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Summary.

This report describes the design and partial realization of a system
that is to be used for the flexibel generation of sampled speechdata of
high quality. These speechdata will be used, in combination with a
speechmodule, to equip devices with speech. After that, these devices
can then be used by the visually and auditorily handicapped for the
generation of spoken ~essages between device and user respectively user
and auditor.

The first step in the design procedure consisted of a study of the
available literature, in order to find a suitable coding method for the
generation of speechdata. Considerations of low complexity and high
quality led to the choice of logarithmic Puls-Code-Modulation. Together
with this choice the assumption is made that the large amount of memory,
needed for the storage of the speechdata, will be cheap in the future.

Next, an investigation was made to the realization methods of the
system. Two methods were considered. A software method in which a
computer will be equipped with an AJD-DJA card to generate speechdata,
and a hardware method in which the system is built completely. The
software method is very flexible but at the same time expensive, while
the hardware method is cheaper but less flexible.

To combine the advantages of both methods, a solution was found in
hardware with own memory which will be coupled with a computer via a
serial link. In this way, the generated speechdata can be manipulated
flexibly in the computer.

The hardware will be built up in modular way. We distinguish an AJD-DJA
module, a microcontroller module and memory modules which communicate
with each other via a universal backplane. Furthermore a powersupply
module is needed for the hardware. The demands and specifications for
these modules are given in this report.

The realization of the microcontroller module, a memory module and the
backplane were carried out. These modules and backplane are discussed in
detail. Together with the demands and specifications, several recommen
dations concerning the AJD-DJA module are given. As soon as this module,
the powersupply module and the required software are realised, the
system will be operational.
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Samenvatting.

Dit verslag beschrijft het antwerp en de gedeeltelijke realisatie van
een systeem dat gebruikt gaat worden voor het op een flexibele wijze
opleveren van bemonsterde spraakdata van hoge kwaliteit. Deze spraakdata
zal gebruikt worden am, met behulp van een spraakmodule, een apparaat
van spraak te voorzien. Dit apparaat wordt zodoende voor visueel- en
spraakgehandicapten geschikt voor het weergeven van boodschappen tussen
apparaat en gebruiker respectievelijk toehoorder.

De eerste stap in de ontwerpprocedure bestond uit een literatuurstudie
naar een geschikte coderingsmethode voor het opleveren van de spraak
data. Uit overwegingen van lage complexiteit en hoge kwaliteit is
gekozen voor de Logaritmische Puls-Code-Modulatie. Bij deze keuze wordt
ervan uitgegaan dat de, voor de opslag van de spraakdata benodigde,
grate hoeveelheid geheugenruimte, in de vorm van geheugen IC's, in de
toekomst goedkoop wordt.

Vervolgens is onderzocht hoe het systeem gerealiseerd zou kunnen worden.
Hiervoor kwamen twee methoden in aanmerking. De software methode waarbij
een computer wordt uitgerust met een AjD-DjA kaart en via software de
spraakdata oplevert, en de hardware methode waarbij het systeem volledig
gebouwd wordt. De software methode is zeer flexibel maar tevens kost
baar terwijl de hardware methode goedkoper, maar niet flexibel is.

Om de voordelen van beide methoden te combineren is een oplossing
gevonden in de vorm van hardware met eigen geheugen welke serieel wordt
gekoppeld met een computer. Op deze manier kan de opgeleverde spraakdata
flexibel bewerkt worden in deze computer.

De hardware wordt hierbij modulair opgebouwd. We onderscheiden zo een
AjD-DjA module, een microcontroller module en geheugen modulen, welke
onderling communiceren via een universele backplane. Verder is een
voeding module nodig voor de hardware. Voor deze modulen zijn de eisen
en de specificaties afgeleid.

De realisatie van de microcontroller module, de geheugen module en de
backplane heeft hierbij nag plaatsgevonden. Deze modulen worden uit
voerig besproken. Voor de nag niet gerealiseerde AjD-DjA module zijn
naast de eisen en specificaties een aantal aanbevelingen gegeven.
Zodra deze module, de voeding module en de nodige software zijn
gerealiseerd kan het systeem operationeel worden.
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Hoofdstuk 1. Inleiding.

In de vakgroep Medische Elektrotechniek (EME) van de faculteit Elektro
techniek aan de Technische Universiteit Eindhoven, worden de onderzoeks
activiteiten voornamelijk geconcentreerd op een viertal projecten.
Deze projecten zijn:

- Servo-anesthesie,
- Anesthesiediepte meting,
- Afbeeldingstechnieken in de geneeskunde,
- Communicatiehulpmiddelen ten behoeve van gehandicapten.

Het onderzoek aan elk van deze projecten wordt verricht door een
projectgroep, waarbij vaak nauw wordt samengewerkt met andere universi
teiten, ziekenhuizen, revalidatiecentra en met de industrie, zowel
nationaal als internationaal.

Binnen de projectgroep communicatiehulpmiddelen ten behoeve van gehandi
capten wordt o.a. bestaande apparatuur aangepast en nieuwe apparatuur
ontwikkeld, met als doel het vergroten van de communicatiemogelijkheden
tussen gehandicapte en zijn of haar omgeving.

Voor visueel- en spraakgehandicapten is synthetische spraak een veel
gebruikte manier van communicatie tussen apparatuur en gebruiker resp.
tussen gebruiker en toehoorder. Op dit moment wordt er in de vakgroep
Medische Elektrotechniek (EME) gebruik gemaakt van spraaksynthesizers
voor het weergeven van boodschappen van apparatuur naar gebruiker of
toehoorder. Met de huidige stand van zaken zijn er twee coderings
technieken die hierbij gebruikt worden

- spraaksynthese met difonen.
spraakresynthese waarbij vooraf gesproken zinnen worden bewerkt.

Beide technieken zijn hoofdzakelijk bedoeld voor het realiseren van
compacte spraakdata en maken daarbij gebruik van specifieke spraak
eigenschappen zoals bijvoorbeeld keel resonanties en articulatie para
meters. Het proces van datacodering is daarom voor deze technieken niet
makkelijk, complex en daarom kostbaar. Bovendien wordt er bij dit proces
een afweging gemaakt in de kwaliteit van de weergegeven spraak. Het
resultaat is compacte spraakdata die leidt tot een redelijke kwaliteit
spraak, maar die echter onnatuurlijk overkomt.

Indien we de kwaliteit van synthetische spraak willen verbeteren kunnen
we gebruik maken van bemonsterde spraak. Zoals bekend (denk aan de CO)
kan deze techniek leiden tot een zeer hoge spraak-kwaliteit. Hier staat
tegenover dat de op deze manier opgewekte spraakdata groot in omvang is
en zodoende veel, nu nog kostbare, geheugenruimte in beslag neemt.

Met de komst van grote en hopelijk goedkope geYntegreerde geheugens in
de toekomst begint deze techniek toch interessant te worden. Om voor
bereid te zijn op de komst van grote geYntegreerde geheugens werd in de
vakgroep Medische Elektrotechniek (EME) besloten tot een onderzoek naar
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de methode van bemonsteren en reconstrueren van spraaksignalen. Hierbij
was er behoefte aan een ontwikkelsysteem voor spraak modules werkend op
basis van bemonsterde spraak (kortweg ontwikkelsysteem genoemd).

Een spraakmodule wordt hierbij gezien als een DjA schakeling waaraan
bemonsterde spraakdata wordt aangeboden, en welke in een apparaat zal
worden ingebouwd. Om vele apparaten standaard te kunnen uitrusten met
zo'n spraakmodule is het zeer wenselijk dat deze spraakmodules :

- 20 goedkoop mogelijk zijn,
Niet complex, en zodoende eenvoudig reproduceerbaar z1Jn,

- Op batterijen kunnen werken om zodoende onafhankelijk te zijn
van het lichtnet.

Het ontwikkelsysteem voor deze modules kan dan in hoofdzaak worden
gezien als een systeem dat op een flexibele wijze bemonsterde spraakdata
oplevert. Dit wordt ook weI datacodering genoemd.

Dit verslag zal de realisatie van dit ontwikkelsysteem behandelen.
Aangezien er in de theorie veel datacoderingstechnieken bekend zijn zal
allereerst in hoofdstuk 2 een keuze worden gemaakt voor een van deze
technieken. In hoofdstuk 3 wordt dan de theoretische achtergrond van
deze techniek gegeven waarna hoofdstuk 4 het ontwikkelsysteem beschrijft
zoals dat gebruikt gaat worden voor het genereren van de benodigde
spraakdata. In dit hoofdstuk worden ook de eisen die aan dit systeem
gesteld worden uiteengezet, en bovendien wordt afgewogen hoe het systeem
het beste gerealiseerd kan worden. Hieruit voIgt dan een systeemopzet
waarvan in hoofdstuk 5 de belangrijkste hardware ontwerpregels worden
behandeld.

Hoofdstuk 6 beschrijft dan vervolgens de hardware, en hoofdstuk 7 de
software van het systeem. In hoofdstuk 8 wordt daarna stil gestaan bij
het gebruik van de hardware in andere toepassingen, waarna hoofdstuk 9
aangeeft wat er nog gedaan dient te worden. Tenslotte volgen dan de
conclusies die we uit het onderzoek kunnen trekken en een aantal aan
bevelingen die van belang zijn bij een eventuele voortzetting van het
onderzoek.

§ 1.1. Even veer de duidelijkheid.

Dit onderzoek heeft het primaire doel om een hoge kwaliteit spraak te
behalen met bemonsterde spraakdata die op flexibele wijze is verkregen.
Het onderzoek gaat er hierbij vanuit dat de geheugen ruimte in de
toekomst goedkoop wordt (een overigens reele verwachting gezien de
ontwikkeling die er in deze sector zit).

Het is niet de bedoeling om de andere technieken te verdringen. Voor
deze technieken zal altijd een toepassing blijven bestaan wanneer de
kwaliteit minder kritisch is. Hierbij valt te denken aan toepassingen
die zouden leiden tot enorme hoeveelheden spraakdata in het geval van
spraakbemonstering.



8

Hoofdstuk 2. Keuze van de coderingsmethode voor de spraakdata.

In de theorie bestaan er veel methoden om spraak te coderen. Het zou
handig zijn indien we op een eenduidige manier konden kiezen voor die
methode die de beste kwaliteit oplevert. Kwaliteit blijkt echter een
moeilijk exact te omschrijven criterium te zijn voor de keuze uit de
vele coderingsmethoden. Daarom is het kiezen van een coderingsmethode
niet zo eenvoudig. Dit hoofdstuk zal gaan over het maken van de keuze.

§ 2.1. Kort overzicht van spraakcoderingsmethoden.

Nadat de onderzoeker Reeves (1938) het Puls-Code-Modulatie principe
(PCM) had gesuggereerd voor het coderen van signalen hebben vele onder
zoekers gewerkt aan deze klasse van 'Waveform Coders', zo genoemd omdat
zij trachten het originele signaal te copieren. 20 ontstonden naast PCM,
differentiele PCM (DPCM), adaptieve DPCM (ADPCM), delta modulatie (DM)
en adaptieve DM (ADM) die aIle gebruik maken van de correlatie tussen
opeenvolgende spraakmonsters om, in het geval van spraak, de bitrate te
verminderen en toch een redelijke kwaliteit te bewerkstelligen.

Los van deze methoden ontstonden uit een suggestie van Dudley (1939) de
zogenaamde 'Analysis/Synthesis' methoden (bv. LPC) welke gebruik maken
van een periodieke en een witte ruisbron in geschakelde toepassing, in
combinatie met een, door beschrijving van het mondholtekeelkanaal,
gestuurd filter. Het hoofddoel is ook nu weer het realiseren van een
lagere bitrate.

In de loop der jaren zijn ook mengvormen ontstaan van 'Waveform' en
'Analysis/Synthesis' methoden. Deze zogenaamde 'Intermediate' methoden
combineren de gedetailleerde signaalbeschrijvingen van 'Waveformcoders'
met spraaksignaal-redundantie uitbuitende strategieen van 'Analysis
Synthesis' methoden.

Het overkoepelende probleem voor al deze methoden is het maken van een
afweging tussen het produceren van een goede kwaliteit spraak, met
simpele schakelingen, bij een lage bitrate. Dit zijn de drie essentiele
wensen die we aan iedere coderingsmethode kunnen stellen. Het is echter
niet mogelijk om aan deze drie wens en gelijktijdig te voldoen. Vandaar
dat de afweging tussen deze drie wensen per methode anders ligt.

De onderzoeker Holmes (Lit. 16) heeft de 3 klassen van methoden met
elkaar vergeleken op een aantal eigenschappen zoals : bitrate, kwali
teit, complexiteit en huidig gebruik. Holmes kwam hierbij tot tabel 2.1.

De vraag die nu opkomt luidt

- Kunnen we de verschillende methoden weI met elkaar vergelijken,
aangezien ze ieder met verschillende bit rate werken ?
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Het antwoord daarop is afhankelijk van eventuele bitrate eisen die
gesteld worden aan de methode. Zijn we bijvoorbeeld op zoek naar de
beste kwaliteit bij een gegeven bitrate dan zou tabel 2.1. niet bruik
baar zijn omdat de methoden daarin niet vergeleken worden bij dezelfde
bitrate.

Bit rate Current
Cldss Examples Kbit s Qualit\ Complexit} Status
--------------------

pm } {
64 ex.:ellent low widespread

delta modulation 32 ver} good use
Wavefc)rm Iwith companding or 16 fairl~ good demonstration

level adaptation) 8 poor available

.:hdnnel 2·4 fair high widespread
vocoder use

LPC vocoder 24 fair high some use.
increasing

Analysis formant 1·2 can be very research
S} nthesis vocoder good high

pattern- 08 poor very research
matching so far high
vocoder

phonetic 0·10·2 poor very research
vocoder so far high

basebdnd 96 good fairlv demonstration
vocoder high available

APC 16 ver} gOOd} fairly designs
or 8 good high available-

RELP 48 fairl} good or high research
continues

sub-band 16 good medium research
coding

Intermedidte SBC with hdrmonic 8 good high research
compression

ddaplive 16 ver} gOOd}
transform 8 good high research

coding 4·8 fairl} good

ATC with harmonic 8 very good i.
high research

compression 48 good

time-encoded 4 16 not }et fairl} research
speech proved low

Tabel 2.1. Overzicht van eigenschappen van coderingsmethoden.
(Holmes, J.N., Lit. 16)

Zijn we echter op zoek naar de beste kwaliteit, zoals in ons geval, dan
kan tabel 2.1. wel gebruikt worden. De eventuele prijs die we dan
betalen is dat de bit rate en/of de complexiteit hoger kan/kunnen worden.

Toch zijn er enige kanttekeningen te maken bij tabel 2.1.
Holmes schrijft hierover dat deze tabel slechts als richtlijn gebruikt
kan worden, en geeft hiervoor twee redenen :

- De gebruikte bewoording is redelijk vaag,
- Er zijn variaties in systeem parameters mogelijk zodat eenzelfde

methode een breed gebied van systeem eigenschappen kan beslaan.
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Er is echter nog een reden waarom we, in ieder geval de kwaliteits
omschrijving in, tabel 2.1. slechts als richtlijn kunnen gebruiken.
Kwaliteit is namelijk een subjectief oordeel van die gene die luistert
naar de gereconstrueerde spraak, en het is niet helemaal duidelijk hoe
Holmes de kwaliteit heeft gemeten.

§ 2.2. Objectieve kwaliteitsmeting van een coderingsmethode.

In de literatuur wordt vaak gebruik gemaakt van het begrip signaal
ruisverhouding als criterium voor de kwaliteit van een coderingsmethode.
Hoewel de signaal-ruisverhouding een heel aardige indikatie is voor de
kwaliteit van een coderingsmethode, is deze toch onvoldoende in staat om
perceptuele invloeden in het gehoor te kunnen beschrijven.
De verklaringen hiervoor lopen uiteen. Ik geef hiervan 2 voorbeelden :

Jayant (Lit. 18) zoekt een verklaring in het feit dat quantisatie fouten
over het algemeen een correlatie met het ingangssignaal bezitten. Deze
zullen zodoende bij een luisteraar een andere irritatie opwekken dan de,
voor signaal-ruisverhouding gemodelleerde, signaal onafhankelijke
(witte) ruis.

Mermelstein (Lit. 21) geeft een verklaring door te stellen dat het niet
mogelijk is om, zoals bij signaal-ruisverhouding het geval is, gebruik
te maken van de gemiddelde waarden van ingangssignaal en ruissignaal.
Bij een stille passage in het ingangssignaal zal imrners het ruissignaal
beter te horen zijn, en dus bij een luisteraar meer irriteren.

Veel onderzoekers hebben zich daarom bezig gehouden met het verkrijgen
van een eenduidig kwaliteitscriterium. Een tweetal criteria lijken veel
belovend. Deze zijn :

- Segmentele signaal-ruisverhouding volgens Mermelstein (Lit. 21).
- Subjectieve signaal-ruisverhouding volgens Nakatsui (Lit. 24).

Zonder op deze criteria in te gaan wil ik alleen vermelden dat, indien
er al betere kwaliteitscriteria zijn gevonden door onderzoekers, deze
criteria op zich geevalueerd worden in de literatuur. Ik heb althans
geen literatuur kunnen vinden die een mogelijk goed kwaliteitscriterium
oplevert, en vervolgens toepast om coderingsmethoden te vergelijken.
De moraal van dit verhaal is dus dat het niet eenvoudig is om alleen op
kwaliteitsoverweging te kiezen voor een coderingsmethode.

§ 2.3. Keuze van de coderingsmethode klasse.

We hebben nu gezien dat het niet eenvoudig is om alleen op kwaliteits
overweging te kiezen voor een coderingsmethode. We moeten echter besef
fen dat de kwaliteit van een coderingsmethode, hoe subjectief gemeten
ook, altijd te verhogen is ten koste van complexiteit en/of bitrate. We
moeten ons dan wel afvragen wat het ons waard is om de kwaliteit van een
coderingsmethode te verhogen.
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Het antwoord hierop is redelijk eenvoudig. Naast hoge kwaliteit is lage
complexiteit voor ons een zeer belangrijke eis. We willen immers een
standaard spraakmodule realiseren die zoals gezegd niet complex moet
zijn. De lage bit rate is voor ons dus op te offeren.

De keus voor de klasse van coderingsmethode is nu via tabel 2.1. geval
len op de zogenaamde 'Waveform Coders'. Ook al is tabel 2.1. slechts te
gebruiken als richtlijn, dan zien we toch dat deze klasse van coderings
methode als enige de predikaten 'excellent' bij kwaliteit (let wel bij
hoge bitrate) en 'low' bij complexiteit heeft gekregen.

§ 2.4. Keuze van de te gebruiken coderingsmethode.

In de klasse 'Waveform Coders' zijn veel coderingsmethoden bekend.
Grofweg kunnen we deze klasse verdelen in twee groepen; die methoden die
geen en die methoden die wel rekening houden met correlatie tussen
opeenvolgende spraakmonsters.

Voorbeelden uit de groep die geen rekening houdt met deze correlatie
zijn PCM (ook lineaire PCM genoemd) waarin alle quantisatiestappen een
gelijke grootte hebben, en Log-PCM waarin de quantisatiestap kleiner
wordt bij afnemend signaal niveau. Log-PCM ontstaat uit PCM door een
logaritmische compressie van het ingangssignaal gevolgd door een PCM
codeerschakeling en een bijbehorende expansie van het uitgangssignaal.

Voorbeelden uit de groep die wel rekening houdt met deze correlatie zijn
DPCM waarin het verschil tussen de huidige waarde van het ingangssignaal
en een voorspelling van het ingangssignaal uit zijn verleden wordt
gequantiseerd, en DM de 1-bit versie van DPCM, waarin slechts 1 bit
wordt gebruikt voor de representatie van signalen, maar waarbij echter
gebruik wordt gemaakt van een veel hogere bemonsteringsfrequentie.
Van al deze methoden zijn er bovendien adaptieve versies (bv. APCM, ADM)
bekend die hun quantisatie stapgrootte aanpassen aan het ingangssignaal.

Jayant (Lit. 18) heeft al deze methoden vergeleken en vindt een drietal
methoden die leiden tot een goede kwaliteit. Dit zijn Log-PCM, ADPCM en
ADM. In een onderlinge vergelijking van deze drie methoden, bij dezelfde
bitrate, introduceert hij, uit een gesprek met Rosenberg, twee figuren
2.1.a. en 2.1.b. bij respectievelijk een bandbreedte van 200-3200 Hz en
200-2400 Hz van het ingangssignaal. Jayant constateert het volgende :

- ADPCM heeft een constante signaaljruis winst boven Log-PCM van
12 dB in figuur 2.1.a. en 8 dB in figuur 2.1.b. Dit is hoofd
zakelijk te wijten aan de differentiele coderingsmethode.

- Er is een bitrate waarop de signaal-ruisverhouding van ADM
gelijk is aan die van Log-PCM. Dit komt doordat de signaal
ruisverhouding voor ADM evenredig is met de derde macht van de
bitrate, terwijl de signaal-ruisverhouding voor Log-PCM even
redig is met de exponent van de bitrate.

- ADPCM heeft altijd een betere signaal-ruisverhouding dan ADM,
hoewel het verschil bij zeer lage bitrates klein is.
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Fig. 2.1. Vergelijking van signaal/ruis tegen bitrate.
(Jayant, N.S., Lit. 18)

Jayant geeft ook aan dat deze resultaten, hoewel representatief, slechts
als richtlijn gebruikt kunnen worden. Hij geeft hiervoor drie redenen :

- De resultaten zijn gebaseerd op een korte en specifieke spraak
boodschap.

- De coderingsmethoden behoren tot een wijde klasse van differen
tiele en niet-differentiele codeermethoden en kunnen als zodanig
slechts verwachtingen geven van gemiddelde prestaties.

- De resultaten zijn niet alleen afhankelijk van signaal-ruisver
houding, maar ook van perceptuele invloeden.

Echter ook al zijn deze resultaten slechts te gebruiken als richtlijn
dan nog kunnen we constateren dat ADM voor hoge bitrates afvalt. Bedenk
hierbij dat een standaard telefoon verbinding al een bit rate heeft van
64 kb/s. De keus gaat dus uiteindelijk tussen Log-PCM en ADPCM.

Ook bij deze keus moeten we nu de complexiteit van de methode in acht
nemen. ADPCM heeft weliswaar een signaal/ruis winst van ruwweg 12 dB,
maar is ook veel complexer dan Log-PCM (in wezen een AID omzetter).
Bovendien blijkt uit de theoretische achtergrond van PCM dat een 12 dB
signaal/ruis winst overeenkomt met een winst van 2 bits in woordgrootte.
We kunnen dus ook stellen dat Log-PCM 2 bits meer nodig heeft dan ADPCM
voor dezelfde signaal-ruisverhouding. Deze 2 bits extra staan voor ons
echter in geen verhouding tot de complexe schakeling die voor ADPCM
nodig is voor de voorspelling van signaalwaarde uit vorige monsters, en
het adaptief regelen van de stapgrootten. We gaan er immers vanuit dat
geheugen ruimte goedkoop wordt.

De keus is dus gevallen op Log-PCM. Een spraakmodule bestaat dan in
wezen slechts uit geheugen, een D/A schakeling en een logaritmische
expansie schake ling. Bovendien heeft Log-PCM als extra voordeel dat het
geschikt is voor willekeurige signalen, terwijl ADPCM alleen goed werkt
bij signalen met voldoende correlatie tussen opeenvolgende monsters.
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Hoofdstuk 3. Theoretische achtergrond van PCH.

In hoofdstuk 2 hebben we gekozen voor Logaritmische Puls-Code-Modulatie
(Log-PCM) voor het coderen van spraakdata. Hierbij wordt in het algemeen
het coderen van een willekeurig signaal ook weI signaalbemonstering ge
noemd, en vindt plaats in een zogenaamde analoog naar digitaal (AjD)
omzetter. Het omgekeerde proces waarin het originele signaal wordt
teruggewonnen heet signaalreconstructie, en vindt plaats in een digitaal
naar analoog (DjA) omzetter.

In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de theoretische achtergrond van
PCM. Allereerst zullen we in de paragrafen 3.1. tot en met 3.3. uitgaan
van lineaire PCM waarna we in paragraaf 3.4. de overstap naar Log-PCM
zullen maken. Paragraaf 3.5. geeft tens lotte een aantal te nemen maat
regelen bij het gebruik van Log-PCM.

§ 3.1. Signaalbemonstering.

Het proces van signaalbemonstering kan worden voorgesteld door een
schakelaar, die het signaal al dan niet doorgeeft, gevolgd door een
quantisator schakeling die de signaalamplitude in een getal omvormt. De
schakelaar wordt periodiek, met een periode tijd T, gedurende een korte
tijd T gesloten. Dit model is afgebeeld in figuur 3.1.

_~_ --\--_~ (n ) "
Xc (t) ~-"_ ~

T
Quantisator ~-+- xQ (n)

Fig. 3.1. AjD omzetter.

Het aldus verkregen ingangssignaal van de quantisator wordt met x(n)
aangeduid en bestaat uit een reeks smalle pulsen waarvan de hoogte
gelijk is aan de amplitude van het ingangssignaal.

De schakelaar in het model van de AjD omzetter (Fig. 3.1.) is te model
leren als een pulsamplitudemodulatie proces, waarbij geldt

*X (t) = Xc (t) P ( t , T ) (3.1)

Dit model is weergegeven in figuur 3.2. x*(t) is hierbij een voorlopige
notatie van het ingangssignaal van de quantisator.

Xc (t)

Fig. 3.2. Monsternemer.

De draaggolf p(t,T) be staat hierbij uit een reeks, op gelijke afstand T
liggende, pulsen met breedte T en hoogte 1.
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Shanmugam (Lit. 31) en van de Ven (Lit. 35) benaderen de draaggolf
p(t,T) als een reeks van Dirac-pulsen. Deze benadering is slechts geldig
indien :

- De breedte T zeer klein is t.o.v. het bemonsteringsinterval T.
- Het te bemonsteren signaal in het tijdsinterval T weinig in

amplitude varieert.

In dat geval geldt voor een puIs gecentreerd op t ~

00

J xc(t) P(t-~,T) dt
_00

(3.2)

We zien dat (3.2) in feite de definitie van een Dirac-puIs is, en dat we
daarom de draaggolf p(t,T) als een reeks Dirac-pulsen mogen benaderen.
We krij gen nu :

00

P(t,T) pet) l: 6(t-nT)
n=-oo

(3.3)

Voor het ingangssignaal van de quantisator geldt dan

x*(t) Xc (t) P (t)

00

xc(t) l: 6(t-nT)
n=-oo

(3.4)

We kunnen dit ook schrijven als

*X (nT) = xc(nT)

We voeren nu de volgende schrijfwijze in

*x(n) = x (nT) = Xc (nT)

(3.5)

(3.6)

Het signaal x(n) is nu gedefinieerd voor gehele waarden van n en is
ontstaan door bemonstering van het tijdcontinue signaal xc(t) met
bemonsteringsfrequentie f s = liT. T is het bemonsteringsinterval.

We gaan uit van een genormeerd ingangssignaal x(n) waarvoor geldt

-1 :5 x(n) :5 1 (3.7)

De amplitude van x(n) kan nog elke waarde tussen -1 en 1 aannemen, en is
daarom niet digitaal te verwerken. Hierom wordt de amplitude van x(n)
door de quantisator omgevormd in een digitaal getal bestaande uit b+1
bits (1 tekenbit). De quantisator hanteert hierbij quantisatiestappen
ter grootte :

(3.8)
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Het signaal xQ(n) in figuur 3.1. zal hierdoor in het algemeen afwijken
van x(n). Deze afwijking wordt weergegeven door de quantisatiefout :

e(n) = xQ(n) - x(n) (3.9)

We kunnen de quantisator nu modelleren als een optelschakeling van het
signaal x(n) en e(n). Dit model is weergegeven in figuur 3.3.

x(n) XQ (n)

Fig. 3.3. Quantisator.

We beschouwen nu het quantiseren door middel van afronding. Deze vorm
van quantiseren is weergegeven in figuur 3.4. Er geldt :

Ii Ii
2" < e(n) < 2"

XQ (n)

31i
21i
Ii

x(n)

(3.10)

Fig. 3.4. Quantiseren door afronding.

Het verband tussen x(n) en Xq(n) en ook tussen x(n) en e(n) is deter
ministisch. In de literatuur wordt e(n) vaak gemodelleerd als additieve
ruis met e(n) = xQ(n) - x(n). Voor ieder monster x(n) is e(n) dan een
willekeurige waarde tussen -1i/2 en 1i/2. Hierbij veronderstellen we dan:

- e(n) is een stationair random proces.
- e(n) is ongekorreleerd met x(n).
- e(n) en e(n+k) zijn ongekorreleerd voor k ~ O.
- De kansverdeling van e(n) is uniform.

We hebben al gezien dat e(n) in werkelijkheid niet geheel ongekorreleerd
is met x(n). In de literatuur wordt echter toch vaak gedaan alsof dit
wel het geval is, om zodoende een redelijk goede indicatie te krijgen.
Voor het ruisvermogen van e(n) volgt dan

p
e

2
a

e

00
2 2

E[e (n)] = J e p(e) de
-00

1i/2 2 1
Jell de

-1i/2
(3.11)
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Een quantisator kan dus gemodelleerd worden als een witte-ruis bron e(n)
met een ruisvermogen ~2/12. Indien de eigenschappen van het signaal x(n)
bekend zijn kan dan ook over signaal-ruisverhouding gesproken worden.
Stel het signaalvermogen van x(n) is Px = E[x2 (n)], dan geldt voor de
signaal-ruisverhouding

S.N.R.
P

x
P

e
= 12 22b P

x
(3.12)

We kunnen (3.12) ook in logaritmische vorm zetten. Dan geldt

S.N.R. = 10 log Px/Pe 10 log 12 + 20b log 2 + 10 log Px
10,79 + 6,02 b + 10 log Px (3.13)

De S.N.R. hangt dus van b en Px af. Veel signalen, zoals spraak, kunnen
als stochastische signalen gezien worden. Voor deze signalen worden
kansfuncties gekarakteriseerd. Indien bijvoorbeeld geldt Px = 1/16
(een voor spraak redelijke schatting, Verkroost (Lit. 36» vinden we

S.N.R. = 6b - 1,25 dB.

Voor b = 12 (een voorbeeld) vinden we nu

S.N.R. = 70,75 dB.

(3.14)

Voor een normale verdeling geldt nu volgens Verkroost (Lit. 36) dat de
kans op overflow (Ix(n) 1>1) gelijk is aan 0,003 %. Een erg kleine kans.

S 3.2. Frequentiedomein beschouwing.

Indien een tijddiscreet signaal x(n) ontstaan is door bemonstering van
een tijdcontinu signaal xc(t) is het van be lang om na te gaan hoe beide
signalen samenhangen. Zowel voor tijdcontinue als tijddiscrete signalen
bestaat de Fourier-transformatie. Zonder bewijs vermelden we nu de
relaties van de Fourier-transformatieparen (zie ter Morsche (Lit. 23) en
Verkroost (Lit. 36». Er geldt ;

00

x (t) 1
I X (jw)

jwt
dw=

2n
ec c

-00

00

X (jw) I x (t) e- jwt dt
c c

_00

1
n

X(e
jQ

) e
jQn

dQx(n)
2n I

-n

X(e
jQ

)
00

= I x(n)
-jQn

e
n=-oo

(3.15)

(3.16)

(3.17)

(3.18)
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Hierbij is Q de genormeerde frequentie waarvoor geldt

Q = wT = 2n fjfs (3.19)

Het verband tussen (3.15) en (3.17) volgt uit

x(n) x (nT)
c

1
2n

00

J X (jw) e
jwnT dw

c
_00

(3.20)

Substitutie van w = QjT en splitsing van de integratie in stukken ter
grootte 2n in (3.20) levert :

00 (2r+1) n
x(n) 1

~ J X (.g) e jQn dQ= 2nT c J Tr=-oo (2r-1)n

Overgang van Q naar Q = Q' + 2nr in (3.21) levert

00 n
x(n) 1

~ J X (.Q'+2nr) jQ'n e j2nrn dQ'
2nT c J T e

r=-oo n

(3.21)

(3.22)

Verwisseling van sommatie en integratie, en gebruik maken van ej2nrn = 1
voor gehele waarden van r en n levert

n 00

x(n) 1
J 1

~
X (.Q+2nr) jQn dQ

2n T c J T e
-n r=-oo

Vergelijking (3.23) is nu gelijk aan (3.17) met

X(e
jQ

)
00 00

1
~

X (.Q+2nr) 1
~ X (jw+j rws )== T Tc J T cr=-oo r=-oo

(3.23)

(3.24)

Vergelijking (3.24) geeft het verband tussen het spectrum van het
tijdcontinue en,het spectrum van het bijbehorende tijddiscrete signaal.
We zien dat X(eJQ ) een periodieke functie van de frequentie is, en
bestaat uit de som van verschoven replica's van Xc(jw) vermenigvuldigd
met een schaalfactor 1jT. De verschuiving geschiedt over intervallen :

Ws = 2njT = 2nfs (3.25)

Figu~r 3.5. toont het spectrum IXc(jw) I en het bijbehorende spectrum
IX(eJQ ) I. Hierbij is Xc(jw) bandbegrensd met Xc(jw) = 0 voor Iwl > wOo
In figuur 3.5. zien we dat Ws zodanig gekozen moet worden dat geldt :

(3.26)

Alleen dan zullen de replica's van Xc(jw) elkaa~ niet overlappen, en is
het mogelijk om Xc(jw) te reconstrueren uit X(eJQ ).
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f IXc (jw) I
1

--+ W

! \ II~\
ws 2ws --+ W
211 411 --+ g

Fig. 3.5. Frequentiespektrum voor en na bemonstering.

De vergelijking (3.26) staat bekend als het bemonsteringstheorema van
Shannon. Als niet aan (3.26) wordt voldaan treedt er overlapping van
frequentiebanden op. Hen noemt dit 'aliasing'.

S 3.3. Signaalreconstructie.

Wanneer voldaan is aan het bemonsteringstheorema van Shannon, is met
behulp van een 'ideaal filter' een bandbegrensd continu signaal volledig
te reconstrueren uit zijn bemonsterde waarden. Dit is in figuur 3.6.
afgebeeld. De frequentiekarakteristiek van een 'ideaal filter' is
constant voor -ws /2 < w < ws/2 en nul buiten dit frequentie gebied.
Bet is echter in de praktijk niet mogelijk om zo'n filter te realiseren.

-ws
-211

,/
, ideaal filter'
karakteristiek

--+ W

--+ g

Fig 3.6. Signaalreconstructie met ideaal filter.

In de praktijk vindt de reconstructie van een continu signaal uit z1Jn
bemonsterde waarden (een rij getallen) plaats in een D/A omzetter.
Deze omzetter werkt dan als nulde orde houd-circuit (zero-order hold).
Figuur 3.7. geeft een afbeelding van deze reconstructie.
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--+ n

D/A
Omzetter

t Xo (t)

Fig. 3.7. Reconstructie met D/A omzetter.

xo(t) is een interpolatie van xQ(n) waarvoor geldt :

co
X (t) l x (n) h (t-nT)

0 Q 0n=-co

h (t) {~
voor 0 :s t < T=

0 voor t < 0 en t ~ T

(3.27)

(3.28)

We bepalen het spectrum Xo(jw). Er geldt

co co
X (jw) J { l x (n) h (t-nT) }

- jwt dte
0 Q 0-co n=-co

00 00

l x (n) -jwnT
J h (t) - jwt X(e

jwT
) H (jw)e e dtQ 0 0n=-oo _00

(3.30)

Met

H (jw)o

T
J e- jwt dt
o

. T 2 . ( T) . T-JwZ S1n WZ -JWZ
e -------- = e T sinc(w/w )

w s
(3.31)

In figuur 3.8. is /Ho(jw) I van de D/A-omzetter geschetst. Het verloop
van IHo(jw) I heeft een laagdoorlaat karakter. In het algemeen zal na de
D/A-omzetter nog een laagdoorlaatfilter nodig zijn om de resterende
componenten van Xo(jw) voor w > ws/2 verder uit te filteren. Bovendien
dient er rekening gehouden te worden met het niet constante verloop van
IHo(jw) I tussen w = 0 en w = ws/2. Dit laatste laagdoorlaatfilter wordt
'interpolatiefilter' of 'postfilter' genoemd.

orde houd-circuit.IH (jw)1
o

21T

lJ.1
S

w /2
5

o-w /2
5

t IHo (jw) I

T
r---~~~~--~~ Ideaal interpolatie filter

Fig. 3.8. Frequentie karakteristiek van de D/A-omzetter.
(Verkroost, G., Lit. 36)
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§ 3.4. Van PCK naar Log-PCK.

Zoals we gezien hebben in (3.13) hangt de signaal-ruisverhouding niet
aIleen af van het aantal gebruikte bits (b+1), maar ook van het signaal
vermogen aan de ingang. Om de dynamiek van het ingangssignaal te beper
ken, en dus het signaalvermogen te vergroten wordt vaak gebruik gemaakt
van een compressor schakeling aan de ingang van de AjD omzetter. Aan de
uitgang van de DjA omzetter moet dan een bijbehorende expansie schake
ling gebruikt worden. Dit is het principe van Log-PCM. Met andere
woorden kunnen we ook stellen dat Log-PCM beschikt over quantisatie
stapgrootten die kleiner worden bij afnemend ingangssignaal.

In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van een compressor volgens
Smith (Lit. 32). Deze compressor heeft de volgende karakteristiek :

I v I V log [ 1 +~ ] ~ log (1 + ~), ~ > 0 (3.32)

Figuur 3.9.a. toont deze karakteristiek. Hierin is het op V genormeerde
uitgangssignaal van de compressor (v) uitgezet tegen het op V genormeer
de ingangssignaal (X), bij enkele waarden van ~. V stelt hierbij de
zogenaamde 'overload' spanning van de compressor voor, welke te zien is
als de maximale, door de compressor te verwerken, spanning. De dimensie
loze variabele ~ bepaalt de graad van compressie. We zien dat lineaire
PCM overeenkomt met ~ = o.

Smith heeft ook de signaal-ruis winst van Log-PCM ten opzichte van
lineaire PCM berekend bij verschillende waarden van ~. Figuur 3.9.b.
toont de signaal-ruis winst bij enkele waarden van ~.

1.0

Z8

0.8 Z4

ZO

0.6 iii
>

~ 16
.... z
;:,.

~ lZ
0.4

8

4
O.Z

0
1

V/X rms
0.4 0.6 0.8 1.0 (b)

(XIV)

(0)

Fig. 3.9. Logaritmische compressor.
(Jayant, N.S., Lit. 18)

In de praktijk wordt tegenwoordig vaak de waarde ~

Lit. 18).
255 gebruikt (zie



21

S 3.5. Te nemen maatregelen bij het gebruik van Log-PCM.

In dit hoofdstuk hebben we een aantal te nemen maatregelen gezien bij
het bemonsteren en reconstrueren van signalen volgens de methode van
Log-PCM. Deze maatregelen zijn in deze paragraaf samengevat.
Bij Log-PCM dienen we :

- Het ingangssignaal te bandbegrenzen am aliasing tegen te gaan,
- Een compressor schakeling te gebruiken am het ingangssignaal-

vermogen zo groat mogelijk te maken zodat een betere signaal
ruisverhouding gerealiseerd kan worden,

- De vervorming van de D/A omzetter te corrigeren,
- Met een postfilter de resterende frequentiecomponenten boven een

halve bemonsteringsfrequentie te verwijderen,
- Een expansie schakeling te gebruiken am de compressor invloed op

te heffen.
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Hoofdstuk 4. Ontverpen van het ontvikkelsysteem.

Zoals blijkt uit de inleiding staat dit verslag in het teken van het
onderzoek naar de methode van bemonsteren en reconstrueren van spraak
signalen. Voor dit onderzoek was er behoefte aan een ontwikkelsysteem
voor spraakmodules werkend op basis van bemonsterde spraak. We zullen in
dit hoofdstuk verder ingaan op het ontwerpen van dit systeem.

S 4.1. Doel van het ontvikkelsysteem.

Het belangrijkste aspect bij het ontwerpen van een willekeurig systeem
is het doel van het systeem. (Zonder doel is het niet zinnig om het
systeem te realiseren.) Het doel van het ontwikkelsysteem is drieledig

- Het opleveren van bemonsterde spraakdata van hoge kwaliteit,
- Het op flexibele wijze kunnen manipuleren van deze data,
- Het leiden tot praktisch inzicht in de methode van bemonsteren

en reconstrueren van spraaksignalen.

Ais we aan dit doel kunnen voldoen hebben we de mogelijkheid om spraak
modules te realiseren die standaard kunnen worden ingebouwd in een
apparaat dat we van spraak willen voorzien.

Met voldoende inzicht kunnen we hopelijk komen tot een eenvoudige en dus
goedkope spraakmodule, terwijl we bovendien de voor deze spraakmodule
benodigde spraakdata zelf kunnen ontwikkelen zodat we onafhankelijk
zijn van derden. Hierbij valt ook te denken aan het aanleggen van een
soort bibliotheek van spraakdata waaruit we delen kunnen ophalen,
manipuleren en aan kunnen bieden aan een spraakmodule. Op deze wijze
ontstaat een flexibele spraakmodule met veel toepassingsmogelijkheden.

S 4.2. Eisen te stellen aan het ontvikkelsysteem.

Nu het doel van het ontwikkelsysteem bekend is, en we bovendien gekozen
hebben voor Log-PCM als coderingsmethode, kunnen we een eisenblad
samenstellen van zaken waarin het ontwikkelsysteem dient te voorzien.
Voordat we dit doen moeten we echter nog stilstaan bij een vraag.
Hoeveel geheugenruimte (in bytes) moet het ontwikkelsysteem bezitten ?

Hiertoe staan we stil bij de kwaliteit van de bemonsterde spraakdata.
De kwaliteit van bemonsterde spraakdata kunnen we beschrijven als het
vermogen om, via deze bemonsterde spraakdata, spraak zo nauwkeurig
mogelijk te copieren. Twee zaken spelen hierbij een rol :

- De signaal-ruisverhouding van de spraak,
- De hoogst mogelijk hoorbare frequentie in deze spraak.

We hebben al gezien in paragraaf 3.1. dat we de signaal-ruisverhouding
kunnen verhogen door :
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- Het ingangssignaalvermogen te vergroten,
- Meer bits te gebruiken voor de representatie van de signaal-

amplitudewaarden van de bemonsterde spraak.

De hoogst mogelijk hoorbare frequentie in de gereconstrueerde spraak
kunnen we verhagen door de bemonsteringsfrequentie te verhagen zodat,
volgens Shannon, een bredere signaalband weergegeven kan worden.

Aangezien we, door gebruik te maken van Log-PCM, al rekening houden met
verhoging van het ingangssignaal vermogen, blijven dus de hoeveelheid
bits voor de representatie van getalwaarden, en de bemonsteringsfrequen
tie over voor het verhagen van de kwaliteit. Nu is het op dit moment
niet eenvoudig am de benodigde hoeveelheid bits en de bemonsterings
frequentie vast te stellen. Zeker als we denken aan het subjectieve
kwaliteitsoordeel van een luisteraar, lijkt het verstandig am ons
flexibel op te stellen zodat we het aantal bits en de bemonsterings
frequentie nag kunnen varieren. Het lijkt daarom beter am een bovengrens
te bepalen am zodoende tach een indikatie voor de hoeveelheid geheugen
ruimte te verkrijgen.

Een op dit moment reele bovengrens kunnen we vinden in de CD-audio
techniek. Deze techniek levert immers een duidelijk hoorbare hoge
kwaliteit audiosignaal van 20 - 20000 Hz. Dit frequentiegebied komt
bovendien volgens Vogten (Lit. 37) principieel overeen met het door de
menselijke stem haalbare frequentiegebied. Hierbij valt te denken aan
boventonen.

In een later stadium, als het ontwikkelsysteem gerealiseerd is, kunnen
we door zelf te luisteren eventueel besluiten de hoeveelheid bits en de
bemonsteringsfrequentie te verkleinen. Het is immers, ook al gaan we
uit van goedkope geheugenruimte, niet zinnig om meer kwaliteit te willen
behalen dan die kwaliteit die wij als 'hoog' ervaren. Los van deze
redenering zijn we dan in staat om zelf een vergelijking te trekken
tussen hoeveelheid bits, gebruikte bemonsteringsfrequentie en kwaliteit.

Bij CD-techniek wordt gebruik gemaakt van Lineaire PCM met 16 bits voor
de representatie van de signaal-amplitude waarde en een bemonsterings
frequentie van 44,2 kHz. We zien dat deze bemonsteringsfrequentie iets
groter is dan tweemaal de bandbreedte van het audiosignaal. Dit wordt
gedaan am zodoende de gebruikte filters de gelegenheid te geven om 'af
te vallen' in een frequentiegebied van 4,2 kHz.

We moeten ons nu bedenken dat het ontwikkelsysteem gebruik maakt van
logaritmische PCM voor het coderen van de spraakdata, en als zodanig bij
dezelfde bit rate een betere signaal-ruisverhouding kan realiseren dan
lineaire PCM. Met logaritmische PCM kunnen we, met andere woorden, vol
staan met een woordgrootte kleiner dan 16 bits, om toch dezelfde kwali
teit te behalen als lineaire PCM met een woordgrootte van 16 bit.
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Jayant (Lit. 18) stelt in z1Jn artikel dat het algemeen geaccepteerd is
dat logaritmische PCM, op lange termijn, een voordeel van 4 tot 5 bits
t.o.v. lineaire PCM oplevert (bv. 8 bits lineaire PCM levert dezelfde
kwalteit als 3 tot 4 bits logaritmische PCM). Als wij hiervan de onder
grens nemen, dan kan het ontwikkelsysteem volstaan met een woordgrootte
van 12 bits voor de representatie van de signaal-amplitude waarde.
Als bovengrens voor het ontwikkelsysteem nemen we dus een woordgrootte
van 12 bits en een bemonsteringsfrequentie van 44,2 kHz. Het aantal
gebruikte bytes (= 8 bit) per seconde wordt dan :

12 x 44200 : 8 B = 66,3 kB (4.1 )

Uit praktische ervaring is gebleken dat de meeste spraakboodschappen
kunnen worden weergegeven in een minuut. Daarom willen we de mogelijk
heid hebben om rond de een minuut spraak te kunnen bemonsteren.

Zodoende vinden we voor de bovengrens van de geheugenruimte van het
ontwikkelsysteem een grootte van :

60 x 66,3 kB = 4,0 MB (4.2)

We komen dan tot het volgende eisenblad. Het ontwikkelsysteem dient :

- spraak zodanig te kunnen bemonsteren dat bemonsterde spraakdata
van voldoende hoge kwaliteit ontstaat,

- deze bemonsterde spraakdata weer te kunnen geven,
- te voorzien in gebruikersvriendelijke software om de spraakdata

op eenvoudige wijze te kunnen in- en/of uitlezen in een personal
computer om daar op een flexibele wijze verder te bewerken.

- inzicht te geven tot de bouw van een goedkope, niet complexe en
eenvoudig reproduceerbare spraakmodule (Geheugen, D/A-, filter
en expansieschakeling) die standaard in apparatuur kan worden
geplaatst,

- makkelijk draagbaar te zijn zodat het systeem mee kan worden
genomen naar een geschikte lokatie voor het bemonsteren van
spraak in een, uit kwaliteitsoverweging bij voorkeur studio
achtige omgeving,

- geschikt te zijn voor variabele woordgrootte in de representatie
van signaalamplitude waarden tot maximaal 12 bits,

- geschikt te zijn om te kunnen bemonsteren met een bemonsterings-
frequentie van maximaal 44,2 kHz,

- te beschikken over een geheugenruimte met als bovengrens 4,0 MB,
- te zorgen voor aanpassing van signaalniveau's,
- het ingangssignaal te bandbegrenzen om aliasing tegen te gaan,
- een compressieschakeling te gebruiken om het ingangssignaal-

vermogen zo groot mogelijk te maken (zonder overflow) zodat een
betere signaalruisverhouding gerealiseerd kan worden,

- de vervorming van de D/A omzetter te corrigeren,
- met een postfilter de resterende frequentiecomponenten boven de

halve bemonsteringsfrequentie te verwijderen,
- een expansieschakeling te gebruiken om de invloed van de com

pressieschakeling op te heffen,
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§ 4.3. Ken afweging in systeemkeuzen.

In het algemeen zijn er twee methoden om een systeem te realiseren

- Software matig,
- Hardware matig.

In ons geval komt dit op het volgende neer

- Software matig :
Aanschaf van een computer met AjD-DjA voorzieningen. Gevolgd
door het schrijven van programmatuur voor de realisering van het
ontwikkelsysteem waarbij de bemonsterde spraakdata wordt opge
slagen op disk(ette).

- Hardware matig :
Het bouwen van een schakeling die AjD-DjA kan plegen, voorzien
van een hoeveelheid geheugen om de bemonsterde spraakdata in op
te slaan.

Van beide kunnen we voor- en nadelen noemen. Deze zijn uiteen gezet in
tabel 4.1.

Nu lijken sommige nadelen van de software methode al opgeheven. De
vakgroep Medische Elektrotechniek (EME) beschikt namelijk over een
portable AT computer, en een computer voorzien van een labmaster AjD
kaart. Met dit systeem (computer en AjD kaart) heeft men al de nodige
ervaring in het digitaliseren van ana loge signalen. Echter, deze er
varing zegt dat het op dit moment wel mogelijk is om met een frequentie
van 10 kHz te bemonsteren, maar niet met een frequentie van 44,2 kHz.
Dit komt ondermeer doordat het systeem nog loopt op een XT computer.

In de vakgroep wordt op dit moment gewerkt aan een omzetting van het
systeem op AT, eventueel dus ook de portable AT, maar de verwachting is
dat dan een bemonsteringsfrequentie van 20 kHz kan worden behaald,
hetgeen nog niet voldoende is. Bovendien blijven de bezwaren bestaan dat
het systeem duur is, (bv. draagbare AT a Fl 12000,-) en dan slechts op
de draagbare AT computer kan werken, hetgeen ernstige beperkingen
oproept als meerdere personen gebruik willen maken van deze computer.

De software methode is zodoende niet in staat om ons van dienst te zijn.
Dit is vooral gelegen in prijs en het bemonsteren van signalen op hoge
frequenties. De hardware methode heeft deze problemen niet, maar deze is
zeer onflexibel. Latere veranderingen in het systeem zullen moeilijker
in hardware te realiseren zijn dan in software. Om de voordelen van de
twee methoden te combineren is de volgende tussenoplossing gevonden :

Het bemonsteren en reconstrueren van signalen laten we plaats vinden in
een stuk hardware met eigen geheugen. Door middel van een standaard
seriele verbinding wordt daarna de bemonsterde spraakdata overgestuurd
naar een computer voor verdere bewerking, hetgeen uiteraard op beduidend
lagere snelheid kan plaatsvinden.
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Software Methode

Voordelen

Snelle start van het project

Grote flexibiliteit

Nadelen

Hoge kosten
- portable computer is nodig
- dure AjD-DjA kaart voorzien

van DMA nodig om de spraakdata
realtime op disk te zetten.

Geen inzicht
- we krijgen geen praktisch in

zicht en ervaring om zodoende
een niet-complexe en eenvoudig
reproduceerbaar spraakmodule
te realiseren.

Toch enige hardware nodig
- filter-, compressie- en expan

sieschakeling zal toch gebouwd
moe ten worden

Gebondenheid
- als desbetreffende PC in

gebruik is kunnen we niet
vooruit

Hardware Methode

Voordelen

Makkelijk draagbaar

Praktisch inzicht en ervaring

Onafhankelijk van PC

Nadelen

Bouwtijd

Niet flexibel

Tabel 4.1. Vergelijking software- hardware methode.

Zodoende hebben we nu de flexibiliteit van de computer, en de snelheid
van bemonsteren en reconstrueren van de hardware gecombineerd. Bovendien
zijn we nu onafhankelijk van een specifieke computer, dit mag nu een
willekeurige XT, AT, 386 of wat dan ook zijn, mits deze maar voorzien is
van een seriele verbinding. Deze computer hoeft dus niet mee op reis en
bovendien niet open gemaakt te worden voor eventuele modificaties.

Om nu ook in de hardware nog enige flexibiliteit in te bouwen maken we
gebruik van een microcontroller voor de besturing van de hardware, en de
seriele verbinding vanuit de hardware. Zodoende kan de computer dus als
'master' dienen. Via de seriele verbinding geeft de computer bevelen
aan de microcontroller (bv. 'ga bemonsteren') en kan daarna naar wens
over de seriele verbinding de bemonsterde data, of delen daarvan, ver
stuurd krijgen.
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In de computer kan dan, bijvoorbeeld mits de DjA omzetter daardoor niet
'overstuurd' wordt, een digitale correctie van de DjA vervorming plaats
vinden waarna de spraakdata weer verstuurd wordt naar de microcontroller
om via de hardware te worden gereconstrueerd.

§ 4.4. Opzet van het ontwikkelsysteem.

We zijn nu aangekomen bij de opzet van het ontwikkelsyteem. Deze laat
zich het beste verklaren door middel van het blokschema in bijlage 1.
In dit blokschema zien we een aantal systeemblokken die we nu een voor
een zullen beschrijven. Deze beschrijving zal bestaan uit de taak van
het systeemblok en mogelijke opties voor dit systeemblok.

* Audio versterker

Taak
- Versterkt ingangssignaal.

Optie
- Een voor de audio versterker te plaatsen microfoon versterker.

* Ingangsfilter

Taak
- Zorgt ervoor dat een bandbegrensd signaal ontstaat.

Opties:
- Frequentie karakteristiek zodanig dat rekening wordt gehouden

met frequentie verloop van DjA omzetter en post-filter. M.a.w.
het totaal van deze drie filters levert een dusdanige verzwak
king van frequenties boven de halve bemonsteringsfrequentie dat
deze onder de door de AjD omzetter haalbare S.N.R. waarde
vallen. Het Post-filter dient zo simpel mogelijk te zijn, zodat
een zo goedkoop mogelijke spraakmodule realiseerbaar is.

- Frequentie karakteristiek zo vlak mogelijk (zo min mogelijk
rimpel bv. < 0,1 dB). Afval van het filter zo steil mogelijk
(bv. 70 dBjoctaaf). Hierdoor levert het filter zo min mogelijk
vervorming en wordt de doorlaatband van het filter zo breed
mogelijk. Dit levert een complex ingangsfilter van hoge orde.

- Gebruik van een 7e orde eliptisch switched capacitor filter
(deze is als een Ie verkrijgbaar). Bij het gebruik van een
switched capacitor filter moeten we echter rekening houden met
het synchroon lopen van de switched capacitor klok en de bemon
sterklok, anders ontstaan aliasing problemen. Hiertoe bezit het
switched capacitor filter een uitgangsklok voor het synchronise
ren van de AjD- en DjA omzetter (zie Lit. 11).
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* Compressieschakeling

Taken
- Vergroot het vermogen van het ingangssignaal door de dynamiek

van het ingangssignaal te verminderen. Levert hierdoor een
betere signaal-ruisverhouding.

- Zorgt voor aanpassing van de amplitude van het ingangssignaal op
het ingangssignaal gebied van de AID omzetter.

Optie
Dolby ruis onderdrukking, mits uitschakelbaar.

* AID omzetter

Taken
- Levert bemonsterde waarden van het ingangssignaal op.
- Opwekken van de bemonsteringsfrequentie (via externe hardware).
- Microcontroller op interrupt basis kenbaarmaken wanneer een

nieuw signaalmonster opgehaald dient te worden.
- Geschikt zijn voor meerdere woordgrootten.

* Geheugen

Taken
- Zorgen voor opslag van bemonsterde waarden.
- Geschiktheid voor meerdere woord (aantal bits) groten.

Bv. 8, 12 of 16 bit woorden.

Opties:
- Geheugen kaarten opgebouwd als modules die op een backplane te

plaatsen zijn.
- Simpele geheugen uitbreiding door meer geheugen kaarten te

plaatsen op de backplane.
- Geheugen kaarten volledig gebuffert t.O.v. de backplane.

* Microcontroller

Taken
- Uitlezen van de A/D-omzetter.
- Schrijven naar de D/A-omzetter.
- Geschikt zijn voor meerdere woord groten

Bv. 8, 12 en 16 bits woorden.
- Geschikt zijn voor meerdere bemonsteringsfrequenties.
- Transport van digitale woorden van de AID omzetter naar de

microcontroller.
- Transport van digitale woorden van de microcontroller naar de

DIA omzetter.
- Transport van digitale woorden van en naar de PC.
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- Transport van digitale woorden van en naar het geheugen op de
backplane.

Opties:
- Microcontroller met backplane interface als module opgebouwd en

te plaatsen op een backplane.
- Controller kaart volledig gebuffert t.o.v. de backplane.

* Microcontroller software

Taak
- Verzorgen van de systeem controle.

Algemene routines enkelvoudige digitale woorden
- Transport van een digitaal woord van de A/D-omzetter naar de

microcontroller.
Transport van een digitaal woord van de microcontroller naar de
D/A-omzetter.
Transport van een digitaal woord van het backplane geheugen naar
de microcontroller.
Transport van een digitaal woord van de microcontroller naar het
backplane geheugen.
Serieel verzenden van een digitaal woord.
Serieel ontvangen van een digitaal woord.

Routines voor meerdere digitale woorden :
- Genereer Kl digitale woorden van het ingangssignaal en plaats

deze in het backplane geheugen vanaf geheugen locatie Pl.
Reconstrueer K2 digitale woorden uit het backplane geheugen
beginnend op geheugen locatie P2.
Zend K3 digitale woorden uit het backplane geheugen beginnend op
geheugen locatie P3 naar de PC.
Ontvang K4 digitale woorden van de PC en plaats deze in het
backplane geheugen vanaf geheugen locatie P4.

Optionele routines
- Instelling bemonsteringsfrequentie (via AID omzetter).
- Instelling woordgrootte bij bemonstering (via AID omzetter).

* Seriele verbinding

Taak
- Zorgt voor seriele verbinding tussen microcontroller en PC.

Opties:
- Standaard RS-232(C) protocol op maximaal 19200 baud.
- Geen communicatie protocol (transmissiefouten mogelijk).
- Eenvoudig fouten controlerend protocol (bv. parity)
- Fouten controlerend protocol voor hogere baud rates (bv. CRC).
- Bescheiden communicatie protocol (bv. sliding window).
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* PC software

Taak
- Zorgt voor gebruikersvriendelijke interface tussen PC, con

troller en gebruiker.

Routines :
- Bemonsteren van spraak, data naar backplane geheugen.

Reconstrueren van data uit het backplane geheugen.
Transport van data van backplane geheugen naar PC.
Transport van data van PC naar backplane geheugen.
Manipulatie van data in de PC (editing).
Afbakenen stukken gewenste data.
Invoer/uitvoer van data van/naar disk(ette).

Optionele routines
- Instelling bemonsteringsfrequentie.
- Instelling woordgrootte bij bemonstering.
- Data zichtbaar op het scherm.
- Digitaal filteren van signalen.
- Data correctie om filterinvloeden te corrigeren.

* D/A omzetter

Taken
- Levert uitgangsspanning van bemonsterde waarden.
- Geschikt zijn voor meerdere woordgrootten.

* Expansieschakeling

Taak
Corrigeert signaal-amplitude afwijkingen die zijn ontstaan door
toepassing van de compressieschakeling.

Opties:
Dolby ruis onderdrukking mits uitschakelbaar.

* Post-filter

Taak
- Zorgt ervoor dat resterende frequentie componenten boven de

halve bemonsteringsfrequentie worden verwijderd.

Opties:
- Simpel filter van eerste of tweede orde.
- Passief of actief filter.
- Gebruik van 7e orde eliptisch switched capacitor filter.
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* Uitgangsversterker

Taak
- Versterkt naar keuze (met schakelaar) het bandbegrensde ingangs

signaal of het gereconstrueerde ingangssignaal, en maakt deze
hoorbaar via een luidspreker.

Sommige van deze systeemblokken worden ook gebruikt in de standaard
spraakmodule. Dit zijn de blokken :

- D/A omzetter,
- Expansieschakeling,
- Post-filter,
- Uitgangsversterker.

De uitgangsversterker hoeft in dit geval slechts het gereconstrueerde
ingangssignaal weer te geven. Bovendien moeten deze systeemblokken bij
gebruik in de spraakmodule voorzien in :

- Lichtnet onafhankelijkheid door middel van batterijvoeding.
- Een gering stroomverbruik zodat batterij voeding mogelijk is.

§ 4.5. Indeling modules.

Aangezien we nu de taken van aIle systeemblokken weten, kunnen deze
gerealiseerd gaan worden. Hierbij zouden we gebruik kunnen maken van een
grote printplaat om al deze systeemblokken te herbergen. Dit is echter
niet zo verstandig om de volgende redenen :

- Grote printen zijn in het algemeen storingsgevoeliger dan
kleinere printen,

- Op grote printen krijgen we over het algemeen last van langere
bedrading en daaraan gekoppelde capaciteit, inductiviteit en
weerstand,

- Kleine wijzigingen in een systeemblok maken de hele print on
bruikbaar.

Een betere oplossing is het gebruik van zogenaamde modules. Iedere
module realiseert een of meer taken en wordt met andere modules verbon
den via een zogenaamd 'backplane'. In andere bewoording komt dit erop
neer dat de modules zijn voorzien van een connector, en dat de backplane
is voorzien van een aantal contra-connectoren. De backplane bestaat in
wezen slechts uit doorverbindingen tussen de contra-connectoren.

Hierdoor ontstaat een modulair systeem. Toch hebben modulaire systemen
een nadeel. Dit is de aanwezigheid van mechanische verbindingen (connec
toren) die per definitie storingsgevoelig zijn. Dit nadeel is echter
minder bezwaarlijk dan de bovenstaande nadelen bij het gebruik van een
grote print. Bovendien is de modulaire opzet zeer aantrekkelijk bij
eventuele wijzigingen. In dat geval hoeven slechts die modules vervangen
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te worden die aan de wijziging onderhevig zijn. De voordelen van een
modulair systeem zijn zodoende belangrijker dan het nadeel.

In de industrie worden voor modulaire systemen standaard printafmetingen
gehanteerd. Een daarvan is de Eurokaart (10 x 16 cm). Deze is voor het
ontwikkelsysteem aangehouden. Zodoende kan standaard montage materiaal
worden gebruikt.

De oplettende lezer zal zich nu afvragen of deze backplane ook niet zal
leiden tot capacitieve, inductieve en/of conductieve problemen. De
backplane bestaat immers uit lange bedrading. Dit is in wezen ook zo,
maar doordat de lange bedrading nu geconcentreerd is op de backplane
kan hiermee rekening worden gehouden bij het construeren van deze
backplane. Hierover zal meer worden verteld in hoofdstuk 6.

Hoewel er geen harde richtlijnen bestaan voor de indeling van modules
kunnen we toch een indeling maken op basis van gezond verstand. Dit is
natuurlijk niet echt wetenschappelijk maar ook niet ernstig omdat de
indeling vrij logisch is. De kans op een verkeerde beslissing is daar
door klein. Het ontwikkelsysteem is verdeeld in drie typen modules :

- A/D-D/A module,
- Microcontroller module,
- Geheugen module,
- Voeding module.

De A/D-D/A module bestaat uit de volgende systeemblokken

- Audioversterker,
- Ingangsfilter,
- Compressieschakeling,
- A/D omzetter,
- D/A omzetter,
- Expansieschakeling,
- Postfilter,
- Uitgangsversterker.

Bovendien dient deze module te beschikken over interface om te kunnen
communiceren met de backplane.

De microcontroller module bestaat uit de volgende systeemblokken

- Microcontroller,
- Microcontroller software.

Bovendien dient deze module te voorzien in:

- Seriele interface (RS-232(C»,
- Interface met de backplane.
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De geheugen module bestaat uit het systeemblok

- Geheugen.

Deze module herbergt echter niet het gehele geheugen maar slechts een
deel van 256 kB (1 k = 1024 Byte). Dit is in hoofdzaak gedaan uit ruimte
overwegingen op de Eurokaart. Zodoende dient deze module ook te voor
zien in een selectie mogelijkheid om deze 256 kB te 'mappen' in de
totale geheugenruimte, en uiteraard te voorzien in een interface voor de
communicatie met de backplane.

De voeding module dient uiteraard te voorzien in de voeding van het
systeem. Het verdient aanbeveling om aparte voedingslijnen te gebruiken
voor de digitale- en analoge-voedingsspanning. Zodoende zullen de
analoge schakelingen minder last hebben van storingspieken die naar
verwachting op de digitale voedingslijn aanwezig zullen zijn.

De globale werking van de communicatie over de backplane is die van de
zogenaamde 'memory mapped 10'. Een module wordt hierbij voorzien van
een adres waarna de microcontroller de module beschouwd als een stuk
geheugen. Om een voorbeeld te geven: Het ophalen van een spraakmonster
van de AjD-DjA kaart wordt dan afgehandeld met een leesactie op de
geheugenlocatie met het adres dat de AjD-DjA kaart heeft gekregen.

§ 4.6. Een universele bus-structuur.

Zoals in § 4.5 al ter sprake is geweest, willen we het ontwikkelsysteem
indelen in modules die communiceren via een backplane. Het is zinnig om
te bekijken of de industrie voorziet in een backplane die we kunnen
toepassen voor het ontwikkelsysteem. Dit heeft de volgende voordelen:

- We hoeven de backplane niet zelf te ontwikkelen,
- De modules van het ontwikkelsysteem kunnen dan universeel

gebruikt worden.

Het woord backplane is echter wat ongelukkig gekozen indien we tot een
keuze willen komen. Het onderscheid tussen verschillende 'back-planes'
is namelijk niet gelegen in zichtbare verschillen zoals bijvoorbeeld
afmetingen, aantal contra-connectoren, maar in de definitie van de
diverse pinnen in deze contra-connectoren. Het is daarom beter om te
spreken van een bus-structuur.

In de industrie zijn verschillende soorten bus-structuren bekend. Bij de
meeste van deze bus-structuren behoren bovendien specificaties die de
signalen van de pinnen in de contra-connectoren vastleggen. Tussen al
deze bus-structuren is het niet makkelijk te kiezen. Een nadere beschou
wing van deze bus-structuren leert echter dat er in principe twee typen
bus-structuren zijn :

- Asynchrone bus-structuur
- Synchrone bus-structuur
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De asynchrone bus-structuur is gebaseerd op Motorola producten en
hierbij is de afspraak gemaakt dat signaallijnen (zoals data-, adres- en
controlelijnen) door de mastermodule actief worden gehouden totdat er
een bevestigingssignaal wordt ontvangen van de slaafmodule dat aangeeft
dat signaallijnen niet meer actief hoeven te zijn. Bet voordeel van deze
structuur is dat minder snelle slaafmodules altijd in staat om op hun
snelheid met de mastermodule te communiceren.

Bij de synchrone bus-structuur is dit niet het geval. Deze busstructuur
is gebaseerd op Intel producten en hierbij worden de signaallijnen
gedurende enige tijd actief gehouden, ongeacht of de slaafmodule deze
signalen op de juiste manier verwerkt heeft. Met andere woorden: De
slaafmodules in een synchrone bus-structuur dienen snel genoeg te zijn.

Een ander onderscheid tussen synchrone en asynchrone bus-structuren is
gelegen in de complexiteit van de interface naar de backplane. Asyn
chrone bus-structuren, zoals bv. VME, GESPAC, zijn voorzien van zeer
complexe interface schakelingen. Synchrone bus-structuren hebben over
het algemeen een simpeler interface schakeling.

Bovendien hebben synchrone bus-structuren een groot nadeel ten opzichte
van asynchrone bus-structuren. Terwijl er voor asynchrone bus-structuren
in wezen twee standaarden zijn, namelijk VME-bus en GESPAC-bus. zijn er
voor synchrone bus-structuren geen standaarden afgesproken. Bij synchro
ne bus-structuren komt het zodoende veelvuldig voor dat signaallijnen op
andere pinnen gedefinieerd zijn.

We moeten echter wel bedenken dat een microcontroller een synchroon
product is. Het bouwen van een asynchrone interface hiervoor zal leiden
tot een complexe en dus dure schakeling. We moeten dus een afweging
maken tussen standaardisatie (asynchroon) en lage kosten (synchroon).

Als we nu verder bedenken dat de akties via de backplane in wezen simpel
zijn (bv. lezen van of schrijven naar het geheugen) dan ligt het voor de
hand te kiezen voor de goedkopere synchrone oplossing.

Even verder gaande op het kostenplaatje be staat er bovendien een type
synchrone bus-structuur die goedkoop en veel gebruikt is. Dit is de
zogenaamde universele-bus. Zoals gezegd heeft deze echter geen standaard
specificatie van pinnen. De enkele afspraak die bestaat is de plaatsing
van de voedingslijnen aan de buitenkant van de connectoren. Zodoende
kunnen deze sporen op de backplane dikker uitgevoerd worden dan de
overige sporen.

De keuze die gemaakt is voor het ontwikkelsysteem is daarom op grond
van bovenstaande overwegingen de synchrone universele-bus.
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Hoofdstuk 5. Hardware ontwerp regels.

In dit hoofdstuk gaan we nader in op een aantal regels die we in acht
moeten nemen bij het bouwen van een stuk hardware. Hierbij gaan we uit
van de Highspeed CMOS familie. Deze familie biedt een aantal voordelen
boven andere IC families, zoals TTL, LSTTL. Deze zijn :

- Het grotere spanningbereik,
- Geringer stroomverbruik zolang de snelheid beneden een bepaalde

grens ligt,
- Grotere 'noise marges', dus ongevoeliger voor ruis,
- Het schakelniveau waarop het IC een '0' of '1' detecteert

bedraagt de halve voedingsspanning, hetgeen leidt tot even grote
'ruismarges voor hoge ('1') als lage ('0') spanningen.

De voordelen van de HCMOS familie boven de gewone CMOS familie z~Jn

gelegen in hogere snelheid en de mogelijkheid om meer stroom te kunnen
leveren.

N.B.: Dit hoofdstuk is in hoofdzaak gebaseerd op de Philips Designer's
Guide (Lit. 25), maar is aangevuld met een aantal regels die zijn
ontstaan uit ervaring. Deze laatste zullen daarom moeilijk in enige
literatuur te vinden zijn.

§ 5.1. Beperking van capacitieve last.

Capacitieve last is een vaak onderschat probleem bij het gebruik van
IC's. Toch is capacitieve last de oorzaak van een tweetal fenomenen :

- Vergroting van de uitgangstransitietijd en dus de vertragings
tijd van het IC,
Vergroting van de gedissipeerde energie van het IC.

We kunnen dit als volgt inzien :

Figuur 5.1. toont de basis uitgangstrap van een willekeurig HCMOS IC. In
hoofdzaak bestaat deze trap uit een P-type en een N-type FET voor resp.
het omhoog trekken (ook wel 'sourcen' genoemd) en het omlaag trekken
(ook wel 'sinken' genoemd) van de uitgang.

from {logic
circuit

01

+-~'-_ output

02

---......>--..<......- GNO
7Z970fl

Fig. 5.1. Basis uitgangstrap van een HCMOS IC.
(Philips, Lit. 26)
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Figuur 5.2. toont de stroom die door de FET's kan lopen in het geval van
een standaard uitgangstrap bij een voedingspanning van 4,5 V. Figuur
5.2.a. toont hierbij de 'source' stroom en figuur 5.2.b. toont de 'sink'
stroom. Naast niet lineaire effecten in de stroom bij de uiteindelijk
gewenste toestand van de uitgangsspanning valt een ding op in figuur
5.2., de stroom gaat naar een verzadigingswaarde.
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Fig. 5.2. Standaard uitgangsstroom.
(Philips, Lit. 26)

Dit houdt in dat de stroom begrensd is. Dit is ook logisch, immers een
FET heeft een intrinsieke weerstand en deze bepaalt uiteindelijk de
maximale stroom die kan lopeno Het gevolg is echter wel dat een capac i
tieve belasting in eerste instantie wordt op- of ontladen met een vaste
stroom. Vergroting van de capacitieve last leidt dus tot een verlenging
van de op- en ontlaadtijd van deze capacitieve last.

Voor het opladen is de transitietijd gedefinieerd als de tijd die ver
strijkt vanaf het moment dat de uitgangsspanning 10 % van vee bedraagt,
tot het moment dat de uitgangsspanning 90 % van vee bedraagt. Voor het
ontladen moeten we de 10 % en 90 % met elkaar verwisselen. We zien nu
dat vergroting van de capacitieve last automatisch leidt tot vergroting
van de transitietijd.

Om de vergroting van gedissipeerde energie in te zien beschouwen we
figuur 5.3.

In figuur 5.3. zien we de voedingsstroom van een Ie uitgezet tegen de
ingangsspanning bij een voedingsspanning van 4,5 V. Het valt op dat de
voedingsstroom maximaal is als de ingangsspanning een halve voedings
spanning bedraagt. Dit laat zich verklaren door figuur 5.4. te bekijken.
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Fig. 5.3. Voedingsstroom als functie van ingangsspanning.
(Philips, Lit. 26)
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Fig. 5.4. Standaard HCMOS ingangscircuit.
(Philips, Lit. 26)

In figuur 5.4. zien we een standaard HCMOS ingangscircuit. De dioden en
weerstanden dienen als bescherming tegen hoge ingangsspanning zoals
bijvoorbeeld electrostatische ontlading. In het geval de ingangsspanning
de helft van de voedingsspanning bedraagt, zien we dat beide FET's
geleiden. Op dat moment ontstaat er een laagohmig pad tussen VCC en GND
waardoor een hoge stroom loopt. Deze stroom wordt bepaald door de
intrinsieke weerstand van beide FET's.

In aile andere gevallen, waarbij een FET minder (tot niet) geleidt ten
opzichte van de andere FET, loopt er ook een stroom door beide FET's,
echter deze is dan kleiner. Dit is het kenmerk van HCMOS IC's. Aileen
tijdens het schakelen van de spanning loopt er stroom. In stationaire
toestand, waarbij slechts een FET geleidt, is de stroom te verwaarlozen.

De verhoging van de gedissipeerde energie kunnen we nu inzien door te
bedenken dat, als de ingangsspanning langer blijft hangen rond de halve
voedingsspanning (dit is het geval bij hogere capacitieve last) het
laagohmig pad langer bestaat zodat meer energie gedissipeerd wordt.

Om de vergroting van de transitietijd en de vergroting van het energie
verbruik tegen te gaan moe ten we er dus voor zorgen dat een zo klein
mogelijke capacitieve last wordt gebruikt.
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§ 5.2. Ontkoppelen van de voedingslijnen.

We hebben gezien dat HCMOS IC's tijdens het schakelen veel stroom
verbruiken. Aangezien de transitietijd over het algemeen klein is
« 10 ns) kunnen we spreken over stroompieken die tijdens het schakelen
van het IC moe ten worden opgevangen door de voedingsspanning.
Het is daarom essentieel dat :

- De bedrading van de voedingslijnen naar een IC zo kort mogelijk
is, om zodoende draadinductantie en weerstand klein te houden.

- Om dichtbij het IC een ontkoppelcondensator te plaatsen om de
stroompieken op te vangen.

Een goede oplossing wordt geboden door een zogenaamde vorkstructuur in
de bedrading van de voedingsspanning. Figuur 5.5. geeft hiervan een
voorbeeld.
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Fig. 5.5. Vorkstructuur in de voedingslijnen.

Bij deze oplossing lopen de voedingslijnen in de lengterichting onder
een IC door, en steken zij als tanden van een york in elkaar. Bovendien
wordt vlakbij het IC een ontkoppelcondensator geplaatst, die het beste
van een keramisch type kan zijn. Keramische condensatoren beschikken
namelijk over een lage serie inductantie.

De Philips Designer's Guide (Lit. 25) geeft enkele richtlijnen voor het
ontkoppelen van HCMOS IC's. Deze zijn

- Een 47 pF condensator per Eurokaart,
- Een 1 pF tantaal condensator per 10 SSI IC's ('smal scale',

zoals poorten, flip flop's),
- Een 22 nF keramische condensator voor elk oktaal IC, en voor elk

MSI IC ('medium scale' zoals tellers, schuifregisters),
- Een 22 nF keramische condensator per 4 SSI IC's.

§ 5.3. Definieren van ongebruikte ingangen.

Aangezien de ingangsimpedantie van een HCMOS ingang zeer hoog is, is het
nodig om een niet gebruikte ingang te verbinden met VCC of GND. Op deze
manier wordt namelijk voorkomen dat het ingangscircuit gaat werken in
zijn lineaire gebied (beide FET's geleiden) hetgeen ongewenst is omdat
dan het stroomverbruik verhoogd wordt en er bovendien kans is op oscil
latie. Dit geldt ook voor zogenaamde 'cornmon I/0' pinnen. Deze pinnen
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kunnen we echter niet met vee of GND verbinden omdat de pin op dat
moment als uitgang zou kunnen zijn ingesteld. In de praktijk wordt deze
pin via een weerstand van 10 kQ tot 100 kQ verbonden met vee of GND.

Het is op dit moment illustratief om een voorbeeld te geven waarbij
bovendien rekening wordt gehouden met capacitieve last. Hiertoe beschou
wen we figuur 5.6.

~~)3 UIT

a

v~~~ ) 3 UIT

b

Fig. 5.6. Inverteer schakelingen.

In figuur 5.6. zijn twee NAND's getekend die beide gebruikt worden als
inverteer schakeling. Figuur 5.6.a. is een methode die vaak wordt
toegepast maar eigenlijk niet optimaal is. Dit komt doordat de ingangs
capaciteiten van be ide ingangen van de NAND hierbij parallel worden
geschakeld hetgeen de ingangscapaciteit, zoals die door de rest van de
schakeling gezien wordt, verdubbelt. Figuur 5.6.b. geeft een betere
oplossing.

§ 5.4. Afsluiting van de backplane.

In industriele toepassingen zijn er vele eisen te stellen aan backplane
systemen. De belangrijkste daarvan is storingsongevoeligheid in sto
ringsrijke omgevingen. Aangezien een backplane hoofdzakelijk bestaat
uit bedrading is de kans op het oppikken van brom aanzienlijk. In dat
geval is het nodig om de backplane af te sluiten. De Philips Designer's
Guide (Lit. 25) introduceert hiervoor de schakeling in figuur 5.7.

~
K ~

vee ~

190pF/m

Fig. 5.7. backplane afsluitingscircuit.

Volgens de Philips (Lit. 25) voorziet dit afsluitcircuit in

- Goede ruisongevoeligheid,
- Een breed spanningsbereik,
- Een uitgebreid temperatuurgebied,
- Hoge betrouwbaarheid.

Het nadeel van dit circuit is echter dat de backplane capacitief wordt
belast hetgeen leidt tot vertragingstijden bij het schakelen. Men moet
zich dus afvragen of deze toelaatbaar zijn. Indien dit het geval is, kan
het afsluitingscircuit gebruikt worden voor het afsluiten van de back
plane als blijkt dat het backplane systeem gevoelig is voor storing.
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Hoofdstuk 6. De hardware van het ontwikkelsysteem.

In dit hoofdstuk zullen we de hardware van het ontwikkelsysteem behande
len. We zullen dit doen in drie delen :

Een deel microcontroller module, een deel geheugen module en een deel
backplane. Dit laatste deel verdient wat speciale aandacht. Het is
namelijk niet makkelijk een backplane volledig in een deel te beschrij
Yen, immers de microcontroller module en de geheugen module hebben
ieder hun interface naar de backplane die voor de duidelijkheid het
beste behandeld kunnen worden in resp. de delen microcontroller module
en geheugen module. Daarom voorziet het deel backplane in algemene be
schrijvingen van de backplane.

§ 6.1. De backplane van het ontwikkelsysteem.

In deze paragraaf zullen we een algemene behandeling van de backplane
geven. Hierin zullen aspecten als indeling van de bus-structuur en
afmetingen van de backplane worden besproken. Bovendien wordt het
principe van de backplane interface kart behandeld.

§ 6.1.1. Indeling van de bus-structuur.

We hebben gezien dat het ontwikkelsysteem wordt ingedeeld in een drietal
modules die met elkaar communiceren via een backplane. De methode van
communicatie is die van 'memory mapped 10'.

Op deze manier bestaat de backplane hoofdzakelijk uit adres- en datalij
nen. Naast deze lijnen dient de backplane oak in voedingslijnen en
controlelijnen te voorzien. Al deze lijnen staan samengevat in tabel
6.1. Zij vormen de minimale voorzieningen van de backplane.

Aantal Omschrijving van de lijnen Afkortingen

1 Positieve ana loge voedingsspanning V+
1 Negatieve analoge voedingsspanning V-
I Analoge ground AGND
1 Digitale voedingsspanning vee
1 Digitale ground DGND
1 Read controle lijn RD
1 Write controle lijn ~
1 Interrupt lijn voor de AjD - DjA module INTO
8 Datalijnen DO .. D7

22 Adreslijnen AO .. A21

Tabel 6.1. Minimale voorzieningen van de backplane
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Enige verduidelijking van tabel 6.1. is gewenst. Daarom zullen we de
lijnen en keuze van hun aantal behandelen.

Voedingsspanningslijnen

Door middel van een drietal lijnen wordt het ontwikkelsysteem van
spanning voorzien. Dit zijn v+ en V- voor de analoge voedingsspanning
(symmetrische voeding) en vee voor de digitale voedingsspanning. Aange
zien V+ en V- slechts gebruikt zullen worden voor de AJD-DJA module, en
het op dit moment nog niet duidelijk is of een symmetrische analoge
voedingsspanning wel nodig is, kan een van deze lijnen misschien verval
len. Het verdient echter aanbeveling om een aparte voedingslijn voor de
analoge schakelingen te gebruiken. Zodoende zullen deze schakelingen
minder last hebben van storingspieken die naar verwachting op de digita
le voedingslijn zullen optreden.

Ground 1ijnen

Via een tweetal lijnen wordt het ontwikkelsysteem van een ground voor
zien. Dit zijn AGND voor de analoge ground en DGND voor de digitale
ground. Net zoals geldt voor de voedingslijnen is het aan te bevelen om
een aparte ground voor de analoge signalen te gebruiken. Op deze manier
worden storingspieken afkomstig van de digitale schakelingen voorkomen.
Op de voeding van het ontwikkelsysteem worden deze twee lijnen (AGND en
DGND) met elkaar verbonden ('ster aarde').

Read controlelijn

Deze lijn dient om het moment van het aanbieden van data en het inlezen
van deze data te synchroniseren. Hierbij kan in eerste instantie gedacht
worden aan data die van het geheugen naar de microcontroller wordt
gestuurd, maar ook data die van de AJD omzetter naar de microcontroller
wordt gestuurd valt onder deze synchronisatie.

Write controle lijn

Deze lijn dient om het moment van het aanbieden van data en het weg
schrijven van data te synchroniseren. Hierbij kan in eerste instantie
gedacht worden aan data die van de microcontroller naar het geheugen
wordt gestuurd, maar ook data die van de microcontroller naar de DJA
omzetter wordt gestuurd valt onder deze synchronisatie.
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Interrupt lijn

Via deze lijn geeft de AjD - DjA module aan de microcontroller te kennen
dat er data van de AjD omzetter opgehaald dient te worden. Dit ophalen
van data geschiedt zoals vermeld op interrupt basis. De AjD-DjA module
moet zelf voorzien in zijn bemonsteringsfrequentie om zodoende onafhan
kelijk te zijn van de 'interrupt response' tijd van de microcontroller.
Deze lijn kan ook gebruikt worden door de AjD-DjA module om de micro
controller te vertellen dat er data naar de DjA omzetter gestuurd dient
te worden. De AjD-DjA module moet deze data dan echter zelf synchroni
seren, met de bemonsteringsfrequentie om zodoende onafhankelijk te zijn
van de 'interrupt response' tijd van de microcontroller.

Data- en adreslijnen

Deze lijnen worden gebruikt voor het weergeven van de datawoorden en de
adreswoorden van het ontwikkelsysteem. We hebben afgeleid dat het
ontwikkelsysteem dient te voorzien in een geheugenruimte van 4 MB (1 MB
= 1024 kB = 1048576 byte). Aangezien we een microcontroller gebruiken,
met 8 bit datawoorden, ligt het voor de hand om een bus-structuur op
basis van 8 bit datawoorden te nemen. Op deze manier dient de backplane
te voorzien in 4 M geheugenlocaties. Voor de representatie van deze
geheugenlocaties hebben we zodoende 22 adreslijnen nodig (2 22 = 4 M).

Als we aIle lijnen in tabel 6.1. optellen komen we tot een totaal van
38 lijnen. De door ons te gebruiken universele-bus voorziet echter in
DIN 41612 A+C connectoren met 64 pennen verdeeld in twee rijen (A-rij
en C-rij) van elk 32 pennen. We houden dus nogal wat pennen over.

Dit stelt ons in staat om datgene te doen wat door de universele-bus
wordt gedaan : Het verdubbelen van de voedings- en groundlijnen.
Voor deze lijnen worden dus 2 pennen in de connectoren gereserveerd.
Zoals vermeld in § 4.6. worden er twee voedingslijnen in de universele
bus aan de buitenkant van de connector geplaatst, zodat hun bijbehorende
kopersporen breder uitgevoerd kunnen worden. Aangezien de digitale
schakelingen de meeste stroom nodig zullen hebben (omdat deze het
grootste deel van het ontwikkelsysteem vormen) ligt het voor de hand om
voor deze lijnen VCC en DGND te gebruiken. Voor de analoge voedingsspan
ning(en) en groundspanning zijn dan twee dunnere sporen beschikbaar,
hetgeen in verband met de stroomgrootte toelaatbaar is.

Als we nu het aantal lijnen tellen, zitten we op 43 lijnen. We hebben
dus nog steeds lijnen over. Nu is het niet de bedoeling perse al de
pinnen in de connector te gebruiken, maar er is toch nog een interessan
te optie in overweging te nemen.

De microcontroller module van het ontwikkelsysteem heeft een zeer
algemeen karakter. Naast de microcontroller en de seriele interface
bestaat deze module hoofdzakelijk uit interface met de backplane. De
microcontroller module is zodoende zeer goed universeel toepasbaar.
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Het zou daarom wenselijk z1Jn om alle poorten van de microcontroller op
de backplane uit te voeren. Aangezien dit een kleine moeite is, en zoals
gezegd leidt tot een universeel toepasbare module, hebben we dit gedaan.
Zodoende ontstond de bus-structuur zoals weergegeven in bijlage 2.

In bijlage 2. zien we behalve de afkortingen van de signalen, ook
weergegeven met welke microcontroller poortlijnen deze overeenstemmen.
Zo geeft P1.0 bijvoorbeeld aan dat het signaal afkomstig is van de
eerste lijn van poort 1. Zodoende wordt :

- Poort 0 gebruikt voor de databus (en intern voor AO tim A7),
- Poort 1 gebruikt voor de adreslijnen A16 tim A2l,
- Poort 2 gebruikt voor de adreslijnen A8 tim A1S,
- Poort 3 gebruikt voor speciale functies (interrupts, read en

write controlelijnen).

In bij lage 2 zien we nog een aantal niet behandelde lijnen. Dit zijn

- PI. 6 uitgang 7 van poort 1
- PI. 7 uitgang 8 van poort 1
- P3.0 uitgang 1 van poort 3

P3.1 uitgang 2 van poort 3
INTl extra interrupt ingang
TO timer 0 ingang
Tl timer 1 ingang

P1.6, P1.7, P3.0 en P3.1 worden gebruikt voor de seriele transmissie en
als zodanig behandeld bij de 'seriele interface', § 6.3.4. Deze signa
len zijn voor de rest van het ontwikkelsysteem niet te gebruiken. Dit
komt ondermeer doordat de microcontroller deze signalen zowel naar de
backplane interface als naar de seriele interface verstuurt. Om nu in
de microcontroller module bus-conflicten te vermijden zijn deze signalen
op de backplane interface van de microcontroller module alle als uitgang
gedefinieerd.

De definitie van de pennen heeft plaatsgevonden naar gezond verstand.
Zoals gezegd bezit de universele bus immers geen vaste plaatsing van
signaallijnen. De hoofdredenen voor plaatsing volgens bijlage 2. waren

- Signalen uit een poort bijeen groeperen,
- Voedingslijnen aan de buitenkant van de connector plaatsen,
- Belangrijkste signalen, in het bijzonder de databus en controle-

lijnen, definieren op de C-rij van de connector omdat deze dan
makkelijk te meten zijn. Dit komt doordat bij gebruik van een
haakse connector, hetgeen standaard is bij modulaire systemen,
de C-rij eenvoudig bereikbaar is.

Een aantal pennen van de connector is nog vrij te gebruiken. Deze zijn
in bijlage 2. aangegeven met 'Vrij te gebruiken' voor signaallijnen en
'Evt. voeding' voor voedingslijnen. Voor de voedingslijnen dienen twee
pennen per lijn gebruikt te worden, bv. A29 en C29 voor een lijn.
N.B. De analoge voedingslijnen zijn nog vrij te plaatsten.
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S 6.1.2. Afmetingen van de backplane.

Nu de bus-structuur bekend is kunnen we ons bezighouden met de afmetin
gen van de backplane. De door ons te gebruiken backplane is leverbaar in
een aantal variaties. De eerste keus die we moeten maken is de afstand
tussen de connectoren. Er zijn hiervoor twee mogelijkheden

Afstand 3 TE, dit is 15,24 mm (0,6 inch),
Afstand 4 TE, dit is 20,32 mm (0,8 inch).

De afstand van 3 TE is hierbij niet erg praktisch. Om een voorbeeld te
geven, een redelijke tantaal elco is al gauw 10 mm hoog. Samen met de
dikte van de print (ca. 2 mm) en ruimte voor de soldeerlassen (ca. 2 mm)
zit ten we al dicht bij de afstand van 3 TE. Met andere woorden : er is
dan weinig ruimte over om de Euro-kaart makkelijk op de backplane te
steken. Bovendien zijn er voldoende componenten denkbaar die een hoogte
van 15 mm benaderen. Hierbij valt te denken aan schakelaars, rechtop
staande 'flatcable' connectoren maar ook aan een rechtopstaand kristal.
Om bovenstaande redenen hebben we gekozen voor een onderlinge connector
afstand van 4 TE.

Met de keuze van 4 TE kunnen we nu kiezen voor een drietal backplane
afmetingen

- 10 connectoren, totale backplane lengte 42 TE (= 21,3 cm),
- 16 connectoren, totale backplane lengte 63 TE (= 32,0 cm),
- 21 connectoren, totale backplane lengte 84 TE (= 42,6 cm).

Om optimaal gebruik te kunnen maken van standaard montagemateriaal is
het wenselijk dat het totale ontwikkelsysteem ingebouwd kan worden in
een 19-inch rack (19-inch is 48,2 cm). We zien dat alle drie de af
metingen passen in een 19-inch rack.

We moeten echter wel bedenken dat het ontwikkelsysteem ook een voeding
dient te bezitten. Om deze voeding ook in het 19 inch rack te kunnen
plaatsten is ruimte nodig. Een eventuele keuze voor een backplane
afmeting van 21 connectoren beperkt deze ruimte tot ca. 6 cm. Dit lijkt
aan de krappe kant, zeker als we een fatsoenlijke 220 V entree zoals bv.
EURO-Norm en diverse zekeringen op het front van de voedingsmodule
willen bevestigen. Op deze manier kan de voedingsmodule dan eenvoudig
verwisseld worden. We besluiten zodoende niet te kiezen voor een back
plane met 21 connectoren.

Eerder in dit verslag is al ter sprake gekomen dat de geheugen modules
een capaciteit van 256 kB bezitten. Deze afmeting is hoofdzakelijk tot
stand gekomen door het aantal geheugens dat past op een Euro-kaart.
Als we het totale adresseerbare geheugen van 4 MB delen door 256 kB
zien we dat het totale geheugen zodoende wordt verdeeld in 16 modules.
De backplane met 10 connectoren valt zodoende af, dus nemen we een back
plane met 16 connectoren.
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De oplettende lezer zal zich nu afvragen of 16 connectoren niet te
weinig is. Het ontwikkelsysteem bestaat immers uit een A/D-D/A module,
een microcontroller module en geheugen modules. De A/D-D/A module en
microcontroller module zullen ieder een connector bezetten, en zodoende
blijven slechts 14 connectoren over voor de geheugen modules. Met 14
geheugen modules hebben we een geheugen-ruimte van 3,7 MB. Bij gebruik
van 12 bit voor de woordgrootte, en een bemonsteringsfrequentie van 44,2
kHz kan hiermee slechts 55,4 seconden spraak worden opgeslagen. De
gewenste bovengrens van 60 seconden kan zodoende net niet gehaald
worden. Dit lijkt echter niet zo ernstig. We missen immers slechts 4,6
seconden.

Als we los van bovenstaande redenering kijken naar een backplane met 21
connectoren, zien we dat deze niet wezenlijk veel meer geheugenruimte
biedt. Als we uitgaan van 'memory mapped 10' zal de A/D-D/A module
immers gezien worden als een van de 16 geheugen modules, en als zodanig
256 kB aan adresruimte bezetten. Zodoende blijven slechts 15 geheugen
modules over voor het opslaan van data. Het totale ontwikkelsysteem zou
zodoende op de backplane 17 connectoren nodig hebben. voor een totale
geheugenruimte van :

15 x 256 kB = 3.9 MB (6.1 )

hetgeen voldoende is voor 59.3 seconden spraak met 12 bit woordgrootte
en 44,2 kHz bemonsteringsfrequentie. De effectieve winst van een back
plane met 21 connectoren is zodoende slechts 3,9 seconden spraak.

§ 6.1.3. De backplane interface.

Zoals vermeld in § 4.5. bestaat de backplane uit een aantal lange
draden. Om nu rekening te houden met capacitieve. inductieve en/of
conductieve problemen is het nodig om een interface te maken voor deze
backplane.

Een algemeen probleem is capacitive last. Dit probleem is ook voor de
backplane geen uitzondering. Dat komt doordat we een aantal modules
zullen gebruiken op de backplane, die alle de backplane capacitief
belasten. Zoals vermeld in § 5.1. leidt capacitieve last tot vertra
gingstijden in het systeem en een grotere energie dissipatie. Het is
dus nodig om maatregelen te treffen tegen deze capacitieve last.

De meest voor de hand liggende oplossing is natuurlijk het verminderen
van de capacitieve last. Naast deze oplossing kunnen we echter ook
gebruik maken van zogenaamde 'bus-drivers' die vanwege hun grotere uit
gangsstroom beter in staat zijn capacitieve lasten sneller op te laden
of te ontladen. Zodoende worden vertragingstijden verkort. Het beste is
natuurlijk om beide oplossingen te combineren. Dit hebben we dan ook
gedaan. Het idee van de backplane interface is zodoende :
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- AIle, aan de backplane gekoppelde, ingangen van een module
worden gebufferd, zodat de backplane per ingang slechts een
typische HCMOS ingangscapaciteit (ca. 3,5 pF) ziet. Uiteraard
moet deze capaciteit vermeerderd worden met capaciteit van de
bedrading op de backplane en de modules (totaal ca. 10 pF).

- Alle, aan de backplane gekoppelde, uitgangen van een module
worden voorzien van een bus-driver zodat deze een hogere capaci
tieve last kunnen 'sourcen' en 'sinken'.

- Indien een ingangsbuffer op een module zwaar belast wordt
(meerdere IC's), wordt deze uitgevoerd als bus-driver om zodoen
de in een module ook korte transitietijden te behalen.

De exacte uitvoering van deze backplane interface wordt behandeld in de
paragrafen § 6.2.2. en § 6.3.2. voor resp. de geheugen module en de
microcontroller module.

De backplane interface is dus hoofdzakelijk bedoeld voor het bestrijden
van capacitieve last. Indien de backplane door andere problemen, zoals
inductiviteit en of te hoge weerstand, storings gevoelig is, kunnen we
gebruik maken van de backplane afsluiting zoals behandeld in § 5.4.

5 6.2. De hardware van de geheugen module.

In deze paragraaf zullen we de hardware van de geheugen module behande
len. Hiertoe gaan we uit van bijlage 6.

We zullen ingaan op de globale werking van de geheugen module, de
backplane interface, de selectiemogelijkheid om de geheugen module te
'mappen' in de totale geheugenruimte en het ontkoppelen van de voedings
lijnen. Als speciaal onderdeel wordt de besturing van de transceiver
(een onderdeel van de backplane interface) behandeld.

NB. In bijlage 6. worden actief lage signalen gerepresenteerd door een
kleine n achter de signaalnaam.

5 6.2.1. Globale werking van de geheugen module.

Als we kijken naar bijlage 6. zien we dat de geheugen module is opge
bouwd in grofweg drie delen :

- RAM geheugen deel, ICl tot en met ICB,
- Buffer deel, IC9 tot en met ICll,
- Selectie en controle deel, IC12 tot en met IC14.

IC14 speelt hierin een dubbelrol omdat deze ook gebruikt wordt als
buffer. De globale werking van de geheugen module is als volgt. Op de
backplane wordt een adres aangeboden waarvan of waarnaar gelezen of
geschreven dient te worden. De eerste 15 bits (AO tot en met A14) van
dit adres worden door de buffers gebufferd en naar de RAM geheugens
gestuurd.



47

Uit de overige 7 bits (A15 tot en met A2l) wordt bepaalt of het adres
binnen het bereik van de geheugen module ligt (IC13), en zo ja welke van
de acht RAM geheugens hierbij geselecteerd moet worden (IC12).

Indien het te verwerken adres binnen-het bereik vall-de geheugen module
ligt wordt afhankelijk van de read (RD) of write (WR) controlelijn, de
geselecteerde data naar of van de backplane geschreven of gelezen.

§ 6.2.2. De backplane interface van de geheugen module.

De backplane interface van de geheugen module be staat uit IC9 tot en
met IC14. Deze backplane interface dient hoofdzakelijk voor het beperken
van de capacitieve last die door de backplane gezien wordt. Er geldt
het volgende :

- IC9 zorgt voor het bufferen van de databus (zie § 6.2.3.),
- ICll buffert de adreslijnen AD tot en met A7,
- IC14B en IC14C zorgen voor het bufferen van adreslijn A8,
- ICIO zorgt-yoor het bufferen van de adreslijnen A9 tot en met

A14 en de WR en RD controlelijnen,
- IC12 dient voor het selecteren van een van de acht RAM geheu

gens, en buffert als zodanig de adreslijnen A15 tot en met A17,
- IC13 wordt gebruikt am te bepalen of het aangeboden adres binnen

het bereik van de geheugen module ligt. Hierbij worden de
adreslijnen A18 tot en met A2l door dit IC gebufferd.

Aangezien IC9, ICIO en ICll in de geheugen module redelijk zwaar belast
worden (acht RAM geheugens) zijn deze uitgevoerd als bus-driver IC's.
We zien in bijlage 6. dat adreslijn A8 eigenlijk een uitzondering vormt,
deze wordt immers gebufferd door IC14 dat geen bus-driver IC is. Dit is
gedaan vanwege het efficiente IC gebruik dat zo wordt verkregen. Dit
houdt echter weI in dat adreslijn A8 aanleiding kan geven tot langere
transitietijden dan de overige adreslijnen. Dit is echter niet ernstig
omdat A8 een adreslijn uit de hoge orde byte van het adres (zoals gezien
door de microcontroller) is. Bij een geheugen actie heeft deze hoge orde
adresbyte namelijk eerder zijn geldige waarde dan de lage orde adresbyte
(AD tot en met A7). Dit komt doordat de lage orde adresbyte eerst via
een latch, met vertraging, wordt verwerkt. Zodoende hebben we voor een
adreslijn uit de hoge orde adresbyte wat meer tijd beschikbaar. Aange
zien de IC's IC12 en IC13 niet veel belasting per uitgang hebben hoeven
deze niet van het type bus-driver te zijn.

In bijlage 6. zien we bovendien een zestal sil's ('single in line'
weerstanden) geplaatst. Deze dienen am te allen tijde de ingangssig
nalen te definieren. Zoals vermeld in § 5.3. wordt hierbij een weer
standswaarde van 10 kQ tot 100 kQ genomen. We hebben gekozen voor 100 kQ
omdat dan weinig stroom door deze weerstanden loopt en omdat we dan bij
meerdere geheugen modules parallel tach nag een redelijk grate weerstand
over houden. Bij 16 modules vinden we zo een weerstand van 6,25 kQ.
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De backplane interface van de geheugen module maakt gebruik van een DIN
41612 A+C connector voor de communicatie met de backplane. De aanslui
ting van deze connector is gegeven in bijlage 3. Hierin is per signaal
ook aangegeven of het om een ingang (I) of in-/uitgang (I/O) handelt.

5 6.2.3. Besturing van de geheugen module transceiver.

Aangezien de data van het ontwikkelsysteem in twee richtingen kan lopen,
namelijk van en naar de geheugen module, is het nodig dat de databus op
de geheugen module gebufferd wordt door een bi-directionele buffer. Zo'n
buffer, ook wel 'transceiver' genoemd, heeft een bestuurbare richting
waarin de signalen door de transceiver kunnen lopeno

Als we kijken in bijlage 6. zien we dat voor IC9 een transceiver ge
bruikt is. We zien hierbij in-/uitgangen AO tot en met A7 en in-/uit
gangen BO tot en met B7. De richting waarin de signalen door de trans
ceiver kunnen lopen (bv. van A naar B) wordt ingesteld door middel van
de ingang DIR. Op dit moment hebben we dus de mogelijkheid om de rich
ting van de transceiver te belnvloeden. In het algemeen kan het echter
voorkomen dat de transceiver in de verkeerde richting staat. Hierbij
valt te denken aan de richting naar het geheugen toe terwijl het geheu
gen data aanbiedt. Men spreekt dan van bus-conflict, een fenomeen dat
voorkomen dient te worden.

Aangezien we meerdere geheugen modules gebruiken kunnen voor deze
modules twee soorten bus-conflict optreden :

- Bus-conflict tussen geheugen en transceiver,
- Bus-conflict tussen transceiver en backplane.

Het is duidelijk dat het instellen van de richting van de transceiver
alleen onvoldoende waarborg tegen bus-conflict biedt. Denk hierbij aan
een leesactie uit het geheugen waarbij meerdere geheugen modules op de
backplane aanwezig zijn. Alle transceivers zullen nu immers naar de
backplane wijzen.

Gelukkig bezit de transceiver uitgangen die door middel van de 'output
enable' (OE) ingang in de hoge impedantie (uit) toestand te zetten
zijn. De oplossing voor het voorkomen van bus-conflict in de geheugen
module be staat uit een aantal regels :

De richting van de transceiver wordt bepaalt via de RD of WR
controlelijn,

- De transceiver is slechts actief (niet in de hoge impedantie
toestand) tijdens geheugen acties,

- De transceiver is slechts actief indien de geheugen module
geselecteerd is (het aangeboden adres ligt binnen het bereik van
de geheugen module).

De bovenstaande regels vormen de besturing van de geheugen module trans
ceiver. De precieze werking van deze besturing is als volgt :
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Het actief z1Jn van de transceiver wordt geregeld door de NAND gate
IC14A en de NAND gate IC14D. De NAND gate IC14D zorgt voor een actief
hoog signaal (RD+YR) op het moment dat RD of YR actief wordt. Het
signaal (RD+YR) wordt nu samen met het actief hoge signaal 'module
geselecteerd' (MS) gestuurd naar de NAND IC14A.

AIleen als de geheugen module geselecteerd is ontstaat het actief lage
signaal (RD+YR)*MS dat gebruikt wordt voor het actief maken van de
transceiver.

Los van dit signaal wordt uit het signaal RD de richting van de trans
ceiver bepaalt. Het besturen van de geheugen module transceiver is
weergegeven in tabel 6.2. Hierbij is DIR de ingang van de transceiver
die de richting bepaalt en DE de ingang die het actief zijn van de
transceiver regelt. Een X staat voor een don't care term.

RD YR MS DIR DE Dmschrijving

H X L H H Hoge impedantie toestand
L X L L H Hoge impedantie toe stand
H H H H H Hoge impedantie toestand
H L H H L Data van backplane naar geheugen
L H H L L Data van geheugen naar backplane
L L X L X Dngeldige situatie

Tabel 6.2. Besturing van de geheugen module transceiver.

In tabel 6.2. zien we dat indien RD en YR niet actief zijn de trans
ceiver de richting aanneemt van backplane naar geheugen. ofweI van de
backplane af gericht. Dit is de zogenaamde 'default' richting.
Vanwege het in dit geval niet actief zijn van de transceiver kan deze
'default' richting niet leiden tot bus-conflict met het RAM geheugen.

S 6.2.4. Adresselectie van de geheugen module.

In bijlage 6. zien we dat een geheugen module bestaat uit acht RAM
geheugens met een gezamenlijke capaciteit van 2S6 kB. Een geheugen
module beslaat dus 1/16 deel van de totale geheugenruimte van 4 MB. Het
is dus nodig om een geheugen module in de geheugenruimte te 'mappen'.

Dit wordt gedaan door middel van de comparator IC13 en de jumpers 1 tot
en met 4 (zie bijlagen 6. en 8.). Feitelijk kunnen we met deze jumpers
de 4 hoogste adresbits A18 tot en met A2l instellen. Indien het op de
backplane aangeboden adres dezelfde 4 adresbits A18 tot en met A2l bevat
als door de jumpers op de comparator IC13 zijn ingesteld. dan is de
geheugen module geselecteerd. De overige adresbits AO tot en met All
worden gebruikt voor de selectie van een RAM geheugen (AIS. A16 en All)
en voor het representeren van het adres in dat geheugen (AO tot en met
A14).
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Voor de duidelijkheid z1Jn de met de jumpers 1 tot en met 4 ingestelde
adressen, in hexadecimale weergave, vermeld in tabel 6.3. Een ster stelt
hierbij een geplaatste jumper voor.

Jumpers Geselecteerde Jumpers Geselecteerde
1 2 3 4 geheugen locaties 123 4 geheugen locaties

* * * * OOOOOOH - 03FFFFH * * * 200000H - 23FFFFH
* * * 40000H - 07FFFFH * * 240000H - 27FFFFH
* * * 080000H - OBFFFFH * * 280000H - 2BFFFFH
* * OCOOOOH - OFFFFFH * 2COOOOH - 2FFFFFH
* * * 100000H - 13FFFFH * * 300000H - 33FFFFH
* * 140000H - 17FFFFH * 340000H - 37FFFFH
* * 180000H - IBFFFFH * 380000H - 3BFFFFH
* lCOOOOH - lFFFFFH 3COOOOH - 3FFFFFH

-

Tabel 6.3. Adresselectie van de geheugen module.

Het is natuurlijk duidelijk dat ter voorkoming van bus-conflict geen
geheugen modules mogen worden ingesteld met dezelfde jumper zettingen.

§ 6.2.5. Voedingslijnen ontkoppeling van de geheugen module.

In bijlage 6. zien we naast de nodige IC's ook de ontkoppeling van deze
IC's aangegeven. Hierbij zijn de richtlijnen aangehouden zoals deze
behandeld zijn in § 5.2. Er is echter een uitzondering

Bij het ontkoppelen van de RAM geheugens wordt gebruik gemaakt van een
keramische condensator per twee RAM geheugens. Volgens de richtlijn
moet er een keramische condensator per RAM geheugen worden gebruikt.
We hebben dit niet gedaan omdat dan een betere print layout kon worden
verkregen. Bovendien wordt in een geheugen module slechts een RAM
geheugen per leesactie geselecteerd. Het kan daarom weinig kwaad om
slechts een keramische condensator per twee RAM geheugens te gebruiken.

§ 6.3. De hardware van de microcontroller module.

In deze paragraaf zullen we de hardware van de microcontroller module
behandelen. We gaan hierbij uit van bijlage 7.

We zullen ingaan op de globale werking van de microcontroller module, de
backplane interface, de seriele interface, de resetschakeling, het
EPROM geheugen en het ontkoppelen van de voedingslijnen. Als speciaal
onderdeel wordt de besturing van de transceiver (een onderdeel van de
backplane interface) behandeld.

NB. In bijlage 7. worden actief lage signalen gerepresenteerd door een
kleine n achter de signaalnaam.
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§ 6.3.1. De globale werking van de microcontroller module.

Als we kijken in bijlage 7. zien we dat de microcontroller module is
opgebouwd uit grofweg drie delen

- Standaard configuratie : microcontroller, latch, EPROM en
controle. Dit zijn IC1 tot en met ICs,

- Seriele interface, IC6,
- Buffers, IC7 tot en met IC11.

De globale werking van de microcontroller module is als volgt. De
standaard configuratie zorgt voor de sturing van de poorten van de
microcontroller, en de sturing van de seriele interface. Het bufferge
deelte zorgt ervoor dat deze poorten op de backplane worden afgebeeld.
Voor het ontwikkelsysteem worden de poorten als volgt gebruikt

- Poort 0
(AO tot

- Poort 1
- Poort 2
- Poort 3

: databus, en gemultiplexde lage orde adresbus
en met A7).

adreslijnen A16 tot en met A21,
adreslijnen A8 tot en met A1~
speciale functies waaronder RD, WR en INTO.

Het valt op dat de adreslijnen AO tot en met A7 nog ontbreken in boven
staande lijst. Dit komt doordat in de standaard configuratie de adres
lijnen AO tot en met A7 gemultiplexed in de tijd op poort 0 staan.
Daarom worden deze adreslijnen ingelezen in een latch (IC2). Deze latch
wordt vervolgens door een buffer op de backplane afgebeeld.

De praktisch ingestelde lezer weet dat deze latch een bus-driver type
is. Waarom dan toch een aparte buffer na deze latch? Dit is gedaan om
zodoende een onderscheid te maken tussen de standaard configuratie, een
interne aangelegenheid van de microcontroller module, en de buitenwe
reld. Als we geen extra buffer zouden gebruiken zouden we vanuit de
backplane rechtstreeks het EPROM geheugen kunnen beInvloeden via de
adreslijnen AO tot en met A7. Dit willen we niet hebben.

§ 6.3.2. De backplane interface van de microcontroller module.

De backplane interface van de microcontroller module be staat uit IC7
tot en met IC11 (zie bijlage 7.). Deze backplane interface dient hoofd
zakelijk voor het leveren van een hogere uitgangsstroom naar de backpla
ne. De buffer IC's worden steeds voor een poort van de microcontroller
gebruikt. Zodoende geldt het volgende :

- IC7 wordt gebruikt voor het bufferen van de databus,
(zie ook § 6.3.3.)

- IC8 wordt gebruikt voor het bufferen van de adreslijnen AO tot
en met A7. Dit is de door latch IC2 opgeslagen poort 0 van de
microcontroller,

- IC9 wordt gebruikt voor het bufferen van de adreslijnen A8 tot
en met A1s,
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- IC10 wordt gebruikt voor het bufferen van poort 1 welke voor het
ontwikkelsysteem hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de adres
lijnen A16 tot en met A21.

- IC11 wordt gebruikt voor het bufferen van de speciale functies
van poort 3.

Omtrent IC10 en IC11 z1Jn enkele opmerkingen te maken. IC10 wordt voor
3/4 deel gebruikt voor de adreslijnen A16 tot en met A21. Naast deze
adreslijnen worden echter ook de signalen P1.6 en P1.7 gebufferd. Deze
zijn voor de modules op de backplane van het ontwikkelsysteem niet te
gebruiken. Dit komt doordat deze signalen ook voor de seriele interface
gebruikt worden.

Deze signalen zijn echter toch gebufferd op de backplane vertegenwoor
digd om een universele microcontroller module te verkrijgen, die ook
voor andere toepassingen geschikt is. Om een bus-conflict tussen buffer
IC10 en de seriele interface te voorkomen zijn deze signalen op de
backplane door IC10 als uitgang gedefinieerd.

Hetzelfde geldt voor de signalen P3.0 en P3.1 welke door IC11 gebufferd
worden. Ook deze zijn in gebruik voor de seriele interface en zijn als
uitgang op de backplane aanwezig om een universele microcontroller
module te verkrijgen.

In bijlage 7. valt echter weI op dat buffer IC11 anders geschakeld is
dan de overige buffers. Terwijl de overige buffers aIle uitgangen naar
de backplane leveren, voert IC11 zowel in- als uitgangen van de micro
controller module. Ais ingangen zijn de be ide interrupt (INTO en INT1)
en timer (TO en T1) ingangen van de-microcontroller gedefinieerd. Ais
uitgang zijn gedefinieerd de RD en WR controlesignalen en zoals gezegd
de P3.0 en P3.1 signalen.

Bovendien valt in bijlage 7. op dat er enkele sil's gebruikt z1Jn. Net
zoals in de geheugen module dienen deze om de ingangssignalen te allen
tijde te definieren.

De backplane interface van de microcontroller module maakt gebruik van
een DIN 41612 A+C connector voor de communicatie met de backplane. De
aansluiting van deze connector, zoals deze door het ontwikkelsysteem
gebruikt wordt, is gegeven in bijlage 4. Hierin is per signaal ook
aangegeven van welke microcontroller poortlijn deze afkomstig is, en of
het om een ingang (I), uitgang (0) of beide (I/O) handelt.

5 6.3.3. Besturing van de microcontroller module transceiver.

Aangezien de data van het ontwikkelsysteem in twee richtingen kan lopen,
namelijk van en naar de microcontroller, is het nodig dat de databus op
de microcontroller module gebufferd wordt door een transceiver. In
bijlage 7. zien we dan ook dat IC7 een transceiver is. Net zoals bij de
geheugen module het geval is moeten we bus-conflict vermijden. Voor de
microcontroller module kunnen twee soorten bus-conflict optreden :
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- Bus-conflict tussen microcontroller en transceiver (denk hierbij
ook aan data die van EPROM naar microcontroller loopt),

- Bus-conflict tussen transceiver en backplane.

Voor het voorkomen van bus-conflict wordt dezelfde strategie gevolgd als
bij de geheugen module het geval is. We gebruiken de regels

- De richting van de transceiver wordt bepaalt via de RD of WR
controlelijn,

- De transceiver is slechts actief tijdens geheugenacties, en dus
niet tijdens leesacties uit het EPROM geheugen. De EPROM levert
dan ook rechtstreeks data aan de microcontroller.

We zien dat deze regels hetzelfde zijn als die voor de geheugen module,
aIleen de specifieke geheugen module regel ontbreekt.

De precieze werking van de besturing van de transceiver is als voIgt.
Het actief zijn van de transceiver wordt geregeld door de NAND gate
ICSC en de NAND gate ICSD. De NAND-&ate ICSD zorgt voor een actief hoog
signaal (RD+WR) op het moment dat RD of WR actief wordt. De NAND~
ICSC is geschakeld als inverteer schakeling. Het uitgangssignaal RD+WR
van ICSC wordt gebruikt voor het actief maken van de transceiver.

Los van dit signaal wordt via de RD controlelijn de richting van de
transceiver bepaalt. Het besturen van de microcontroller module trans
ceiver' is weergegeven in tabel 6.4. Hierbij is DIR de ingang van de
transceiver die de richting bepaalt en OE de ingang die het actief zijn
van de transceiver regelt.

RD WR DIR OE Omschrijving

H H H H Hoge impedantie toestand
L H L L Data van backplane naar microcontroller
H L H L Data van microcontroller naar backplane
L L L L Ongeldige situatie

Tabel 6.4. Besturing van de microcontroller module transceiver.

In tabel 6.4. zien we dat indien RD en WR niet actief zijn, de trans
ceiver de richting aanneemt van microcontroller naar backplane, ofweI
naar de backplane toe gericht. Dit is de zogenaamde 'default' richting.
Als we de 'default' richting van de microcontroller module vergelijken
met die van de geheugen module dan zien we dat deze tegengesteld zijn.
Zodoende heeft het ontwikkelsysteem een 'default' richting die loopt van
de microcontroller module via de backplane naar de geheugen module. Dit
komt overeen met de richting van een schrijfactie. Vanwege het niet
actief zijn van de transceivers wordt er echter in dit geval geen data
verstuurd.
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§ 6.3.4. De seriele interface van de microcontroller module.

Zoals eerder afgeleid is het de bedoeling dat het ontwikkelsysteem met
een computer gaat communiceren middels een seriele verbinding. Een
bekende standaard seriele verbinding is de RS-232(C) standaard welke we
voor het ontwikkelsysteem toepassen.

In de literatuur [3], [9], [10], [20] en [29] is veel geschreven over
deze standaard. We zullen daarom slechts de hoofdlijnen in deze para
graaf vermelden, de geYnteresseerde lezer wordt naar de literatuur
verwezen.

In de RS-232(C) standaard wordt een spanningstransmissie systeem gedefi
nieerd waarbij een logische 'l' conditie overeenkomt met een negatieve
spanning tussen -3,0 en -25,0 volt. Een logische '0 ' conditie komt
overeen met een spanning tussen +3,0 en +25,0 volt. Aangezien we werken
met HCMOS logica hebben we dus een interface nodig om spanningen van 0
en 5 volt om te vormen naar de RS-232(C) spanningen. De interface
gedraagt zich hierbij als inverteerschakeling. Een actief hoog RS-232(C)
signaal komt overeen met een actief laag HCMOS signaal.

In het algemeen wordt een standaard 25 pens Sub-D connector gebruikt
voor de RS-232(C) verbinding. Het is hierbij gewoonte dat een computer,
ook weI 'Data Terminal Equipment' (DTE) genoemd, met een mannetje en een
randapparaat, ook weI 'Data Communication Equipment' (DCE) genoemd, met
een vrouwtje connector wordt uitgerust. Voor de Sub-D connector zijn een
aantal gangbare pinnen in gebruik voor de verschillende signalen. Deze
zijn weergegeven in figuur 6.1. voor een vrouwtje connector zoals gezien
vanaf de voorzijde.

, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 'J
1\ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J

13 '0

2' 's ,.

PIN CIRCUIT

Protectiye Ground Connect to
EIIrth Ground

2 Trensmit Data (TD) Data from DTE

3 Receiye Data (RD) Data from DCE

4 Request To Send (RTS) Handshake from DTE

5 Clear to Send (CTS) Handshake from DCE

6 Data Set reedy (DSR) Handshake from DCE

Signal Ground Reference Point
for Signals

8 Receiyed Line Handshake from DCE
Signsl Detector
(sometimes called
Carrier Detect, DCD)

" Printer Busy Signal Handshake from Printer

20 Data Terminal Ready Handshake from DTE

22 Ring Indicator Handshake from DCE

Fig. 6.1. Vrouwtje connector en gangbare aansluitingen.

Voor de transmissie zijn in principe slechts de signaal aarde, 'receive
data' (RxD) ingang en 'transmit data' (TxD) uitgang in gebruik. Hierbij
wordt de RxD ingang van de DTE verbonden met de TxD uitgang van de DCE.
De TxD uitgang van de DTE wordt verbonden met de RxD ingang van de DCE.
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Vaak worden echter ook de lijnen 'request to sent' (RTS) en 'clear to
sent' (CTS) gebruikt voor het zogenaamde RTS/CTS (ofwel hardware)
protocol. In het RTS/CTS protocol wordt de RTS uitgang van de DTE
verbonden met de CTS ingang van de DCE. De CTS ingang van de DTE wordt
verbonden met de RTS uitgang van de DCE. Het protocol werkt als volgt :

Zowel bij de DTE als bij de DCE wordt gebruik gemaakt van een ontvangst
buffer. Als deze vol dreigt te lopen wordt de RTS lijn van het ont
vangende apparaat nonactief gemaakt. Het zendende apparaat ziet nu via
zijn CTS ingang dat de ontvanger geen data meer kan verwerken en stopt
met zenden zodra hij klaar is met een volledig datawoord. Indien de ont
vangstbuffer weer redelijk leeg is wordt de RTS lijn van de ontvanger
weer actief gemaakt zodat de zender weer met zenden kan beginnen.

In het algemeen wordt het actief/nonactief maken van de RTS lijn gekop
peld aan zekere waarden van de gebruikte bufferruimte. Hierbij worden
nooit de uiterste waarden (helemaal vol of helemaal leeg) gebruikt. De
reden hiervoor is tweeledig :

- Indien de zender pas mag verder gaan met zenden als de ont
vangstbuffer helemaal leeg is, wordt onnodig lang gewacht. Dit
is minder efficient.

- Indien de RTS lijn pas bij een volledig volle buffer nonactief
wordt gemaakt, kan data gemist worden. De zender kan namelijk
nog bezig zijn aan een datawoord.

Naast het RTS/CTS protocol wordt ook vaak gebruik gemaakt van het
protocol Xon/Xoff. Hierbij worden gereserveerde datawoorden gebruikt om
de zender te stoppen (Xoff) en weer te starten (Xon) , indien de ont
vangstbuffer vol dreigt te lopen dan wel leeg genoeg is.

Onafhankelijk van deze protocollen worden ook de 'Data Terminal Ready'
(DTR) en 'Data Set Ready' (DSR) lijnen vaak gebruikt. Het actief zijn
van de DTR lijn geeft aan dat de DTE 'on line' staat. Het actief zijn
van de DSR lijn geeft aan dat de DCE 'on line' staat.

Bij modems wordt bovendien het signaal 'Data Carrier Detect' (DCD)
gebruikt. Indien dit signaal actief is heeft de modem verbinding gemaakt
met een andere modem.

Uit het bovenstaande blijkt dat het aan te bevelen is om naast de RxD en
TxD lijnen ook de RTS, CTS, DTR en DSR lijnen te gebruiken. We krijgen
zodoende een universeel toepasbare seriele verbinding.

Toch is er nog een keuze te maken voor de seriele verbinding, en dit is
de soort verbinding die we willen maken. In principe zijn er twee
soorten verbindingen in gebruik. Dit zijn de verbinding tussen twee
computers, en de verbinding tussen computer en modem (randapparaat). De
voor deze verbindingen benodigde kabels zijn weergegeven in figuur 6.2.
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Fig. 6.2. SerHHe verbindingen.

Figuur 6.2.a. toont hierbij de verbindingskabel tussen twee computers.
Deze kabel voorziet in kruisende draden tussen beide computers, om
zodoende de juiste signalen met elkaar te verbinden. Deze verbinding
wordt ook weI de nul-modem verbinding genoemd omdat, de naam zegt het
al, er geen modem wordt gebruikt.

Figuur 6.2.b. toont de verbindingskabel tussen een computer en een
modem. Het valt op dat het kruisen van de draden nu niet in de kabel
maar op de Sub-D connector van de modem plaatsvindt. Het voordeel
hiervan is het gebruik van een rechttoe rechtaan kabel. Alle benodigde
pinnen worden een op een doorverbonden. Deze verbinding wordt ook wel
de modem verbinding genoemd.

We hebben zodoende voor het ontwikkelsysteem de keus uit de nul-modem of
modem verbinding. We hebben echter in de opzet van het ontwikkelsysteem
al aangegeven dat de computer het ontwikkelsysteem bestuurt. Er is dus
sprake van een 'master-slave' situatie, waarvoor de nul-modem kabel in
principe niet geschikt is. De nul-modem kabel gaat immers uit van
'gelijke' apparaten. Bovendien heeft de modem verbinding het voordeel
dat de kabel bijzonder universeel is, (hij kan ook als verlengsnoer
gebruikt worden) en dat gebruik kan worden gemaakt van bestaande softwa
re voor de communicatie met modems (zoals Procomm, Lit. 28). Zodoende
gebruiken we de modem verbinding voor het ontwikkelsysteem.

Dan zijn we nu aangekomen bij de keuze van de schakeling die de HCMOS
spanningen omvormt tot RS-232(C) spanningen. Een voor deze taak vaak
gebruikt IC is de MAX 232, 'RS-232 line driver/transmitter' van MAXIM
[Lit. 20]. Dit IC voorziet in :

- Twee zenders voor de omzetting van CMOS/TTL signalen naar
universele RS-232 signalen,

- Twee ontvangers voor de omzetting van universele RS-232 signalen
naar CMOS/TTL signalen,

- Pull-up weerstanden voor de CMOS/TTL ingangen en pull down
weerstanden voor de universele RS-232 ingangen,

- Interne spanning omvormers om uit een voedingsspanning van 5
Volt zowel een spanning van +10 Volt als -10 Volt te genereren.
Deze spanningen zijn bovendien naar de buitenwereld uitgevoerd
om daar gebruikt te kunnen worden.
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Met dit IC is op een eenvoudige W1Jze een seriele interface te reali
sereno De twee zenders worden gebruikt voor de TxD en RTS signalen,
terwijl de twee ontvangers gebruikt worden voor de RxD en CTS signalen.
Het enige nadeel aan dit IC is dat we nu geen zender meer over hebben
voor het DSR signaal, en geen ontvanger over hebben voor het DTR sig
naal. Dit is echter niet ernstig. Aangezien het ontwikkelsysteem zonder
besturing door de computer toch niet gebruikt gaat worden, hoeft het
ontwikkelsysteem niet na te gaan of de computer 'on line' staat. We
hebben dus geen ontvanger nodig voor het DTR signaal. Door bovendien het
DSR signaal van het ontwikkelsysteem via een weerstand te verbinden met
de +10V uitgang van de MAX 232, kan het ontwikkelsysteem wel aan de
computer vermelden dat het 'on line' staat.

In bijlage 7. zien we hoe de MAX 232 wordt aangesloten. Deze aansluiting
is overigens een standaard applicatie van MAXIM [Lit. 20]. Het valt in
bijlage 7. op dat we het signaal DCD aangesloten hebben. Het ontwikkel
systeem gedraagt zich dus als modem. Indien dit ongewenst is kan R4
simpelweg verwijderd worden.

Als laatste punt bij de seriele interface staan we stil bij de gebruikte
kristal frequentie van de microcontroller. Tabel 6.5. toont een aantal
baudrates en de kristalfrequenties die hiervoor nodig zijn.

Timer 1
Baud Rate fosc SMOD ReloadClf Mode Value

Mode 0 Max: 1 MHZ 12 MHZ X X X X
Mode 2 Max: 375K 12 MHZ 1 X X X
Modes 1, 3: 62.5K 12 MHZ 1 0 2 FFH

19.2K 11.059 MHZ 1 0 2 FDH
9.6K 11.059 MHZ 0 0 2 FDH
4.8K 11.059 MHZ 0 0 2 FAH
2.4K 11.059 MHZ 0 0 2 F4H
1.2K 11.059 MHZ 0 0 2 E8H

137.5K 11.986 MHZ 0 0 2 1DH
110K 6MHZ 0 0 2 72H
110K 12 MHZ 0 0 1 FEEBH

Tabel 6.5. Verschillende baudrates en hun kristalfrequentie.
(Philips, Lit. 27)

We zien dat we met een kristalfrequentie van 11,059 MHz alle voor de
RS-232(C) standaard gangbare baudrates kunnen realiseren. We nemen
daarom een kristalfrequentie van 11,059 MHz.

§ 6.3.5. De resetschakeling van de microcontroller module.

De goede werking van de microcontroller module is in grate mate afhanke
lijk van de resetschakeling die gebruikt wordt. Indien de resetpuls niet
voldoet aan de microcontroller eisen zal de microcontroller verkeerd
opstarten met alle nare gevolgen van dien.
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Voor het ontwikkelsysteem Z1Jn we daarom op zoek naar een solide reset
schake ling. Voor een universele toepassing van de microcontroller module
is het bovendien wenselijk dat de resetschakeling door middel van een
drukschakelaar met de hand te herstarten is. Aan een solide resetscha
keling kunnen we de volgende eisen stellen :

- De resetpuls moet altijd bij een opkomende voedingsspanning
worden gegenereerd, ongeacht het eventueel traag opkomen van de
voedingsspanning.

- Brom op de voedingslijnen mag niet leiden tot een resetpuls.
- De resetpuls moet te allen tijde lang genoeg zijn.

In figuur 6.3. is de resetschakeling van het ontwikkelsysteem gegeven.
De globale werking is als voIgt. Bij het opkomen van VCC zal de conden
sator C3 in eerste instantie ontladen zijn. Hierdoor zal IC5A een laag
ingangssignaal zien en dus een hoge uitgang tot gevolg hebben. Door de
weerstand R1 zal condensator C3 nu opgeladen worden waardoor de ingangs
spanning van IC5A stijgt. Op een gegeven moment zal deze ingangsspanning
het niveau bereiken waarop IC5A een hoog signaal detecteert. Op dit
moment zal de uitgang van IC5A laag worden.

HANO ...FlTlt;E
RESET

Fig. 6.3. De resetschakeling.

Door middel van de drukschakelaar SW1 kan de condensator C3 middels de
weerstand R2 ontladen worden waardoor de resetpuls opnieuw ontstaat. De
weerstand R2 dient hierbij als stroombegrenzer. De diode D1 is in het
circuit opgenomen om ervoor te zorgen dat de condensator C3 wordt ont
laden op het moment dat de voedingsspanning wegvalt. Hierdoor wordt ten
eerste een volgende resetcyclus mogelijk gemaakt, maar ten tweede ook de
ingang van IC5A beveiligd tegen de in dit geval te hoge spanning (>VCC).

Door het gebruik van een Schmitt-trigger NAND gate voor IC5A hebben we
het voordeel van hysterese in het moment van schakelen. Deze hysterese
is weergegeven in figuur 6.4.

1283338

Fig. 6.4. Hysterese van een Schmitt-trigger.
(Philips, Lit. 26)
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In figuur 6.4. zien we de ingang (VI) en de uitgang (Vo) van de
Schmitt-trigger weergegeven. Bovendien zijn de schakelspanningen weerge
geven. Dit zijn VT+ voor een stijgende ingangsspanning en VT_ voor een
dalende ingangsspanning. VH stelt de hysterese spanning voor. Het valt
op dat als VI boven VT+ uitkomt, en Vo dus laag wordt, VI eerst behoor
lijk af moet nemen (minimaal VH) voordat Vo weer hoog wordt. Voordat Vo
nu weer laag kan worden moet VI eerst weer behoorlijk stijgen. Dit is
het hysterese effect.

Het voordeel van het hysterese effect is dat ingangsspanningsvariaties
kleiner van VH (minimaal 0,4V, zie Lit. 26) nooit in de uitgang van een
Schmitt-trigger tot uiting zullen komen. Brom op de voedingslijnen
kleiner dan VH leidt zodoende nooit tot een resetpuls.

Aangezien de condensator C3 in eerste instantie ontladen is, zal IC5A
bij het opkomen van de voedingsspanning altijd een laag niveau zien,
ongeacht het eventueel traag opkomen van de voedingsspanning. Er is
echter wel een minimale steilheid van de voedingsspanning nodig. Anders
zou het kunnen voorkomen dat de condensator C3 ongeveer evensnel wordt
opgeladen als dat de voedingsspanning opkomt. We zien nu dat we aan de
eerste twee eisen aan de resetschakeling voldaan hebben.

De derde eis is echter wat lastiger. Dit komt doordat de beslissings
niveau's van een Schmitt-trigger per exemplaar erg varieren. We moeten
dus zorgvuldig te werk gaan als we willen zorgen voor een resetpuls die
altijd lang genoeg is.

Allereerst dienen we ons af te vragen hoe lang de resetpuls moet duren.
Volgens de microcontroller handleiding (Lit. 27) dienen we ervoor te
zorgen dat de resetpuls minimaal een lengte heeft van 24 klokperioden
plus de opstarttijd van de oscillator. Voor een kristalfrequentie van
11,059 MHz komt dit neer op een resetpuls met een minimale lengte van
2,2 ps plus de opstarttijd van de kristaloscillator. De opstarttijd van
de kristaloscillator is hierbij een onbekend gegeven. Diverse fabrikan
ten raden daarom aan om een resetpuls te nemen die veel langer duurt dan
24 klokperioden. We nemen daarom een resetpuls met een minimale lengte
van 1 ms. Mochten er onverhoopt toch nog resetproblemen optreden, dan
moet deze waarde verhoogd worden (naar bv. 10 ms).

In figuur 6.3. zien we dat de lengte van de resetpuls bepaald wordt door
de weerstand R1 en de condensator C3. Voor de lengte van de resetpuls
kunnen we afleiden :

treset = R1 C3 In [ Vs - VCC ]
VT+ - VCC

(6.2)

Vs is hierbij de initieele spanning van de condensator C3. VCC heeft een
waarde van 5 Volt.

We willen nu de kortste duur van de resetpuls bepalen. Deze zal optre
den als Vs zo hoog en VT+ zo laag mogelijk is. Hierbij moeten we het
volgende bedenken. Een resetpuls ontstaat pas wanneer de ingangsspanning
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kleiner is dan VT_' We zouden dus voor Vs de maximale waarde van VT_
kunnen invullen. Deze is echter groter dan de minimale waarde van VT+ en
dus kunnen we deze niet invullen in (6.2).

Gelukkig is de hysterese-spanning minimaal 0,4V (Lit. 26) zodat we uit
de laagste spanning van VT+ toch de bijbehorende hoogste spanning van
VT_ kunnen bepalen. We vinden :

Minimale VT+ = 1,7 Volt,
Bijbehorende maximale VT_ 1,3 Volt.

Invullen van de gegevens in (6.2) levert

Minimale treset = 0,11 R1 C3 (6.3)

Om de stroom door SW1 te begrenzen nemen we de vaak gebruikte waarde van
100 Q voor de weerstand R2. Om de condensator C3 veel sneller te ont
laden dan op te laden nemen we R1 100 maal groter dan R2, dus 10 kQ.
Voor een minimale resetpulsduur van 1 ms vinden we zo C3 = 0,9 ~F.

Aangezien dit geen waarde uit de E-12 reeks is nemen we C3 = 1 ~F.

We kunnen nu ook afleiden hoe lang SW1 ingedrukt moet worden om een
resetpuls op te wekken. Hiertoe moet de condensator C3 minstens tot VT_
ontladen worden. De langste ontlaadtijd ontstaat als de condensator C3
vol (VCC) is, en ontladen moet worden tot de minimale waarde van VT_'
Hiervoor geldt (Lit. 26)

Minimale VT_ = 0,9 Volt.

Voor de langste ontlaadtijd kunnen we nu afleiden :

R2 R1
Minimale VT_ = VCC R1+R2 + VCC R1+R2 e

Invullen van de gegevens levert

Langste ontlaadtijd t = 174 ~s

- (R1+R2) t
R1 R2 C3 (6.4)

We zien dat dit een zeer korte tijd is welke met een druk op SW1 zeker
gehaald wordt. Bovendien hebben we gezien dat als de condensator C3
eenmaal tot VT_ is ontladen, een resetpuls van minimaal 1 ms volgt.

Het voordeel van hysterese is ook nu aanwezig. Een resetpuls treedt wel
of niet op. Als hij wel optreedt dan is hij ook lang genoeg.
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§ 6.3.6. Bet EPROM geheugen van de microcontroller module.

Zoals blijkt uit bij1age 7. worden twee EPROM's (IC3 en IC4) gebruikt
voor het EPROM geheugen. Dit is gedaan om zodoende de volledige 64 kB
programma ruimte van de microcontroller te kunnen gebruiken. IC5B zorgt
hierbij voor de selectie van de juiste EPROM. Indien A15 laag is wordt
IC3 geselecteerd, de zogenaamde lage 32 kB. Indien A15 hoog is wordt IC4
geselecteerd, de zogenaamde hoge 32 kB.

Er is bewust niet gekozen voor een groter type EPROM zoals de 27C5l2
omdat deze electrisch niet volledig pin compatibel is met de gebruikte
27C256. Dit komt doordat de VPP ingangspin van een 27C256 bij de 27C512
wordt gebruikt als adreslijn A15. Aangezien de VPP voor de 27C256 met
VCC wordt verbonden kan zodoende slechts de helft van de 27C5l2 uitgele
zen worden. Bovendien wordt de 27C256 in de vakgroep EME veel gebruikt
en is deze goedkoop. Voor kleine programma's kunnen we met een EPROM
volstaan. De EPROM IC4 kan in dat geval vervallen.

§ 6.3.7. Voedingslijnen ontkoppeling van de microcontroller module.

In bijlage 7. zien we naast de nodig IC's ook de ontkoppeling van die
IC's aangegeven. Hierbij zijn de richtlijnen aangehouden zoals die
behandeld zijn in § 5.2.

Aileen condensator C15 vormt een uitzondering, deze wordt gebruikt als
extra buffer voor de seriele interface. Aangezien de seriele interface
(IC6) gebruik maakt van geschakelde voedingen voor het intern opwekken
van +10V en -10V uit de voedingsspanning vce is deze condensator nodig
om schakelpieken op de voedingslijnen te voorkomen. De condensatorwaarde
is afkomstig uit de 'application note' van MAXIM [Lit. 20].
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Hoofdstuk 7. De test software.

Aangezien de A/D-D/A module nog niet gerealiseerd is kan het ontwikkel
systeem in zijn totaliteit nog niet getest worden. Wat we weI kunnen
doen is het testen van de microcontroller module en de geheugen module.
Bij het testen van de geheugen module wordt dan meteen gebruik gemaakt
van de backplane in combinatie met de microcontroller module. Het tot
nu toe gerealiseerde deel van het ontwikkelsysteem kan dus in zijn
geheel getest worden.

In eerste instantie kunnen we de modules doormeten om te bekijken of de
componenten onderling goed doorverbonden zijn. Dit geeft echter geen
informatie over eventuele 'timing' problemen. Het zou bijvoorbeeld voor
kunnen komen dat een adreslijn, hoewel goed doorverbonden, te laat
actief wordt. Een geheugen Ie zal dan het verkeerde adres selecteren
tijdens een lees- of schrijfactie.

Een viertal software testen dient te worden uitgevoerd, om te testen op
eventuele timingproblemen. Dit zijn :

- De EPROM-adressering test waarbij de communicatie tussen micro
controller en EPROM-geheugen wordt getest op zowel datalijnen
als adreslijnen,

- De RAM-geheugen test waarbij voor een RAM bepaald wordt of de
databus en de adreslijnen AO tot en met A14 goed zijn verbonden
(via de backplane), en of de juiste data op de juiste adressen
gelezen kan worden,

- De RAM-selectie test waarbij naast de selectie van meerdere RAM
geheugens in de geheugen module ook de adresselectie van de
geheugen module getest wordt. Bij deze test wordt bovendien
bekeken of de juiste data op de juiste adressen gelezen en
geschreven kan worden,

- De seriele interface test waarbij de seriele verbinding wordt
getest.

We zullen nu verder ingaan op deze testen. We doen dit aan de hand van
flowcharts (bijlagen 12 tot en met 15).

§ 7.1. De EPROM-adressering test.

Bijlage 12 toont de flowchart van de EPROM-adressering test. De test
bestaat hoofdzakelijk uit 14 sprongen waarbij steeds een van de 16
adreslijnen hoog gemaakt wordt. 20 zien we bijvoorbeeld dat er gesprong
en wordt naar locatie OOaOH alwaar een commando staat voor de sprong
naar locatie 0100H. Als aIle sprongen goed doorlopen zijn, zijn aIle
adreslijnen getest op eventuele timing problemen. Bovendien wordt de
databus bij het ophalen van de sprongadressen voorzien van datawoorden
waarbij steeds een van de a datalijnen hoog is. Bij het goed doorlopen
van aIle 14 sprongen is dus ook de databus getest op eventuele timing
problemen.



63

Het valt op dat er niet gesprongen wordt naar locaties 0001H en 0002H.
Dit is niet nodig. Het programma start namelijk op locatie OOOOH alwaar
een 3-byte sprong instructie staat die automatisch de adressen 0001H en
0002H test.

Het goed doorlopen van de test is na afloop te zien aan de signaallijn
Pl.6. Deze moet oscilleren met een periode van 12 kristaloscillator
perioden. Dit is dus ongeveer een frequentie van 0,9 MHz.

Om te voorkomen dat het programma per ongeluk goed door de sprongen heen
loopt terwijl er timing fouten optreden, iets wat theoretisch zou kunnen
gebeuren, wordt tijdens deze test een valkuil ingebouwd. Deze bestaat
uit het misbruiken van het return commando.

De stack wordt hierbij geYnitialiseerd met adres EFFFH, terwijl het
EPROM-geheugen op alle locaties waar de 'program counter', bij het op de
juiste wijze doorlopen van de test, niet zal komen, wordt voorzien van
een return opdracht. Als nu de program counter een niet geoorloofde
waarde aanneemt, wordt via de return opdracht gesprongen naar een
oneindige lus die geen oscillerende signaallijn Pl.6 tot gevolg heeft.
In dat geval zit er dus een fout in de EPROM adressering.

De oplettende lezer zal nu bedenken dat in het geval van timing fouten,
het helemaal niet zeker is dat de microcontroller na de sprong naar
locatie EFFFH ook daadwerkelijk het op locatie EFFFH aanwezige commando
op de juiste manier inleest. Daar staat echter tegenover dat de kans op
het ooit nog bereiken van locatie 8000H wel zeer klein is. Het is
waarschijnlijker dat de microcontroller dan 'crasht' hetgeen in ieder
geval geen oscillerende signaallijn Pl.6 tot gevolg heeft. Zodoende zal
het wel of niet oscilleren van Pl.6 een goed beoordelingscriterium zijn
voor de EPROM-adressering.

§ 7.2. De RAM-geheugen test.

Bijlage 13 toont de flowchart van de RAM-geheugen test. De naam van deze
test lijkt op zich vreemd gekozen. In de test wordt namelijk gebruik
gemaakt van een EPROM dat de plaats van een RAM-geheugen overneemt. Op
deze manier beschikken we namelijk over bekende data op bekende geheu
genlocaties. Het is echter de bedoeling van de test om de datalijnen en
adreslijnen AO tot en met A14 van de geheugen module en de backplane te
testen. Aangezien deze lijnen gebruikt worden voor de communicatie met
~~n RAM-geheugen houden we toch de naam RAM-geheugen test aan.

De test werkt als volgt

In eerste instantie worden de datapointer (DPTR) en een controle regis
ter geYnitialiseerd op 0001H (adreslijn AO actief). Nu wordt via een
leesactie uit extern geheugen data opgehaald uit de EPROM. Deze data
wordt vergeleken met het controle register. Indien data en controle
register ongelijk zijn wordt een oneindige lus binnen getreden. In het
andere geval wordt bekeken of er 8 adreslijnen (AO tot en met A7) aan de
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beurt geweest z1Jn. Zo ja, dan is de test klaar en gaat P1.6 oscilleren.
Zo nee, dan worden de DPTR en het controle register verhoogd via een
shift actie. Hierna voIgt weer een leesactie uit extern geheugen enz.

Tijdens deze test worden achtereenvolgens de datawoorden 01H, 02H, 04H,
08H, 10H, 20H , 40H en 80H uit EPROM gelezen. Bij het goed doorlopen van
de test gaat de signaallijn P1.6 oscilleren met een frequentie van
ongeveer 0,9 MHz. Zodoende kan dan de conclusie getrokken worden, dat
zowel de data- als adresbus AD tot en met A7 in orde zijn. Om de adres
lijnen A8 tot en met A14 te testen vindt een soortgelijke test plaats,
waarbij echter DPTR wordt geYnitialiseerd op 0100H. Hierna wordt de Ius
7 keer doorlopen voor de adreslijnen A8 tot en met A14. De data in de
EPROM blijft hetzelfde, echter op een nieuwe geheugenlocatie geplaatst.

S 7.3. De RAH-selectie test.

Bijlage 14 toont de flowchart van de RAM-selectie test. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een pseudo EPROM die geplaatst wordt in plaats van
IC4 van de microcontroller module. Deze pseudo EPROM bestaat uit een
8-voudige diQswitch met een 3-state buffer. De buffeK-wordt geselecteerd
middels de CE lijn van IC4 en uitgelezen middels de OE lijn van IC4.

Via deze pseudo EPROM zijn we in staat data aan te bieden aan de micro
controller. Met deze aangeboden data worden de adreslijnen A1S tot en
met A21 van een waarde voorzien. Hierna vindt een externe schrijfactie
naar RAM-geheugen plaats. AD tot en met A14 worden hierbij laag gehou
den, en het datawoord DOH wordt weggeschreven. Na de schrijfactie vindt
een leesactie op hetzelfde adres plaats. Indien de gelezen data gelijk
is aan DOH wordt een oscillerend signaal van ongeveer 0,9 MHz op de
signaallijn P1.6 gegenereerd. Indien de data ongelijk is van DOH wordt
een oneindige Ius binnen getreden.

Door nu RAM-geheugens weI of niet in de geheugenmodule te plaatsen en
vervolgens via de adreslijn A1S tot en met A21 naar deze geheugens te
schrijven zijn we in staat om te testen of het juiste RAM-geheugen
geselecteerd wordt. Bedenk hierbij dat de pull-up weerstanden in de
databus van de geheugen module, bij een leesactie vanaf een niet ge
plaatst RAM geheugen, zullen leiden tot een datawoord FFH.

Op dezelfde manier kunnen we ook de adresselectie van de geheugenmodule
testen. Nu geldt dat een datawoord FFH wordt gelezen als de geheugen
module niet geselecteerd is.
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§ 7.4. De seri~le interface test.

Bijlage 15 toont de flowchart van de seriele interface test. Deze test
werkt als voIgt :

Allereerst worden aIle interrupts gedisabled om ongewenste interrupts te
voorkomen. Daarna wordt de 'universele asynchrone receiver transmitter'
(UART) in de BOC31 geYnitialiseerd in mode 1. 20 ontstaat een B-bit UART
met variabele baudrate. Vervolgens wordt de baudrate generator, timer 1,
ingesteld voor 19200 baud. Dit is de hoogste RS-232(C) baudrate, zodat
we de data zo snel mogelijk naar de computer kunnen versturen.

Na deze initialisatie wordt de seriele timer interrupt ge-enabled zodat
een seriele transmissie en receptie kan plaats vinden. Vervolgens wordt
gewacht op binnenkomende data.

De test gaat ervan uit dat de microcontroller serieel is verbonden met
een computer welke ASCII karakters verstuurt. In de microcontroller
worden deze karakters ontvangen, en wordt bekeken of het karakter de
letter 'A' voorstelt. 20 nee, dan wordt er gewacht op volgende data.
20 ja, dan wordt een 'B' terug gezonden. Op deze manier kan zowel het
zenden als het ontvangen getest worden.
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Hoofdstuk 8. Gebruik van de hardware in andere toepassingen.

In dit hoofdstuk zullen we ingaan op het gebruik van de hardware van het
ontwikkelsysteem in andere toepassingen. We zullen dit doen voor de
geheugen module en de microcontroller module.

S 8.1. De geheugen module in andere toepassingen.

De geheugen module kan gebruikt worden voor willekeurige toepassingen
waarbij extra RAM geheugen nodig is. De geheugen module hanteert hierbij
B bit brede datawoorden. Voor gebruik van de geheugen module bij 16 bit
of 32 bit brede datawoorden is zodoende een externe selectie nodig am
deze woorden in delen van B bit van of naar de geheugen module te ont
vangen resp. te versturen.

Aangezien de geheugen module beschikt over ingangsbuffers, vormt deze
module een lage capacitieve belasting voor de schake ling die van de
module gebruik maakt. Bovendien beschikt de module over een selectie en
controle mechanisme. Het aanbieden van de adreslijnen en de RD en WR
controlelijnen is voldoende voor de sturing van de geheugenmodule.

De communicatie met de geheugenmodule verloopt via een DIN 41612 A+C
connector welke is aangesloten zoals in bijlage 3 te zien is. In deze
bijlage is tevens per signaal vermeld of het een ingang (I) of zowel
ingang als uitgang (I/O) betreft.

Voor het gebruik van de geheugenmodule z~Jn twee varianten mogelijk. Het
gebruik bij toepassingen tot 256 kB geheugenruimte (een geheugenmodule),
en het gebruik bij toepassingen tot 4 MB geheugenruimte (meerdere,
maximaal 16, geheugenmodules). We zullen hier nader op ingaan.

§ 8.1.1. De geheugenmodule bij toepassingen tot 256 kB.

Indien de geheugenmodule gebruikt wordt bij toepassingen tot 256 kB
(lk = 1024 byte) is een geheugenmodule voldoende. In dit geval hoeven
we slechts de databus en adreslijnen AO tot en met A17 aan de geheugen
module aan te bieden. De adreslijnen AlB tot en met A21 sluiten we niet
aan, en de vier jumpers (zie bijlage 7) worden verwijderd.

Ais dit gedaan wordt is de geheugenmodule automatische geselecteerd. We
kunnen dit inzien in bijlage 6. Door het niet aansluiten van de adres
lijnen AlB tot en met A21 worden de ingangen BO tot en met B3 van IC13
door de pull-up weerstanden in SIL 4, als haag gedefinieerd. Door het
weglaten van de vier jumpers worden oak de ingangen AO tot en met A3 van
IC13, door de pull-up weerstanden in SIL 4, als haag gedefinieerd.
Zodoende is de uitgang QA=B van ICl3 haag, en de geheugen module gese
lecteerd.

Indien de volledige 256 kB geheugenruimte nodig is, worden aIle acht RAM
geheugens (ICI tot en met ICB) geplaatst. Bij toepassingen waarbij
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minder dan 256 kB geheugenruimte nodig is, kan het voorkomen dat niet
aile acht de RAM geheugens nodig zijn. In tabel 8.1 kunnen we zien
welke RAM geheugens dan weggelaten kunnen worden. Tabel 8.1. toont de
geselecteerde geheugenlocaties per RAM geheugen, en geeft deze geheugen
locaties weer in hexadecimale notatie. Hierbij wordt uitgegaan van 18
adreslijnen (AO tot en met A17, zie bijlage 6). Zoals blijkt uit het
schema van de geheugen module (bijlage 6) worden deze 18 adreslijnen
gebruikt voor de selectie van een van de acht RAM geheugens (A15, A16 en
A17) en voor het representeren van het adres in dat geheugen (AO tot en
met A14). Omdat de hexadecimale notatie in tabel 8.1. in wezen 20
adreslijnen omvat, worden de adres-lijnen A18 en A19 als laag gerepre
senteerd. Bedenk echter dat deze in werkelijkheid door pull-up weer
standen haag gedefinieerd zijn.

Gebruikt Geselecteerde
geheugen geheugen locaties

IC1 OOOOOH - 07FFFH
IC2 08000H - OFFFFH
IC3 10000H - 17FFFH
IC4 18000H - 1FFFFH
IC5 20000H - 27FFFH
IC6 28000H - 2FFFFH
IC7 30000H - 37FFFH
IC8 38000H - 3FFFFH

Tabel 8.1. Geselecteerde geheugenlocaties per RAM geheugen.

§ 8.1.2. De geheugenmodule bij toepassingen tot 4 MB.

Indien de geheugen module gebruikt wordt bij toepassingen tot 4 MB
(1 M = 1024 kB = 1048576 byte) zullen maximaal 16 geheugen modules nodig
zijn. Omdat per geheugen module slechts 256 kB geheugenruimte aanwezig
is, is het nodig am de geheugen module te 'mappen' in de totale geheu
genruimte. Dit wordt gedaan door middel van vier jumpers (zie bijlagen
6 en 8). Tabel 8.2 geeft aan welke geheugenlocaties (in hexadecimale
weergave) door een geheugen module geselecteerd worden bij het plaatsen
van de jumpers. Een ster stelt hierbij een geplaatste jumper voor.

Het is natuurlijk duidelijk dat ter voorkoming van bus-conflicten geen
geheugen modules mogen worden voorzien van dezelfde jumper plaatsing.
In tabel 8.2 gaan we ervan uit dat aile 16 geheugen modules gebruikt
worden, zodat 22 adreslijnen nodig zijn voor de representatie van
geheugenlocaties (zie bijlage 6). Wanneer we minder geheugen modules
gebruiken, kan het voorkomen dat we minder adreslijnen nodig hebben (bv.
21 adreslijnen voor 8 geheugen modules). De ongebruikte adreslijnen
hoeven we dan niet aan te sluiten. Deze worden dan door pull-up weer
standen haag gedefinieerd. Het is dan echter nodig am de bijbehorende
jumpers niet te plaatsen. We kunnen dit zien in tabel 8.2 en bijlage 6.
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Jumper 1 wordt gebruikt voor de adreslijn A21, jumper 2 voor adreslijn
A20, jumper 3 voor adreslijn A19 en jumper 4 voor adreslijn A18.

Jumpers Geselecteerde Jumpers Geselecteerde
1 2 3 4 geheugen locaties 123 4 geheugen locaties

* * * * OOOOOOH - 03FFFFH * * * 200000H - 23FFFFH
* * * 040000H - 07FFFFH * * 240000H - 27FFFFH
* * * 080000H - OBFFFFH * * 280000H - 2BFFFFH
* * OCOOOOH - OFFFFFH * 2COOOOH - 2FFFFFH
* * * 100000H - 13FFFFH * * 300000H - 33FFFFH
* * 140000H - 17FFFFH

I

* 340000H - 37FFFFH
* * 180000H - 1BFFFFH * 380000H - 3BFFFFH
* 1COOOOH - 1FFFFFH 3COOOOH - 3FFFFFH

Tabel 8.2. Adresselectie van de geheugen module.

Indien een van de geheugen modulen niet geheel gebruikt wordt, kunnen we
tabel 8.1 gebruiken am te bepalen welk(e) RAM geheugen(s) weggelaten
kunnen worden. Bedenk echter dat deze tabel uitgaat van 18 adreslijnen
zodat A18 en A19 in de hexadecimale weergave laag zijn gerepresenteerd.

§ 8.2. De microcontroller module in andere toepassingen.

De microcontroller module kan gebruikt worden als universele basis
module bij diverse besturingsschakelingen. De microcontroller module
voorziet hiervoor in de beschikbaarheid van alle poorten op de 80C31
microcontroller. Door deze voorziening kunnen andere besturingsschake
lingen snel geImplementeerd worden door alleen een interface tussen deze
poorten en de gewenste besturing te realiseren. Bovendien beschikt de
microcontroller module over een seriele interface en een met de hand te
herstarten resetschakeling (die uiteraard oak bij het opkomen van de
voedingsspanning een resetpuls genereert).

Er zijn twee manieren van communicatie met de microcontroller :

- Via een DIN 41612 A+C connector voor toepassingen in backplane
structuren,

- Via drie flatcable connectoren voor 'stand alone' toepassingen.

We zullen nu nader ingaan op de voedingsspanning, aansluiting van de DIN
connector, aansluiting van de flatcable connectoren. het veranderen van
I/O richting en het veranderen van de kristalfrequentie van de microcon
troller module.
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§ 8.2.1. De voedingsspanning van de microcontroller module.

De voedingsspanning van de microcontroller module bedraagt een uni
polaire spanning van 5 V (VCC). Deze kan worden aangeboden via

- de DIN 41612 connector voor backplane toepassingen,
- twee ANP klemmen voor 'stand alone' toepassingen.

Bij het aanbieden van de voedingsspanning via de DIN 41612 connector
worden de pennen A32 en C32 gebruikt voor de 5V spanning terwijl de
pennen Al en Cl dienen voor het aansluiten van de digitale 'ground'.

Bij het aanbieden van de voedingsspanning via de twee ANP klemmen moet
bijlage 9 geraadpleegd worden. In deze bijlage wordt aangegeven welke
klem voor de 5V spanning (VCC) gebruikt wordt. en welke voor de digitale
'ground' (GND) gebruikt wordt.

§ 8.2.2. Aansluiting van de DIN-connector.

Voor backplane toepassingen is een DIN 41612 A+C connector aanwezig op
de microcontroller module. Deze connector is aangesloten zoals in
bijlage 4 is weergegeven. In bijlage 4 wordt de aansluiting getoond
zoals die voor het ontwikkelsysteem geldig is. Bovendien geeft bijlage
4 ook weer met welke microcontroller poortlijn de signaallijn is verbon
den en of de signaallijn een ingang (I). uitgang (0) of beide (110)
voorstelt.

§ 8.2.3. Aansluiting van de flatcable connectoren.

Voor 'stand alone' toepassingen van de microcontroller module z1Jn drie
20-polige flatcable connectoren (headers) aanwezig op de microcontrol
ler module. Via deze drie flatcable connectoren worden de poor ten van
de microcontroller gebufferd uitgevoerd naar de buitenwereld. Hierbij
wordt (zie bijlage 7) :

- flatcable connector CN2 gebruikt voor de databus (DO tot en met
D7) en poort 1 van de microcontroller.

- flatcable connector CN3 gebruikt voor de adresbus van de stan
daard configuratie (AD tot en met A15),

- flatcable connector CN4 gebruikt voor poort 3 van de micro
controller. Bovendien wordt door deze flatcable connector een
verbinding met de pennen A5 tot en met A12 van de DIN 41612 A+C
connector gemaakt.

AIle flatcable connectoren voeren bovendien de voedingsspanning van de
microcontroller module naar de buitenwereld uit. Voor deze voedings
spanning zijn steeds twee pennen in de connector gebruikt voor bet
mogelijk maken van een bogere stroomdoorgang.
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De flatcable connectoren z~Jn aangesloten, zoals in bijlage 5 vermeld
is. In bijlage 5 wordt de aansluiting getoond zoals die voor het ontwik
kelsysteem geldig is. Bovendien geeft bijlage 5 ook weer met welke
microcontroller poortlijn de signaallijn is verbonden, of de signaallijn
een ingang (I), uitgang (0) of beide (I/O) voorstelt, en met welke pen
in de DIN 41612 A+C connector de signaallijn is doorverbonden.

§ 8.2.4. Bet veranderen van I/O richting.

Zoals blijkt uit de bijlage 4 en 5 is per signaallijn een I/O richting
gedefinieerd. Datalijnen kunnen als ingang (I) en als uitgang (0)
gebruikt worden terwijl de overige signaallijnen slechts als ingang (I)
of uitgang (0) gebruikt kunnen worden. Dit laatste is het gevolg van het
gebruik van buffers op deze signaallijnen. Deze buffers zijn nodig voor
het ontwikkelsysteem.

Als we de richting van een signaallijn willen veranderen moeten we de
buffers omzeilen. Een eenvoudige oplossing hiervoor is de, bij het te
veranderen signaal horende, buffer uit zijn IC-voetje te trekken en te
vervangen door doorverbindingen. We moeten hierbij weI rekening houden
met het feit dat de signalen nu niet meer gebufferd zijn.

In wezen praten we hierbij slechts over de buffers ICIO en ICll voor
resp. poort 1 en poort 3 (zie bijlage 7). Dit komt doordat de adresbus
(AO tot en met A15) door het gebruik van een microcontroller van het
type 80C3l (geen intern ROM-geheugen) altijd nodig is voor het adres
seren van het EPROM-geheugen en dus als uitgang gedefinieerd moet zijn.

Toch kunnen we niet klakkeloos aIle lijnen van poort 1 en poort 3 een
andere I/O richting geven. Dit komt doordat de lijnen Pl.6, Pl.7, P3.0
en P3.l ook voor de seriele interface (IC6) gebruikt worden (zie bijlage
7). We moeten dus oppassen voor bus-conflicten tussen IC6 en de des
betreffende signaallijn.

Indien geen seriele interface noodzakelijk is, is de oplossing eenvou
dig. Door IC6 te verwijderen krijgen we aIle vrijheid om de lijnen
Pl.6, Pl.7, P3.0 en P3.l van een andere richting te voorzien.

Indien weI een seriele verbinding noodzakelijk is, zijn er meerdere
oplossingen. De simpelste is het niet gebruiken van de lijnen Pl.6,
Pl.7, P3.0 en P3.l voor doeleinden anders dan de seriele interface.

Bij tekort aan een signaallijn kan echter overwogen worden om het
RTS/CTS protocol niet te gebruiken en daarom het CTS-signaal op te
offeren. Dit kan simpel plaatsvinden door pen 9 van IC6 uit het voetje
te halen.

Bij tekort aan twee signaallijnen kan naast CTS ook RTS opgeofferd
worden. In dit geval moet pen 10 van IC6 uit het voetje gelicht worden.
Voor het actief definieren van het RTS-signaal in de SUB-D connector
moet deze pen dan echter met GND worden verbonden.
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NB. In beide bovenstaande gevallen dienen we RxD en TxD uiteraard aIleen
voor de seriele interface te gebruiken. Ve kunnen nu altijd nog gebruik
maken van het Xon/Xoff protocol en/of CRC protocollen voor een 'nette'
seriele communicatie.

§ 8.2.5. Bet veranderen van de kristalfrequentie.

Bij toepassingen van de microcontroller module bij andere kristal
frequenties, dienen we een andere kristal op de print te solderen. Het
gebruik van een kristalvoetje wordt afgeraden in verband met overgangs
verschijnselen tussen voetje en kristal, zoals slecht contact.

De laagste kristalfrequentie die gebruikt kan worden bedraagt volgens
Philips (Lit. 26) 3,5 MHz. Deze kristalfrequentie zal leiden tot een
resetpuls lengte van minimaal 6,9 ps + de opstarttijd van de kristal
oscillator. Aangezien de resetschakeling een resetpuls van minimaal 1 ms
genereert, hoeft deze resetschakeling niet te veranderen.
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Hoofdstuk 9. Vat er nog gedaan moet worden.

In dit hoofdstuk zullen we ingaan op wat er nog gedaan moet worden aan
de realisering van het ontwikkelsysteem. Hierbij valt een onderscheid te
maken tussen de al gerealiseerde delen van het ontwikkelsysteem (back
plane, geheugen module en microcontroller module), en de nog niet
gerealiseerde delen van het ontwikkelsysteem.

De gerealiseerde delen van het ontwikkelsysteem z1Jn helemaal gereed op
de testfase na. Voor het testen van deze delen kan gebruik worden
gemaakt van de in hoofdstuk 7. beschreven software. We moeten daarmee

- de microcontroller testsoftware schrijven voor deze testen,
.- de computer testsoftware voor de seriele verbinding schrijven,
- de microcontroller module, de geheugen module en de backplane

testen met deze testsoftware,
- de seriele verbinding testen met deze testsoftware.

De nog niet gerealiseerde delen van het ontwikkelsysteem zijn de A/D-D/A
module, de voeding module en de nodige software voor de microcontroller
en de computer. We kunnen de lijst met zaken die nog gedaan moeten
worden dus aanvullen met :

- Het ontwerpen van een schema voor de A/D-D/A module,
- Het realiseren van de A/D-D/A module,
- Het testen van deze A/D-D/A module,
- Ontwerpen van de voeding module,
- Realiseren van de voeding module,
- Testen van de voeding module,
- Het schrijven van microcontroller software voor het ontwikkel-

systeem,
- Het schrijven van computersoftware voor het ontwikkelsysteem.

Bij de uitvoering van bovenstaande zaken dient gebruik te worden gemaakt
van de in hoofdstuk 4. afgeleide eisen te stellen aan het ontwikkel
systeem, en de daar beschreven opzet van het ontwikkelsysteem.

Voor de voeding van het ontwikkelsysteem dient, zoals in § 6.1.2. al
even ter sprake is gekomen, een voeding module te worden gebouwd welke
aan de frontzijde voorziet in een schakelaar, een 220V entree en de
nodige zekeringen. Zodoende kan de voeding module eenvoudig verwisseld
worden. De voeding module dient te zorgen voor de digitale voedingsspan
ning van 5 Volt (VCC), en de analoge voedingsspanningen die afhankelijk
zijn van de A/D-D/A module.

Het schrijven van de software verdient speciale aandacht. We willen
immers een gebruikersvriendelijk ontwikkelsysteem realiseren, waarvoor
goed gestruktureerde software geschreven moet worden.
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Conclusies en aanbevelingen.

We kunnen concluderen dat tijdens dit afstudeerwerk veel afwegingen z1Jn
gemaakt. 20 is er een keuze gemaakt voor Logaritmische Puls-Code-Modula
tie als codeermethode, en voor een hardware realisatie van het ontwik
kelsysteem dat AJD en DJA kan plegen. Dit ontwikkelsysteem is voorzien
van een microcontroller en geheugen en wordt via een seriele interface
met een computer verbonden voor het verkrijgen van grote flexibiliteit.

Tijdens de realisatie van de opzet van het ontwikkelsysteem is gekozen
voor een modulaire oplossing, waarbij het ontwikkelsysteem wordt ver
deeld in modules. Deze modules communiceren met elkaar middels een
backplane. Voor deze backplane is een keuze gemaakt in de vorm van de
synchrone universele bus-structuur.

Het is verder gelukt om het systeem te verde len over vier modules

- AJD-DJA module, voor het bemonsteren van signalen,
- Microcontroller module, voor het ophalen en wegschrijven van

signaalmonsters en het afhandelen van de seriele communicatie,
- Geheugen module, voor de opslag van signaalmonsters,
- Voeding module voor de voeding van het systeem.

Hierbij zijn de microcontroller module en een geheugen module al gerea
liseerd op twee printen ter grootte van een Euro-kaart (10 x 16 cm2).
Deze printen moeten echter nog getest worden.

Bij de realisatie van deze modulen is rekening gehouden met allerlei
praktische problemen zoals, capacitieve last, ontkoppelen van de voe
dingslijnen en het definieren van ongebruikte ingangen.

Bovendien is bij de layout van deze printen rekening gehouden met het zo
kort mogelijk maken van de voedingslijnen en het gebruik van zo min
mogelijk via's (0 om precies te zijn). Een via is een doorverbinding
tussen de beide printzijden welke niet gebruikt wordt voor het aanslui
ten van een component. Hoewel het reduceren van via's geen echte ont
werp-regel is, is het toch belangrijk om hieraan te voldoen. Op die
manier wordt namelijk een overzichtelijke print verkregen.

Het ontwikkelsysteem in zijn geheel is echter nog niet gereed. Er is nog
werk te verrichten voor de realisatie van de AJD-DJA module, de voeding
module en de software van het ontwikkelsysteem. De taakomschrijving van
de AJD-DJA module en software is wel gerealiseerd. Deze dient nog
gelmplementeerd te worden. De voeding module moet voorzien in de digita
le voedingsspanning (VCC) van 5 Volt en de analoge voedingsspanningen
voor de AJD-DJA module. Deze analoge voedingsspanningen zijn afhankelijk
van de nog te ontwerpen AJD-DJA module.



74

Bij de realisatie van de AjD-DjA module zal blijken dat de steilheid van
de gebruikte filters bepaalt in hoeverre de bemonsteringsfrequentie
groter moet zijn dan, de door Shannon afgeleide, tweemaal de bandbreed
te van het ontwikkelsysteem. Dit heeft te maken met het frequentiegebied
dat nodig is voor de afval van deze filters. Ik wil hierbij aanbevelen
om in eerste instantie gebruik te maken van het XR1015j1016 switched
capacitor filter. Het zelf bouwen van filters met hoge orde is namelijk
niet eenvoudig. De geInteresseerde lezer verwijs ik naar [Lit. 17].

Bij het gebruik van een switched capacitor filter moet echter wel
rekening worden gehouden met het synchroniseren van de switched capaci
torklok en de bemonsterklok. Anders is er kans op aliasing. Een switched
capacitor filter is namelijk ook een systeem dat werkt met bemonsterde
signalen. Een laagdoorlaatfilter van eerste of tweede orde is daarom ook
nodig aan de ingang van zo'n filter. De geInteresseerde lezer kan meer
informatie vinden in [Lit. 11].

Het lijkt mij aan te bevelen om in eerste instantie uit te gaan van 8
bit AjD omzetting. Zodoende kan het realiseren van schakelingen met een
hoge signaal-ruisverhouding voorlopig achterwege blijven. Een 8 bit
logaritmische PCM codering stelt met een signaal-ruisverhouding rond de
66 dB Minder eisen aan deze schakelingen dan een 12 bit logaritmische
PCM code ring met een signaal-ruisverhouding rond de 90 dB. Door het
voorlopig niet realiseren van hoge signaal-ruisverhoudingen kunnen we in
eerste instantie inzicht krijgen in het bemonsteren en reconstrueren van
signalen op zich, en hoeven we ons niet bezig te houden met details die
hierbij optreden. Het is echter wel de bedoeling om, in verband met hoge
kwaliteit, uiteindelijk gebruik te maken van 12 bit logaritmische PCM.

Voor het schrijven van de software wil ik aanbevelen om in eerste
instantie niet veel aandacht te besteden aan de realisatie van een
communicatieprotocol met hoge betrouwbaarheid. Dit leidt namelijk niet
tot inzicht in het proces van bemonsteren en reconstrueren van signalen.
We moeten dan echter gebruik maken van korte kabels (ca. 1 mtr) voor de
seriele transmissie, zodat de kans op fouten klein blijft (Lit. 3).

Ook het schrijven van software die geschikt is voor de communicatie met
meerdere seriele communicatie pakketten (zoals Procomm) lijkt mij
voorlopig niet aan de orde omdat dit ook geen inzicht oplevert in het
proces van bemonsteren en reconstrueren. Een goed alternatief wordt
volgens mij geboden door de asynchrone seriele communicatie toolbox voor
turbo pascal 5.0. Deze toolbox werkt op interrupt basis en is geschikt
voor simpele protocollen zoals RTSjCTS en XonjXoff. Het gebruik van de
toolbox is bovendien eenvoudig. Zodoende kan meer tijd worden besteed in
het bemonsteren en reconstrueren op zich. De geInteresseerd lezer
verwijs ik naar [Lit. 29].
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Bijlage 2. Bus-structuur van het ontwikkelsysteem.

A C

NR NAAM MCPL NAAM MCPL

1 Digitale Ground Digitale Ground
2 Analoge Ground Analoge Ground
3 Evt. voeding Evt. voeding
4 Evt. voeding Evt. voeding
5 Vrij te gebruiken P3.0 P3.0
6 Vrij te gebruiken P3.1 P3.1
7 Vrij te gebruiken INTO P3.2
8 Vrij te gebruiken INTI P3.3
9 Vrij te gebruiken TO P3.4

10 Vrij te gebruiken T1 P3.5
11 Vrij te gebruiken WR P3.6
12 Vrij te gebruiken RD P3.7
13 A16 PI. 0 DO PO.O
14 A17 PI. 1 Dl PO.1
15 A18 Pl.2 D2 PO.2
16 A19 PI. 3 D3 PO.3
17 A20 PI. 4 D4 PO.4
18 A21 PI. 5 D5 PO.5
19 PI. 6 PI. 6 D6 PO.6
20 PI. 7 PI. 7 D7 PO.7
21 A8 P2.0 AO
22 A9 P2.1 Al
23 A10 P2.2 A2
24 All P2.3 A3
25 A12 P2.4 A4
26 A13 P2.5 AS
27 A14 P2.6 A6
28 A15 P2.7 A7
29 Evt. voeding Evt. voeding
30 Evt. voeding Evt. voeding
31 Evt. voeding Evt. voeding
32 VCC VCC

RR = pin nummer, HAAH = signaalnaam,
MCPL microcontroller poortlijn

NB. Er is geen B-rij in een DIN 41612 A+C connector.
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Bijlage 3. Connector aansluiting van de geheugen module.

A C

NR NAAM OIR NAAM OIR

1 OGNO OGNO
2 n.c. n.c.
3 n.c. n.c.
4 n.c. n.c.
5 n.c. n.c.
6 n.c. n.c.
7 n.C. n.c.
8 n.c. n.c.
9 n.c. n.c.

10 n.c. n.......c.
11 n.c. WR I
12 n.c. RO I
13 A16 I 00 I/O
14 A17 I 01 I/O
15 A18 I 02 I/O
16 A19 I 03 I/O
17 A20 I 04 I/O
18 A21 I 05 I/O
19 n.c. 06 I/O
20 n.c. 07 I/O
21 A8 I AO I
22 A9 I Al I
23 A10 I A2 I
24 All I A3 I
25 A12 I A4 I
26 A13 I A5 I
27 A14 I A6 I
28 A15 I A7 I
29 n.c. n.c.
30 n.c. n.c.
31 n.c. n.c.
32 VCC VCC

RR = pin nummer, NAAK = signaalnaam, n.c. = niet aangesloten.
DIR = signaalrichting : ingang (I), uitgang (0) of be ide (I/O),

NB. Er is geen B-rij in een OIN 41612 A+C connector.
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Bijlage 4. Connector aansluiting van de microcontroller module.

A C

NR NAAM MCPL OIR NAAM MCPL OIR

1 OGNO OGNO
2 n.c. n.c.
3 n.c. n.c.
4 n.c. n.c.
5 n.c. P3.0 P3.0 0
6 n.c. P3.1 P3.1 0
7 n.c. INTO P3.2 I
8 n.c. INTl P3.3 I
9 n.c. TO P3.4 I

10 n.c. Tl P3.5 I
11 n.c. WR P3.6 0
12 n.c. RO P3.7 0
13 A16 PI. 0 0 00 PO.O I/O
14 A17 PL1 0 01 PO.1 I/O
15 A18 PL2 0 02 PO.2 I/O
16 A19 PI. 3 0 03 PO.3 I/O
17 A20 PI. 4 0 04 PO.4 I/O
18 A21 PI. 5 0 05 PO.5 I/O
19 PI. 6 PI. 6 0 06 PO.6 I/O
20 PI. 7 PI. 7 0 07 PO.7 I/O
21 A8 P2.0 0 AO 0
22 A9 P2.1 0 A1 0
23 A10 P2.2 0 A2 0
24 All P2.3 0 A3 0
25 A12 P2.4 0 A4 0
26 A13 P2.5 0 A5 0
27 A14 P2.6 0 A6 0
28 A15 P2.7 0 A7 0
29 n.c. n.c.
30 n.c. n.c.
31 n.c. n.c.
32 VCC VCC

RR = pin nummer, RAAK = signaalnaam, KCPL = microcontroller poortlijn,
DIR = signaalrichting : ingang (I), uitgang (0) of beide (I/O),

n.c. = niet aangesloten.

NB. Er is geen B-rij in een OIN 41612 A+C connector.
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Bijlage 5. Flatcable-connectoren van de microcontroller module.

Connector CN2

NR NAAM MCPL DIR DIN NR NAAM MCPL DIR DIN

2 DGND 1 DGND
4 A16 PI. 0 0 A13 3 DO PO.O I/O C13
6 A17 PI. 1 0 A14 5 D1 PO.1 I/O C14
8 A18 PI. 2 0 A15 7 D2 PO.2 I/O CIS

10 A19 PI. 3 0 A16 9 D3 PO.3 I/O C16
12 A20 PI. 4 0 A17 11 D4 PO.4 I/O C17
14 A2l PI. 5 0 A18 13 D5 PO.5 I/O C18
16 PI. 6 PI. 6 0 A19 15 D6 PO.6 I/O C19
18 PI. 7 PI. 7 0 A20 17 D7 PO.7 I/O C20
20 VCC 19 vce

Connector CN3

NR NAAM MCPL DIR DIN NR NAAM MCPL DIR DIN

2 DGND 1 DGND
4 A8 P2.0 0 A21 3 AO 0 C21
6 A9 P2.1 0 A22 5 Al 0 cn
8 A10 P2.2 0 A23 7 A2 0 C23

10 All P2.3 0 A24 9 A3 0 C24
12 A12 P2.4 0 A25 11 A4 0 C25
14 A13 P2.5 0 A26 13 AS 0 C26
16 A14 P2.6 0 A27 15 A6 0 C27
18 A15 P2.7 0 A28 17 A7 0 C28
20 VCC 19 VCC

Connector CN4

NR NAAM MCPL DIR DIN NR NAAM MCPL DIR DIN

2 DGND 1 DGND
4 n.d. AS 3 P3.0 P3.0 0 C5
6 n.d. A6 5 P3.1 P3.1 0 C6
8 n.d. A7 7 INTO P3.2 I C7

10 n.d. A8 9 INTl P3.3 I C8
12 n.d. A9 11 TO P3.4 I C9
14 n.d. A10 13 Tl P3.5 I C10
16 n.d. All 15 WR P3.6 0 Cll
18 n.d. A12 17 RD P3.7 a C12
20 VCC 19 VCC

NR pin nurnmer, NAAK = signaalnaam, KCPL = microcontroller poortlijn,
DIR signaalrichting: ingang (I), uitgang (0) of beide (I/O),
DIN = verbinding met DIN 41612 A+C connector, n.d. = niet gedefineerd.
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Bijlage 10. Layout van de geheugen module.
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Bijlage 11. Layout van de microcontroller module.
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Bijlage 12. Flowchart van de EPROM adressering test.

START

1 ..
SPRING NAAR SPRING NAAR
ADRES 0OO4H ADRES 0400H

1 1
SPRING NAAR SPRING NAAR
ADRES OOOBH ADRES OBOOH

1 1-
SPRING NAAR SPRING NAAR
ADRES 0010H ADRES 1000H

1 1-
SPRING NAAR SPRING NAAR
ADRES 0020H ADRES 2000H

1 1
SPRING NAAR SPRING NAAR
ADRES 0040H ADRES 4000H

1 1
SPRING NAAR SPRING NAAR
ADRES OOBOH ADRES BOOOH

1 1 ..-
SPRING NAAR

I

MAAK LI.JN
ADRES 0100H P1.6 LAAG

1 1
SPRING NAAR MAAK LI.JN
ADRES 0200H P1.6 HODG.. ..

VALKUIL VIA
RETURN COMMANDO

1
SPRING NAAR
HUIDIG ADRES
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Bijlage 13. Flowchart van de RAM geheugen test.

START

INITIALISEER
DATAPOINTER

REGISTER
. - 01H

SPRING NAAR
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N
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Pi.6 LAAG

MAAK LIJN
Pi.S HOOG

'SHIFT LEFT'
REGISTER

'SHIFT LEFT'
DATAPOINTER
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Bijlage 14. Flowchart van de RAM selectie test.

START

PLAATS DATA
NAAR A15 .. A21

NEE

SPRING NAAR
HUIDIG ADRES

MAAK LI.JN
P1.6 LAAG

MAAK LI.JN
P1.6 HOOG
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Bijlage 15. Flowchart van de seriele interface test.

START

DISABLE
INTERRUPTS

STEL
UART IN

STEL
TIMER 1 IN
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POORT INTERRUPT

ZEND 'B'
TERUG

HAAL DATA UIT
UART BUFFER
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