aardcircuit te maken is er voor te
zorgen dat er veel parallelle paden zijn. Er moeten daarvoor zoveel mogelijk ge
leiders zijn en die moeten elk zo breed mogelijk zijn. Hierbij heeft het vergroten van
bet aantal parallelle geleiders een hogere prioriteit dan het verbreden van een gelei
der. Een parallel pad, zelfs al is het erg smal, is dus beter dan geen pad. Als dit
concept wordt doorgevoerd dan krijg je, bij een oneindig aantal parallelle paden, een
heel referentievlak. Dus, zoals al ter sprake is gebracht in paragraaf 5.3 Overspraak.
geeft een referentievlak het optimale resultaat. In de praktijk is het vaak niet optimaal
vanwege de grote bordoppervlakte, die je ermee verbruikt (bij een dubbelzijdige
printplaat) of de extra kosten als er vanwege het aardcircuit voor een meer-Iagen
printplaat moet worden gekozen.

Een meer praktijkgerichte oplossing en bijna net zo effectief om de inductie te
verkleinen, is het gebruik van een roostervormig aardcircuit. Dit betekent dat zowel
horizontale als verticale referentielijnen over een printplaat lopen, die samen een
roosterpatroon vonnen (zie Figuur 5.13). Deze oplossing zorgt voor meerdere retour-
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paden tussen alle paren Ie's. Deze roosterstruetuur lean zeIfs op een zeer volle
printplaat nog gerealiseerd worden, tenminste als er een dubbelzijdige printplaat
gebruikt wordt. Vertieale aardlijnen worden dan aan een zijde van de printplaat
gelegd en horizontale aardlijnen aan de andere kant. Op de kruispunten worden zij
verbonden door middel van via's. Het voordeel van deze opIossing is, dat je hiennee
maar een klein deel van de printoppervlakte gebruikt en het geeft bijna net zo'n
goede resultaten als met een vol aardvlak.

Figuur 5.13: Een aardcircuit in roostervonn

Bij het gebruik van een aardrooster worden eehter weI aardlussen gevormd. Aard
lussen hebben een sleehte naam, omdat:
- ze vaak op onverwachte plaatsen opduiken;
- ze vaak groot van omvang zijn, waardoor ongewenste koppeling over grote afstan-

den kunnen optteden;
- een deel van de aardlus soms dieht bij een signaalverbinding loopt, waardoor

overspraak optreedt;

Aardlussen hebben echter ook een aantal voordelen:
- twee parallelle verbindingen redueeren de irnpedantie in het aardcircuit;
- een aanwezig extern magnetiseh veld wordt verzwakt door de stroom, die geindu-

eeerd wordt in de aardlus;
- een sttoom eireulerend in een aardlus is vaak Minder problematiseh dan een

onbekende spanning over een onderbreking, gemaakt om de aardlus op te heffen.
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De parasitaire capaciteit over de onderbreking worth daarbij soms vergeten maar
ernstiger is een doorslag over de onderbreking bij hoge storende spanningen. Zo'n
doorslag kan heel hoge frequenties opwekken en daardoor veel extra storing
veroorzaken;
bij hoge frequenties zijn zelfinductie-effecten bepalend voor de stroomverdeling
over twee parallelle aardverbindingen. De kring gevormd door twee aardverbindin
gen AB en CD in Figuur 5.14 probeert, volgens de wet van Lenz, de netto omvat
te flux nul te maken. Dit leidt ertoe dat er door CD meer stroom loopt dan door
AB. In feite geeft de aardlus de stroom de kans om vanzelf een compacter en dus
gunstiger aardcircuit te kiezen.

( )
C

BA

D

Figuur 5.14: Een aardlus biedt de stroom in het aardcircuit de leans uit twee
wegen.

5.5.3 De voedingsspanning
In het ideale geval moet het V£voedingssysteem dezelfde vonn bebben als het
aardcircuit en ook hieraan parallel lopeno In de praktijk is dit vaak niet mogelijk.
Echter, omdat het Vcc-storingssignaal in de hand kan worden gehouden door een
goed gebruik van ontkoppelcondensatoren, is een goed roostervormig voedingssys
teem minder belangrijk dan een goed aardsysteem. Het is dus beter om eerst een
goed roostervonnig aardcircuit te maken en bet Vcc-storingssignaal desnoods te
onderdrukken op andere manieren.

Ontkoppeling
Als we uitgaan van een systeem, waarbij er al een aardcircuit aanwezig is met mini
male zelfinductie, dan blijft alleen het probleem over van het Vcc-storingssignaal. In
Figuur 5.15 is een schematische voorstelling gegeven van een bouwsteen, aangesloten
op het voedingscircuit.
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Figuur 5.15: Transient-voedingsstroom zonder ontkoppelcondensator

Als de logische poon schakelt, is er een transient-stroom I. Deze stI'OOm loopt door
het aardsysteem. De belangrijkste storingsopwekker is nu de zelfinductie van de
voedingslijn. De transient-stroom, die door deze zelfinductie loopt. zal een grote
storingsspanning veroorzaken, die zal verschijnen op de V=-aansluiting van de
logische poon. De groone van de transient-stroom kan worden verminderd of geeli
mineerd door ervoor te zorgen dat een andere bren deze transient-stroom leven.
Bijvoorbeeld een condensator, die vlak bij de logische poon wordt geplaatst. Dit is te

zien in Figuur 5.16.

lp

~ ~ ~

LrHllNDUCTANCE GROUND

Figuur 5.16: Transient-voedingsstroom met een ontkoppelcondensator

De storingsspanning tussen V~ en de aarde over de poon is nu een functie van de
waarde van de ontkoppelcondensator Cd en de lengte van de verbindingsdraad tussen
de condensator en de poon. Omdat deze verbindingsdraden zelfmductie bezitten moet
een ontkoppelcondensator altijd zo dicht mogelijk bij een IC geplaatst worden. Bij
TIL-logica is een ontkoppelcondensator verplicht bij elk TrL-IC. De V~-aansluiting

en de aarde-aansluiting zinen bij 'TI1,.-IC's diagonaal ten opzichte van elkaar op het
Ie (zie Figuur 5.17).
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Figuur 5.17: TIL-IC met condensator

Ret is dan gemakkelijk om de aard- en voedingssporen onder het IC te leggen,
waardoor een eenvoudige verbinding kan worden gemaakt met de aarde- en
voedingsaansluiting van het IC. Om nu de ontkoppelcondensator zo dicht mogelijk
bij de aarde- en voedingsaansluiting te plaatsen, IOU de condensator onder het IC
geplaatst moeten worden. Hierdoor is de afstand van de condensator tot allebei de
aansluitingen klein. Dit kan met behulp van een miniatuur SMD-condensator. In mijn
ontwerp heb ik echter gewoon gebruik gemaakt van een condensator (standaard DIP),
die zo dicht mogelijk bij de voedingsaansluiting is geplaatst, zoals in Figuur 5.17
wordt getoond.

Om de lading te compenseren, die wordt ontnomen door elke ontkoppelcondensator
moet er bij de voedingsbronaansluiting op het bord een grote condensator worden
geplaatst.
[Lit. 8]

5.6 Straling

Straling door digitale circuits wordt veroorzaakt door grote ttansient-stromen, die
door een geleider lopen, dus die in feite een antenne vormen. Deze straling kan
worden verminderd door: de transient-stroomsterkte te verkleinen, de hogere harmo
nischen te venninderen (door toename van stijgtijd) en de oppervlakten van de
stroomkringen te verkleinen. Wat printlayout betreft, is het verkleinen van de kring
oppervlakte van belang. Dit betekent dat signaallijnen en retourlijnen vlak naast
elkaar moeten liggen, zoals ook al aanbevolen werd bij het reduceren van overspraak
De andere technieken, die in de vorige paragraaf besproken zijn, zoals een aardvlak
of aardrooster en ontkoppelcondensatoren helpen ook de uitgezonden stralingen te
beperken.

De grootste stralingveroorzakers zijn kloklijnen. Zij hebben vaak de hoogste fre
quentie in bet systeem met snelle stijg- en daaltijden. Zij voeren hoge stromen en
zijn periodiek. Daarom moeten kloklijnen zo kort mogelijk gehouden worden en een
retourlijn moet zo dicht mogelijk naast de kloklijn lopeno
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Lijn- en bus-drivers zijn ook vaak veroorzakers van straling, vanwege de hoge
stromen die ze voeren. Echter vanwege het random karakter van hun signalen, gene
reren ze een breedbandige ruis. Lijn- en bus-drivers moeten dicht bij de lijnen ge
plaatst worden, die ze moeten aansturen.

Twee andere belangrijke stralingsbronnen zijn backplanes en verbindingskabels.
Straling, uitgezonden door een backplane wordt onder andere veroorzaakt door de
grote lengre van de lijnen die erop aanwezig zijn. Ook is er vaak een kloklijn aan
wezig op een backplane. Verschillende methoden om de straling, die uitgezonden
wordt door een backplane, te beperken zijn:
- gebruik een aardvlak
- zorg voor meerdere aardverbindingen
- gebruik "twisted pairs"
- gebruik gebalanceerde drivers en lijnen
- gebruik afsluitirnpedanties
- scherm het backplane af

Verbindingskabels lrunnen dus ook een stralingsbron zijn. De belangrijkste ontwerp
eis voor deze kabels is, ervoor te zorgen dat er een retourgeleider vlak bij de signaal
lijn ligt om de omsloten oppervlakte zo klein mogelijk te houden. Hieraan voldoen
zowel een coaxkabel als een "twisted pair".
[Lit. 6, 8]
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6. LAYOUT VAN PRINTPLAAT

6.1 Inleiding

Aan de hand van de schema's van de ADSP-kaan, die met behulp van het tekenpak
ket ORACD zijn gemaakt, heb ik een printplaat layout voor de ADSP-kaan gemaakt.
Hiervoor is gebruik gemaakt van het programma SMART-work. Dit is cen PCB
ontwerppakket, waannee op eenvoudige wijze met de hand cen layout-ontwerp van
een dubbelzijdige printplaat gemaakt lean worden. In bijlage 3 zijn cen aantal gege
vens, die betrekking hebben op de print layout verzameld zoals: Een verkleinde
weergave van de print-layout, cen "planegrond" waarop alle componenten aangege
ven zijn, en een componentenlijst.

6.2 ADSP-kaart

In Figuur 6.1 is de ADSP-kaan getekend met daarop aangegeven de plaats van de
verschillende funktieblokken, welke in hoofdstuk 4 zijn behandeld. Ook is grofweg
weergeven waar de datageheugenbussen en de programmageheugenbussen te vinden
zijn op de ADSP-kaart.

De ADSP-kaan is cen dubbelzijdige printplaat en niet zoals het E,,'aluation Board,
meer-Iagen-print. Dit heeft als nadeel dat de oppervlakte van de ADSP-kaan nogal
groat wordt. Bij het ontwerpen is dan ook veel nadruk gelegd op het zo klein moge
lijk houden van de oppervlakte. Vooral de oppervlakte, die door de geheugenchips in
beslag genomen zou worden, gaf aanleiding tot het besluit om niet het gehele pro
grammageheugen op de ADSP-kaart te plaatsen. De groatte van het programmage
heugen is beperkt, tot datgene wat nodig is om alle programma instrllcties van de
patroonherkenningsmodule te herbergen. Er lean op de ADSP-kaart nu maximaal 8k x
24 bits PM-CODE (voor programma instrUcties) en 4k x 16 bits PM-data worden
gebruikt. Het programmageheugen kan worden uitgebreid tot 16k x 24 bits PM
CODE en 16k x 16 bits PM-data door middel van een extra geheugenkaan, die op de
programmageheugen uitbreidingsconnector kan worden aangesloten. (64 pins eure
connector (a+c». Het beschikbaar datageheugen op de ADSP-kaan is 14k x 16 bits
groot.

Een ander probleem, dat op lean treden bij een dubbelzijdige print is, dat het soms
moeilijk is om alle signaal- en voedingslijnen z6 aan te sluiten dat ze makkelijk te
solderen zijn. Het beste is dan om deze lijnen in de soldeerlaag met de IC-pinnen te
verbinden. Bij de ADSP-2100A die 100 aansluitpinnen heeft, heb ik de voedings
aansluitingen moeten verbinden door middel van een exteme draadverbinding.
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Hierbij komen we ook op een voordeel van een dubbelzijdige print Het is namelijk
mogelijk om achteraf als de print al is gemaakt. nog wijzigingen aan te brengen door
bijvoorbeeld het toevoegen van draadjes of het wegkrassen van printsporen. Dit is
vooral nuttig bij een prototype kaan zoals de ADSP-kaart.
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Figuur 6.1: ADSP-kaan

Eventuele hardware-uitbreidingen kunnen worden aangesloten op een prototype
uitbreidingsconnector. Hiervan zijn er drie aanwezig op de ADSP-kaart Omdat er al
een hardware-uitbreiding ontwikkeld was; de coordinatengenerator, is er bij het
defini'eren van de aansluiting van de nieuwe prototype uitbreidingsconnector hiermee
rekening gehouden. Daarom is er ook nog steeds uitgegaan van een 96 pins eurocon-
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nector (a+b+c), ondanks het feit dat er eigenlijk maar twee rijen pinnen gebruikt
worden. Bij een dubbelzijdige printplaat kan het solderen aan connectorpinnen alleen
plaatsvinden aan de soldeerzijde van de printplaat, omdat je aan de componentenzijde
met bij de pinnen kunt komen. Daarom moeten de printsporen, die met een connector
verbonden moeten worden, ook uitgevoerd worden in de soldeerlaag. In bijlage 3 is
zowel op de print layout als op de plattegrond te zien dat de drie prototype uitbrei
dingsconnectoren langs elkaar op de ADSP-kaart zitten. Om nu de aansluiting van
deze connectoren met elkaar te verbinden (dus bijvoorbeeld pin A12 van connector 1
aan A12 van connector 2 en 3) op een zo economisch mogelijke manier (wat betreft
printoppervlakte), moeten de printsporen dwars door de connectoren worden gevoerd
(zie Figuur 6.2). Dit is alleen mogelijk, op een printzijde, als er twee van de drie
rijen pinnen met elkaar worden verbonden. In dit geval zijn dat de rijen b en c.
Hiermee moet rekening gehouden worden bij het ontwerpen van hardware-uitbreidin
gen, die op deze prototype uitbreidingsconnectoren worden aangesloten.

Figuur 6.2: Het verbinden van de prototype uitbreidingsconnectoren.

Een hardware-uitbreiding, die op de meuwe ADSP-kaart is geintegreerd, is de "FIFO
interface" (zie Figuur 6.1). Deze interface zorgt ervoor , dat via de "pasitie opneme
mer-connector" (20 polige flatcableconnector) de camerapositie ingelezen wordt
Daarnaast zorgt deze interface ervoor, dat de door de ADSP-2100A bewerkte data
(naadpuntcoordinaten) uitgelezen kan worden door een AT-host computer. Dit uitle
zen gaat via de "AT-connector". Dit is een 64 polige flatcable connector. De "down
load-interface" maakt ook gebruik van deze connector voor het inlezen van de pro
gramma-instructie vanuit de AT-host computer.
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6.3 Maatregelen tegen EMC-problemen

De verwachting was dat de ADSP-kaan erg gevoelig zou worden voor storingen
a.g.v. EM!. Vooral vanwege de vele hoog-frequente signalen, die aanwezig zijn op de
print-plaat en vanwege de grote printoppervlakte (lange printsporen en grate stroom
kringen). Daarom heb ik bij het ontwerpen van de ADSP-kaan veel aandacht ge
schonken aan Electromagnetische campatibliteit. In deze paragraaf zal ik aangeven
welke maatregelen er genomen zijn bij het layout ontwerp van de ADSP-kaan om
EMI-problemen te voorkomen.

Doordat de oppervlakte van de printplaat minimaal moest worden gehouden, is het
zeer moeilijk geweest, vanwege de hoge "dichtheid" van printsporen, om een aantal
van zulke "EMC-maatregelen" toe te passen. Bijvoorbeeld het afschermen van hoog
frequente signalen met behulp van extra printsporen tussen de signalen (tegen capaci
tieve overspraak) of het dicht bij elkaar leggen van heen- en teruggeleiders (tegen
inductieve overspraak en straling) zijn maatregelen die moeilijk zijn toe te passen bij
zulke printplaten. Op de ADSP-kaart heb ik aileen de kloklijnen afgeschermd met
extra printsporen, die verbonden zijn met de aarde van de klokkristal.

In hoofdstuk 4 is al vermeld dat er seriedemping is toegepast op de ADSP-kaan om
de golfreflectie te onderdrukken, die in lange printsporen optreden als ze niet correct
zijn afgesloten. Deze seriedemping wordt gerealiseerd met behulp van een serie
weerstand die zo dicht mogelijk bij de bron wordt geplaatst. Op de ADSP-kaan is dit
vooral van belang bij lijnen tussen TrL-bouwsrenen en de CMOS-statische RAMS,
omdat deze CMOS-chips een erg hoge ingangsimpedantie hebben. In paragraaf 5.4
"Lange leidingen" wordt vermeld dat seriedemping als nadeel heeft dat er na de
serieweerstand geen andere paonen magen worden verbonden met de transmissielij
nen behalve aan het einde van de lijn. Op de ADSP-kaart komt zo'n "aftakking" na
een serieweerstand toch enkele keren voor. Dus het kan zijn dat de serieweerstanden
Diet het gewenste effect heeft. Ik. heb toch besloten om op de print de mogelijkheid
open te laten om de weerstanden te plaatsen. Afhankelijk van meetresultaten lean dan
achteraf besloten worden of de serieweerstanden alsnog vervangen worden door
kortsluitbruggen. De serieweerstanden zijn geplaatst bij de adreslijnen BPMAo.l00
AT-PMAo.l00 BDMAo.l0 en AT-DMAo.10 (deze laatste twee adresbussen maken
gebruik van dezelfde serieweerstanden (zie bijlage 2, sheet 3) de chip-enable-lijnen
1~15 en /DMC~ en de schrijflijn /BPMWR.

Pullup/pulldown-weerstanden zijn er geplaatst bij aile lijnen die met altijd een gede
finieerde niveau-spanning hebben, zoals connector-ingangslijnen, en lijnen die in tri
state gezet kunnen worden, zoals de ADSP-schrijf- en leeslijnen. Deze lijnen worden
door een weerstand van lOill verbonden met de voedingsspanning (5V) of de aarde
(OV) als de lijn respectievelijk laag- en hoogactief is. Deze pullup/pulldown weer
standen zijn zo dicht mogelijk bij de belasting geplaatst.
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Zeals in hoofdstuk 4 in de schema's al te zien was, zijn de meeste IC's, die gebruikt
werden, TIL-bouwstenen. Het is bij deze bouwstenen verplicht om een ontkoppel
condensator te gebruikten bij elke IC. Op de ADSP-kaan is deze ontkoppelcondensa
tor van 0,1 uF zo dicht mogelijk geplaatst bij de voedingsspanningsaansluiting van
elke IC (ook bij de geheugenchips) op de manier zoals in Figuur 5.17 wordt gehou
den. Ook zijn bijna bij aIle IC's op de ADSP-kaan de aard- en voedingssporen naast
elkaar onder het IC gelegd. Dit heeft als voordeel dat er gemakkelijk een verbinding
gemaakt lean worden met de aard- en voedingsaansluiting van een IC en daamaast
zorg je zo voor een zo klein mogelijke afstand tussen de ontkoppelcondensator en de
aaro- en voedingsaansluiting. am de lading te compenseren, die onmomen wordt
door elke ontkoppelcondensator van 0,1 uF, moet er bij de voedingsspanningsaanslui
ring op de ADSP-kaart een grotere condensator geplaatst worden (ELCO van 470
uF). Bij printplaten van deze grootte is het vaak nodig om ook elders op de print van
deze condensatoren te plaatsen. Oak is er een extra condensator van 4,7 uP geplaatst
tussen de aard- en voedingsaansluitingen van de ADSP-2100A en er is een ELCO
van 150 uF aangebracht tussen de voedingsaansluitingen van de prototype uitbrei
dingsconnector. In bijlage 3 op de "plattegrond" is duidelijk te zien waar alle conden
satoren geplaatst zijn.

In hoofdstuk 5 wordt gesproken over het gebruik van cen referentievlak als aarogelei
der. Dit is bij de dubbelzijdige ADSP-kaan natuurlijk niet te gebruiken, omdat zowel
de soldeerlaag als de componentlaag nodig zijn om aile lijnen te plaatsen. Een goed
alternatief. dat in paragraaf 5.2 aan de orde kwarn, is een aardcircuit in roostervonn.
Dit heb ik dan ook op de ADSP-kaan aangebrachl De mceste aardgeleiders zijn
uitgevoerd als breed printspoor. Echter om het rooster volledig te maken zijn een
aanta! aardlijnen dun uitgevoerd en zijn zelfs cen aanta! exteme draadverbindingen
nodig geweesl In Figuur 6.3 is een schets gemaakt van het aardrooster op de ADSP·
kaart.

Voor de voedingsspanning is eenzelfde soon rooster gemaakt. Hiervoor waren echter
meerdere externe verbindingen nodig om het rooster compleet te maken.

Bij het opbouwen van de ADSP-kaan zijn alle IC's op speciale IC-pootjes gezet om
de IC's makkelijk te kunnen verwijderen als dat nodig mocht zijn. Deze pootjes
werken echter weI capacitieve overspraak in de hand. Daarom is het aan te bevelen
om in de toekomst als er eventueel een nieuwe kaan wordt gemaakt deze IC-pootjes
weg te laten.
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

7.1 Conclusies

Er is een nieuwe hardware-omgeving ontwikkeld en gerealiseerd ten behoeve van de
digitale signaalprocessor, de ADSP-2100A. Deze nieuwe "ADSP-kaan" is uitgevoerd
als een moederbord, met daarop een drietal uitbreidingsconnectoren, waarop eventue
Ie hardware-uitbreidingen aangesloten kunnen worden, die gebruik willen maken van
de ADSP-2100A. Het Evaluation Board, de "oude" hardware-omgeving, bevatte maar
een uitbreidingsconnector.

Op deze nieuwe ADSP-kaan is een nieuwe interface aanwezig, (die verbonden is met
de AT via een goed afgeschermde flatcable met 32 twisted pairs) die het mogelijk
maken met behulp van een rechtstteekse koppeling met de AT-bus, vanuit de AT het
totale ADSP-geheugen van 112k bytes vol te schrijven binnen 1 seconde. Oit is
aanzienlijk sneller dan de 30 minuten, die de seriele interface van het Evaluation
Board daarvoor nodig had.

Een andere interface, het FIFO-interface, voor het uitlezen van het datageheugen, is
nu geiiltegreerd op de ADSP-kaan. Dit heeft als voordeel dat, zowel voor het inlezen
van de programmuurinstrllctie, als voor het uitlezen van het datageheugen door de
AT, gebruik gemaakt kan worden van cen flatcable-verbinding, tussen de AT en de
ADSP-kaan. Bij het Evaluation Board waren daarvoor twee verbindingen nodig.

Bij het ontwerpen van hardware wordt vaak geen rekening gehouden met een goed
ontwerp van het voedingscircuit, omdat de meeste CAD-programma's voor het
tekenen van eleknische schema's zoals ORCAD, niet de mogelijkheid bieden om het
te ontwerpen. Vaak wordt een aansluiting met de voedi.ngsspanning en de aarde
aangegeven met symbolen (zoals het aardsymbooltje). Het wordt dan, bij het ontwer
pen van de print layout, aan het toeval overgelaten waar bepaalde IC's aan de voe
dingsspanning of aan de aarde komen te hangen.

7.2 Aanbevelingen

Met het nieuwe download interface op de ADSP-kaan is het aileen mogelijk om
vanuit AT naar het ADSP-geheugen te schrijven. Om te controleren of dat ook goed
gebeun zou het nuttig zijn om ook vanuit het ADSP-geheugen naar de AT te schrij
ven waar dan gecontroleerd kan worden of fouten opgetreden zijn bij het overzenden.
Op het ogenblik is dat niet mogelijk, omdat de latches waarin de data adres van het
ADSP-geheugen wordt gezet maar in een richting werken. Om foutencontrole weI
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mogelijk te maken, moeten dus in plaats van deze latches tranceivers gebruikt wor
den.

In de toekomst kan voor het ontwerpen van printplaat layouts beter een geavanceer
der ontwerppakket gebruikt worden dan het ontwerppakket SMART-work, waannee
ik de ADSP-kaan heb ontworpen.

Bij het ontwikkelen van hardware moet al in het ontwerpstadium gekeken worden
naar de EMC-problemen, die op kunnen treden, zodat bij het ontwerpen al maatre
gelen genomen kunnen worden om ze te voorkomen. Een aantal maatregelen, die bij
cen printontwerp genomen kunnen worden zijn:

- Gebruik als aardgeleider cen aardvlak of een roostervormig aard.circuit.
- Maak de aardsporen zo breed mogelijk.
- Als er cen aardrooster gemaakt is, probeer dan ook een roostervormig voedings-

spanningscircuit te maken, Echter het aardrooster heeft de hoogste prioriteit.
- Plaats ontkoppelcondensatoren tussen de voedigsspanning- en aardaansluitingen

van IC's om storingen in het voedingscircuit te onderdrukken.
- Probeer bij hoogfrequente signalen de signaallijn zo kon mogelijk te houden en

leg heen- en teruggeleiders zo dicht mogelijk bij elkaar.
- Zorg dat parallelle signaallijnen niet te dicht bij elkaar liggen. Ook kan een extra

spoor (aan cen kant aan aarde) als afschenning tussen twee parallelle signaallijnen
worden gelegd.

- Gebruik geen hogere frequencies dan strikt noodzakelijk is en gebruik ook geen
snellere componenten dan strikt noodzakelijk is.

- Let op een goede afsluiting van lange printsporen.
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BIJLAGE 1: Memory map • ADSP·2100A

Met de datageheugen adres-bus lean maximaal 16k x 16 bits geheugennrlmte geadres
seerd worden. Deze 16k x 16 bits geheugennrlmte is verdeeid in 8 biokken van 2k x
16 bits. De eerste 7 biokken van 2k x 16 bits worden gebruikt als datageheugen en
het Iaatste biok wordt gebnrikt veor memory-mapped JlO. In dit Iaatste biok kunnen
hardware-uitbreidingen geadresseerd worden. Er is afgesproken dat dit Iaatste biok
van 2k opgesplitst wordt in weer 8 biokken van 256 bytes. Ieder van deze biokken
van 256 bytes kan gebruikt worden veor een andere hardware toepassing. De adres
sen binnen zo'n biok kunnen alleen gebruikt worden veor die ene hardware-toepas
sing. De indeling van het datageheugen ziet er nu als voIgt uit:

BLOK ADRES- ADRES-DEC FUNKTIE
HEX

0 ooסס 00 ooסס ooסס ooסס GEHEUGEN
07FF 00 0111 1111 1111

1 0800 00 1000 ooסס ooסס GEHEUGEN
OFFF 00 1111 1111 1111

2 1000 01 ooסס ooסס ooסס GEHEUGEN
17FF 01 0111 1111 1111

3 1800 01 1000 ooסס ooסס GEHEUGEN
1FFF 01 1111 1111 1111

4 2000 10 ooסס ooסס ooסס GEHEUGEN
27FF 100111 1111 1111

5 2800 10 ooסס ooסס ooסס GEHEUGEN
2FFF 10 1111 1111 1111

6 3000 11 ooסס ooסס ooסס GEHEUGEN
37FF 11 0111 1111 1111

7 3800 10 1000 ooסס ooסס MEMORY-MAPPED JlO
3FFF 11 1111 1111 1111
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Biok 7 wordt als voIgt ingedeeId:

BLOK7 ADRES· ADRES·DEC FUNKTIE
HEX

IACKO 3800 11 1000 ooסס ooסס -
38FF 11 1000 1111 1111

lACK1 3900 11 1001 ooסס ooסס -
39FF 11 1001 1111 1111

IACK2 3AOO 11 1010 ooסס ooסס -
3AFF 11 1010 1111 1111

IACKJ 3BOO 11 1011 ooסס ooסס -
3BFF 11 1011 1111 1111

IACK4 3COO 11 1100 ooסס ooסס -
3CFF 11 1100 1111 1111

lACKS 3DOO 11 1101 ooסס ooסס -
3DFF 11 1101 1111 1111

IACK6 3EOO 11 1110 ooסס ooסס FIFO-INTERFACE
3EFF 11 1110 1111 1111

IACK7 3FOO 11 1111 ooסס ooסס COORDINATEN
3FFF 11 1111 1111 1111 GENERATOR

Voor de selectie van de 8 biokken van 2k worden an tim al3 gebruikt;
al3a12an =000 selecteert biok 0 en a13a12al1 = 111 selecteert biok 7. Vocr de onder
verdeling van biok 7 in 8 delen van 256 bytes worden a. tim a10 gebruikt.
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BULAGE 2: DRCAD SCHEMA'S

In deze bijlage wordt het complete electronische netwerk getoond van de
ADSP-kaan. Dit netwerk bestaat uit een aantal schema's, die gemaakt zijn met het
ontwerppakket ORCAD. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd hierar
chische Stnlctuur. Dat wil zeggen dat vanuit een zogenaamde "top-sheet", waarin een
blokschema getoond wordt, steeds gedetailleerder ingegaan kan worden op de ver
schillende blokken met het commando QUIT - ENTER. Deze top-sheet is te zien op
de volgende bladzijde. Hierop zijn de volgende blokken te zien:

- ADSP-2100A + Buffers
- Data memory
- Program memory
- PM expansion connector
- Prototype expansion connector
- AT - ADSP-2100A interface
- AT-host interface kaart
- Condesatoren
- Busstnlctuur
- Verklaring afkortingen

Het blok busstnlctuur is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van de busstnlc
tuur van de ADSP-kaan. Het blok afkortingen laat alle afkortingen zien van de
signaalnamen, die gebruikt worden in de verschillende ORCAD-schema's.

Om in de toekomst eventueel de flies te kunnen gebruiken waarin de verschillende
ORCAD-schema's ondergebracht zijn, moet er weI een extra elementen library
gebruikt worden. Deze library, ADSP.LIB, bevat ceo aantal zelfgemaakte elementen,
die speciaal bij deze set schema's horen. Deze library is samen met alle ORCAD
files beschikbaar op diskette, die te verkrijgen is bij dhr. W. Hendrix, kamer
EH 5.06.
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BULAGE 3: SMART-WORK

De printlayout van de ADSP-kaan is ontworpen met het ontwerppakket SMART
work. Omdat het ontwerp van de ADSP-kaart niet helemaal op een worksheet van
SMART-work paste, is het ontwerp in twee stukken verdeeld, die ieder in een appar
te file zijn ondergebracht De namen van deze fIles luiden:

- ADSP_UP.PCB
- ADSP_LOW.PCB

De tile ADSP_UP.PCB bevat de bovenste helft van de ADSP-kaart, zeals die op de
volgende bladzijde is afgedrukt en ADSP_LOW.PCB bevat de onderste hel! van de
ADSP-kaart Deze SMART-worle-fIles zijn beschikbaar op diskette, die te verkrijgen
is bij dhr. W. Hendrix kamer EH 5.06.
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Layout van de ADSP-kaart: soJdeer-zijde

•

91

••••-.: - .• r:.-



Layout van de ADSP-kaart: plattegrond
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BIJLAGE 4: COMPONENTEN ADSP-KAART

Ie's:
HUMMER TYPE FONCTIE

U1 PAL22V10 PAL

U2 CY7C421 FIFO

U3 CY7C421 FIFO

U4 CY7C128 STATISCH RAM

U5 CY7C128 STATISCH RAM

U6 74AS574 LATCH/FLIP-FLOP

U7 CY7C128 STATISCH RAM

U8 CY7C128 STATISCH RAM

U9 CY7C128 STATISCH RAM

.U10 74F244 BUFFER

U11 CY7C128 STATISCH RAM

U12 CY7C128 STATISCH RAM

U13 CY7C128 STATISCH RAM

U14 CY7C128 STATISCH RAM

U15 CY7C128 STATISCH RAM

U16 74F138 DECODER

U17 CY7C128 STATISCH RAM

U18 CY7C128 STATISCH RAM

U19 CY7C128 STATISCH RAM

U20 74LS04 INVERTER

U21 CY7C128 STATISCH RAM

U22 CY7C128 STATISCH RAM

U23 74ASOO NAND

U24 CY7C128 STATISCH RAM

U25 CY7C128 STATISCH RAM

U26 CY7C128 STATISCH RAM

U27 74ASOO NAND

U28 CY7C128 STATISCH RAM
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U29 CY7C128 STATISCH RAM

u30 74F374 LATCH/FLIP-FLOP

U31 74F244 BUFFER

U32 74AS02 NOR

U33 CY7C128 STATISCH RAM

U34 CY7C128 STATISCH RAM

U35 CY7C128 STATISCH RAM

U36 CYC128 STATISCH RAM

U37 74F374 LATCH/FLIP-FLOP

U38 CY7C128 STATISCH RAM

U39 CY7C128 STATISCH RAM

U40 74F374 LATCH/FLIP-FLOP

U41 CY7C128 STATISCH RAM

U42 CY7C128 STATISCH RAM

U43 74F245 TRANCEIVER

U44 74F245 TRANCEIVER

U45 74F374 LATCH/FLIP-FLOP

U46 74F138 DECODER

U47 74F244 BUFFER

U48 74F245 TRANCEIVER

U49 CY7C128 STATISCH RAM

U50 CY7C128 STATISCH RAM

U51 74F138 DECODER

U52 ADSP-2100A DSP

U53 74F374 LATCH/FLIP-FLOP

U54 74AS30 8-INPUT NAND

U55 74AS32 OR

U56 74F244 BUFFER

U57 74F374 LATCH/FLIP-FLOP

U58 74F138 DECODER

U59 74AS30 8-INPUT NAND

U60 74F244
.

BUFFER
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U61 74F245 TRANCElVER

U62 74F245 TRANCElVER

U63 74F244 BUFFER

U64 74F374 LATCH/FLIP-FLOP

U65 74AS30 8-INPUT NAND

U66 74F374 LATCH/FLIP-FLOP

U67 74ASOO NAND

U68 74F244 BUFFER

U69 74F374 LATCH/FLIP-FLOP

Weerstand-arrays

NOMMER TYPE ruNC'1'IE

N1 898-3-R22 SERlE DEMPING

N2 898-3-R22 SERlE DEMPING

N3 898-3-R22 SERlE DEMPING

N4 898-3-R22 SERlE DEMPING

N5 L08-1-R10K PULLUP

N6 898-3-R22 SERlE DEMPING

Weerstanden

NUMMER WAARDE (0) I'UNC'1'IE

R1 - R6 10k PULLUP

R7 - R11 10k PULLDOWN

R12 10k PULLUP

R13 - R23 22 SERlE DEMPING

R24 - R31 10k PULLUP
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Condensatoren

NUMMER WAAlU)E (uF) FUNCTIE

C1 - CSO 0,1 ONTKOPPELING

CS1 4,7 ONTKOPPELING

CS2 - C72 0,1 ONTKOPPELING

C73 150 ONTKOPPELING

C74 0,1 ONTKOPPELING

C7S 470 ONTKOPPELING

C76 - C77 0,1 ONTKOPPELING

Oscillatoren

HUMMER WAARDE (MHz) I'UNCTIE

CLOCK1 1 KLOK VOOR PAL

CLOCK2 32,768 KLOK VOOR ADSP2100A

Connectoren

HUMMER TYPE I'UNCTIE

CON1 20 POLIGE FLATCABLE POSITIE OPNEMER
CONNECTOR CONNECTOR

CON2 64 POLIGE FLATCABLE AT-CONNECTOR
CONNECTOR

CON3 64 PINS EUROCONNECTOR PM-UITBREIDINGSCONNECTOR
(A+C)

CON4 96 PINS EUROCONNECTOR PROTOTYPE
(A+B+C) UITBREIDINGSCONNECTOR

CONS 96 PINS EUROCONNECTOR PROTOTYPE
(A+B+C) UITBREIDINGSCONNECTOR

CON6 96 PINS EUROCONNECTOR PROTOTYPE
(A+B+C) UITBREIDINGSCONNECTOR
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