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SAMENVATI'ING

Dit verslag beschrijft de debugging van de hard- en software van het bij de vakgroep

digitale systemen ontwikkelde ISDN terminal board.

Met deze kaart is het mogelijk een Personal Computer op het ISDN net aan te sluiten.

Voor de hardware debugging waren testprogramma's geschreven voor de verschillende

bouwstenen op het board. Op het testprogramma van het RAM na bleken al deze

programma's incorrect. Deze zijn derhalve allemaal verbeterd.

Op de DSC na blijkt de hardware correct. De DSC blijkt afwisselend goed of fout te

functioneren zonder een aanwijsbare reden.

De voor de kaart geschreven software welke bestaat uit een klein operating system en

de afhandeling op laag 2 van het OSI model, blijkt vele fouten te bevatten. Deze zijn

voor zover bekend allemaal verbeterd. Enkele ontbrekende routines zijn geschreven.

Als laatste is er een verbinding tot stand gebracht tussen het board en een terminal. Op

deze terminal kan nu de toestand van de kaart of de daarop draaiende software worden
weergegeven.

Het protocol moet nog op zijn functionaliteit getest worden.
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1. Inleiding

In de nabije toekomst wordt de introductie verwacht van het ISDN, oftewel het

Integrated Services Digital Network.
Het ISDN is door het CCI1T als voIgt gedefinieerd [1]:

An ISDN is a network, in general evolving from a telephony IDN, that provides end

to-end digital connectivity to support a wide range of services, to which users have

access by a limited set of standard multipurpose user network interfaces.

In dit nieuwe, volledig digitale netwerk worden aIle reeds bestaande communicatie

diensten zoals telefoon, teletex, videotex, datacommunicatie en facsimile gei'ntegreerd.

Verder zullen er enkele nieuwe diensten opgenomen worden zoals b.v. de beeldtelefoon.

Een 'basic rate' ISDN aansluiting geeft de gebruiker beschikking over twee B kanalen

van elk 64 Kb/s en een D kanaal van 16 Kb/s. De B kanalen zijn voor de overdracht

van spraak, videobeelden en data. Het D kanaal wordt gebruikt voor de overdracht van

signalerings-informatie.

Bij de vakgroep Digitale Systemen van de Technische Universiteit Eindhoven is een

ISDN terminal board ontworpen waarmee een mM compatible personal computer aan

het ISDN kan worden gekoppeld. Dit board kan ook 'stand alone' werken.

Voor dit board is software geschreven welke de protocol afhandeling op laag 2 van het

OSI model voor zijn rekening neemt.

Het board is gerealiseerd met behulp van een quick-connect board. Dit board heeft als

voordeel dat wijzigingen snel door te voeren zijn.

Een nadeel van dit systeem is dat het onoverzichtelijk is en daardoor fouten in de hand
werkt.

Er is reeds aan debugging van het board gedaan. Als hulpmiddel hiervoor zijn enkele

testprogramma's ontwikkeld. Het enige resultaat dat daarmee behaald is, is het goed

testen van het RAM op het board.

De afstudeeropdracht was dan ook de verdere debugging van het board en de

implementatie van de geschreven software.

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de hardware.
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Hoofdstuk drie van dit verslag behandelt de verdere debugging van de hardware met

behulp van de testprogrammatuur.

In hoofdstuk 4 wordt een korte beschrijving gegeven van de voor het board geschreven

software.

Vanwege het nog niet functioneren van de hardware was het voor de auteur van de

software niet mogelijk zijn programmatuur te testen en te implementeren. In hoofdstuk

5 wordt daarom aandacht besteed aan de debugging en implementatie van de software.
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2. Hardware beschrijving

2.1. Algemene beschrijving

In dit hoofdstuk worden de verschillende onderdelen, waaruit het ISDN terminal board

is opgebouwd, behandeld. Deze onderdelen zijn:

Micro processor 80186

Direct Memory Access Coprocessor 82258 (DMA)

Programmable Interrupt Controller 8259A-2

Random Access Memory (RAM)

Read Only Memory (ROM)

Digital Subscriber Controller (DSC)

Integrated Data Protocol Controller (IDPC)

Parallelle poort

USART (onderdeel van IDPC)

In figuur 2.1. is een blokschema van het ISDN terminal board gegeven.

Het board is opgebouwd rond een Intel 80186 microprocessor. Voor het vullen en legen

van de FIFO's van de IDPC's is een DMA coprocessor toegevoegd. De microprocessor

heeft ook een on chip DMA gedeelte maar de capaciteit hiervan (2 kanalen) bleek niet

toereikend.

Er zijn dus twee processoren aanwezig die beide van de lokale data- en adresbus gebruik

willen maken. Daarom is er een 8288 bus controller toegevoegd.

Voor het opvangen van interrupts is een 8259A-2 interrupt controller aanwezig.

Verder zijn er twee Programmable Peripheral Interfaces aanwezig. Een voor

communicatie met de PC en een voor het controleren van het programmaverloop.

Er is 512K bytes dynamische RAM en 256K bytes ROM op het board aanwezig. De

aansturing van het DRAM wordt door een 8207 DRAM controller verzorgd. Om fouten

te detecteren is er een pariteit generator/checker toegevoegd.

AIle write cycles zijn 'late write cycles'. Hierdoor denkt het RAM bij een write cycle in

eerste instantie dat er een read cycle wordt uitgevoerd. Hierdoor zal het RAM
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figuur 2.1. blokschema van het ISDN terminal board

voordat de WE_ lijn laag wordt, data op de bus zetten. Om dit te voorkomen zijn er

aparte buffers (74ALS244) voor de in- en uitgangen van het RAM aanwezig.

De overige componenten zijn via transceivers met de lokale databus verbonden. De

buffers en transceivers kunnen nooh gelijktijdig een enable (grant) krijgen.

De specifieke ISDN gerichte functies worden verzorgd door de DSC en de twee IDPC's.

De on chip USART van een van de IDPC's wordt gebruikt als seriele poort van het
board.

Voor meer gedetailleerde informatie wordt naar [2] verwezen.
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2.2. De microprocessor

De gebruikte microprocessor is de Intel 80186. Deze microprocessor heeft on chip:

een klok generator

twee onafhankelijke DMA kanalen

een programmeerbare interrupt controller

drie programmeerbare 16-bit timers

een programmeerbare chip select logica

een programmeerbare wait state generator

een lokale bus controller

2.2.1. Programmeren van de processor onderdelen

Voor het programmeren van de verschillende onderdelen is het zogenaamde 'Peripheral

Control Block' van belang. Dit is een blok van 256 bytes waarin zich alle controle

registers bevinden. Na een RESET bevindt dit blok zich op adres FFOOH in I/O space.

Indien gewenst kan dit controleblok op een andere plaats worden gezet in memory- of

I/O space. In bijlage A bevindt zich een overzicht van dit peripheral control block.

De chip select logica en de lokale bus controller worden niet gebruikt. Van de chip

select logica moet echter weI het UMCS register geprogrammeerd worden, omdat dit

register ook bepaalt dat de processor na RESET met drie wait states draait. De

processor kan echter ook met nul wait states draaien.

Omdat het board een externe interrupt controller heeft die alle interrupts detecteert,

moet de interne controller in de cascade mode worden gezet. Dit wordt gedaan door het

cascade bit (bit 5) van het INT1 controle register op een logische 1 te zetten. De

ingangen INT1/INTI fungeren nu als interrupt request/acknowledge paar.

De interne DMA controller moet worden geprogrammeerd voor het dataverkeer tussen
het board en de personal computer.
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Het controle woord (zie bijlage A) heeft betrekking op de volgende opties:

Byte of word verplaatsing

Starten en stoppen van een kanaal

Enable/disable van interrupt nadat transfer count nul

of de DMA stopt na een bepaald aantal transfers

of pointers naar memory- of I/O space wijzen

of de source pointer verhoogd of verlaagd wordt na een transfer

de synchronisatie mode

de prioriteit van de kanalen

of timer 2 DMA requests mag veroorzaken

Voor het LAPD protocol is een timer nodig. Hiervoor wordt timer 2 gebruikt. Deze

timer moet elke 25ms een interrupt genereren.

Deze tijd kan met behulp van het MAX COUNT register worden ingesteld. Het timer

2 controle register bepaalt vervolgens dat timer 2 nadat MAX COUNT is bereikt een

interrupt genereert en weer bij nul begint.

2.3. 82258 DMA Coprocessor

De 82258 DMA Coprocessor zorgt voor het vullen en legen van de FIFO's van de beide

IDPC's. Elke IDPC heeft 2 FIFO's (een zend en een ontvang FIFO). Er zijn dus 4 DMA

kanalen nodig.

Tijdens de RESET wordt de 82258 in 186-mode gezet door de AREADY en HLDA pin

laag te maken.

De 82258 heeft vier onafhankelijk programmeerbare kanalen met elk een eigen

registerset. Verder zijn er nog enkele algemene registers die op aIle kanalen van

toepassing zijn.

In bijlage B bevindt zich een overzicht van de registers.

Elke data overdracht met aIle modificaties wordt gecontroleerd door middel van

zogenaamde 'channel command blocks'. Deze bevatten het 'channel command word' en

aIle initiele parameters voor de data overdracht uitvoering.

De channel command blocks (een per kanaal) bevinden zich in het geheugen. In de

registerset van elk kanaal bevindt zich een pointer naar het bijbehorende channel

command block.
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Een channel-start opdracht van de CPU via het General Command Register zorgt ervoor

dat de 82258 het channel command block uitleest en opslaat in de interne registers. De

opdracht wordt op fouten gecontroleerd en uitgevoerd.

Na het beeindigen van de opdracht wordt in het channel command block het channel

status register met de reden voor de beeindiging gevuld.

Er zijn twee typen channel-commands: type 1 en type 2. Een compleet programma

bestaat uit tenminste een channel command block met een type 1 en een type 2

command.

Het type 1 command heeft betrekking op data transfer operaties. Het type 1 command

geeft onder meer aan:

waar de data zich bevindt (memory of I/O space)

de bestemming van de data (memory of I/O space)

de breedte van de lokale bus
of de source pointer verhoogd, verlaagd of niet gewijzigd dient te

worden

Met een type 2 command is het mogelijk meerdere DMA opdrachten aan elkaar te

koppelen, zonder tussenkomst van de CPU. In het geval van het ISDN terminal board

geeft het type 2 command een 'unconditional stop' aan.

2.4. Het geheugen

Het geheugen bestaat uit 512K bytes dynamische RAM en 256K bytes ROM. De

memory en I/O map van het systeem is gegeven in figuur 2.2.

Het RAM geheugen is voorzien van een pariteit generator/checker. Zodra er een fout

wordt gedetecteerd, wordt er een Non Maskable Interrupt (NMI) gegenereerd.
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2.5. Het Interrupt mechanisme

De interne interrupt controller van de 80186 kan interrupts van vier verschillende

interruptbronnen verwerken. Voor het ISDN terminal board bleek dit niet voldoende.
Derhalve is er een 8259A-2 Interrupt controller bijgeplaatst. Wanneer de interrupt

controller van de 80186 in cascade mode wordt geprograrnmeerd, lrunnen de INT1/INTI

aansluitingen als interrupt request/acknowledge paar worden geconfigureerd (zie

paragraaf 2.2.1).

Wanneer er een interrupt binnenkomt zal de 8259A-2 een interrupt request geven op de

INT1 lijn. Wanneer de interrupts niet ge-disabled zijn geeft de 80186 twee interrupt

acknowledge pulsen terug via de INTI lijn . Gedurende de tweede puIs verwacht de

80186 het interruptnummer op de databus. De 8259A-2 wordt nu zo geprogrammeerd

dat deze zijn request intrekt wanneer er geen andere interrupt requests zijn.

Zodra de interrupt afgehandeld is moet het In Service (IS) register van de 80186 gereset

worden. Gebeurd dit niet dan zal de 80186 geen interrupts meer honoreren. Ret resetten

van het IS register gebeurd door een bepaalde waarde naar het 'End Of Interrupt'

register te schrijven.

Omdat er bij het ISDN terminal board sprake is van een zogenaamde 'non specific end

of interrupt', maakt het niet uit wat er geschreven wordt zolang bit 15 maar 0 is.
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In tabel 2.1. wordt een overzicbt gegeven van de interrupt bronnen die op de 8259A-2

zijn aangesloten.

Tabel 2.1. De op de 8259A-2 aangesloten interrupt bronnen

pin:

IRO

IR1

IR2

IR3

IR4

IR5

IR6

IR7

bron:

Data Link Controller van IDPC1

USART van IDPC1

Data Link Controller van IDPC2

Digital Subscriber Controller (DSC)

EOD3_ (End of DMA interrupt van de 82258)

EOD2

EOD1

EODO

2.5.1. Programmeren van de PIC

Ret programmeren van de 8259A-2 gaat met bebulp van Initialization Command Words

(lCW's) en Operation Command Words (OCW's).

De OCW's kunnen na de initialisatie altijd naar de 8259A-2 gestuurd worden.

Er zijn vier ICW's.

ICW1 bepaalt:

of ICW4 nodig is

of er in cascade mode wordt gewerkt of niet

bet interval tussen de interrupt vectoren

leveljedge triggered mode

ICW2 bepaalt de 7 meest significante bits van bet interrupt nummer. De 3 minst

significante bits worden door de 8259A-2 zelf ingevuld.

ICW3 wordt niet gebruikt aangezien er maar een 8259A-2 aanwezig is.
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ICW4 bepaa1t:

8086/MCS-80 85 mode

auto End Of Interrupt(EOI)/normal EOI

buffered/non buffered mode
special fully nested mode/not special fully nested mode

Na het ontvangen van ICW4 kan de controller interrupts verwerken en/of OCW's

ontvangen.

OCW1 bevat het interrupt mask register.

OCW2 controleert:

interrupt niveau waarop gereageerd dient te worden

rotating mode

OCW3 bepaalt:

polled mode

special mask mode

Voor meer informatie wordt verwezen naar [10].

2.6. De AM79C30A Digital Subscriber Controller (DSC)

2.6.1. Algemeen

De DSC verzorgt de toegang van de Terminal Endpoint (TE) tot het ISDN'S'

referentiepunt. De DSC verzorgt een 192Kbit/s full duplex digitaal pad tussen de TE en

Network Termination (NT) of PABX via een vier aderige Hjn verbinding.

De AM79C30A splitst de bitstroom op in twee B kanalen en een D kanaal.

De B kanalen worden naar verschillende delen van de DSC doorgegeven, bestuurd door

de gebruiker. Het D kanaal wordt voor een deel door de DSC verwerkt en vervolgens

doorgegeven aan de microprocessor voor verdere verwerking.
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De transmissiesnelheid van 192Kb/s levert een 48 bits frame elke 250 microseconde. De

framestructuur maakt frame synchronisatie en aansluitmogelijkheden voor meerdere

terminals mogelijk zoals beschreven in de CCIlT I-series aanbevelingen. Zowel point-to

point als point-to-multipoint verbindingen worden ondersteund.

De AM79C30A kan gebruikt worden als telefoon, digitale data terminal of beide.

De DSC is opgebouwd uit de volgende delen:

LIU

MUX

MAP

DLC

MPI

OSC

Line Interface Unit

Multiplexer

Main Audio Processor

Data Link Controller

Microprocessor Interface

Oscillator and timing circuitry

Zie voor de samenhang tussen de verschillende onderdelen figuur 2.3.
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2.6.2. De Line Interface Unit (LIU)

De LID verzorgt de verbinding van de DSC met de vier aderige S-interface door middel

van twee isolatie-trafo's, een voor de zend- en een voor de ontvangst-richting. Deze

trafo's moeten nog op het board geplaatst worden.

De LID bestaat uit grofweg 2 delen, een zender en een ontvanger.

De binnenkomende bitstroom wordt gescheiden in een D, een E en twee B kanalen. De

B kanalen worden naar de MUX doorgegeven en de D en E kanalen naar de DLC.

De ontvanger verzorgt:

bit timing recovery

detectie van hoge en lage niveaus

frame recoveryIsynchronisatie

Alternate Mark Inversion (AMI) naar binair conversie

collision detectie

De zender multiplexed de B, D en E kanalen in een bitstroom en verzorgt de

synchronisatie bits. Vervolgens wordt de bitstroom naar AMI omgezet.

De LID heeft 7 registers. De belangrijkste zijn:

UD Status Register (LSR)

UU Priority Register (LPR)

LID Mode Registers (LMR1 en LMR2)

Het LSR geeft de huidige state van laag 1 en van de Hookswitch aan. Dit register geeft

verder aan of er van state gewijzigd is.

Het LPR bepaalt de prioriteit bij de toegangsprocedure tot het D kanaal. Er zijn 16

prioriteits niveaus (0 tim 15). Niveau 0 betekent dat er 8 enen op het E kanaal geteld

moeten worden alvorens met zenden begonnen mag worden. Elk volgend niveau

betekent dat er 2 enen meer geteld moeten worden.

De LIU heeft twee registers, LMRI en LMR2, welke de mode van de UU te bepalen.

LMRI wordt gebruikt om transmissie op de B kanalen mogelijk te maken of te

verhinderen. Verder bestuurt dit register de activation en deactivation procedures.

Zowel F (Framing) als FA (Auxiliary Framing) moeten gedurende de activation
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procedure ge-enabled zijn zodat de DSC met een INFO 3 kan reageren. Aangezien deze

instelling default is na een RESET, is de DSC na RESET meteen klaar voor activatie.

Bit 4 wordt gebruikt om de signalen 'PH-AR' en 'Expiry of Timer' van de CPU naar de

DSC over te brengen (CCITI 1-430 aanbeveling). Dit bit moet niet worden geset totdat

de LIU zich in state F3, F6 of F7 (zie [1]) bevindt en de ontvanger minimaal250 IDS ge

enabled is.

Bit 6 wordt gebruikt om de zender en ontvanger uit te schakelen wanneer de TE geen

toegang tot de S-bus wenst. Zodra dit weI het geval is, moet dit bit logisch '1' worden

gemaakt. Default zijn de zender en ontvanger uitgeschakeld. Deze moeten door de

software worden ingeschakeld.

LMR2 wordt gebruikt voor verschillende loopbacks. Verder regelt dit register het weI

of niet optreden van interrupts zodra er van state wordt gewijzigd. Deze interrupts
moeten aan staan omdat het LAPD protocol deze gebruikt.

2.6.3. De Multiplexer (MUX)

De MUX kan verbindingen leggen tussen de UU, de MAP, de MPI en de Serial Port

(SP). De MUX kan B kanalen van 8 verschillende bronnen met elkaar verbinden, of een

loopback creeren. In totaal kan de MUX drie full duplex 64Kb/s verbindingen leggen.
In figuur 2.4. is het blokschema van de MUX gegeven.

De SP is een seriele bus waarover 3 full duplex 64 Kb/s signalen, gemultiplexed in drie
time-slots, verstuurd kunnen worden.

It
-.a-a.
R.OW CONTllOI.

...

figuur 2.4. Blokschema van de Multiplexer
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Voor het leggen van de verbindingen worden drie controle-registers gebruikt (MCR1 tim

MCR3). In elk van deze registers staat een verbinding gedefinieerd. De codes die de

verschillende kanalen aangeven staan in tabel 2.2.

Tabel 2.2. De MUX kanaal coderingen

Code Kanaal

0000 No connection

0001 B1 (LID)

0010 B2 (LIU)

0011 Ba (MAP)

0100 Bb (MPI)

0101 Bc (MPI)

0110 Bd (SP)

0111 Be (SP)

1000 Bf (SP)

Ret programmeren van een verbinding gaat nu als voIgt:

De code van de eerste poort wordt naar bit 7-4 van een MCR geschreven. De code van

de tweede poort wordt naar bit 3-0 van diezelfde MCR geschreven. In tabeI2.3. wordt

een programmeervoorbeeld gegeven.

TabeI2.3. Voorbeeld van een MUX programmering

Register Poortl Poort2 Verbinding

MCR1 0001 0011 B1 <---> Ba

MCR2 0010 0101 B2 <---> Bc

MCR3 0000 0000 No connection

Ret is mogelijk om een loopback te creeren. Dit kan door bijvoorbeeld

MCR1=00100010 (B2 <---> B2) te programmeren.

MCR3 heeft de hoogste prioriteit, daarna MCR2 en als laatste MCRl. Een register met

hogere prioriteit overschrijft een register met lagere prioriteit wanneer een kanaal met
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twee andere kanalen verbonden is.

Er is nog een vierde controle-register (MCR4). Dit register maskeert de interrupt

generatie van de Bb en Bc kanalen (MPI). Omdat de B kanalen met de SP verbonden

worden moet deze interrupt ge-disabled worden.

2.6.4. De Main Audio Processor (MAP)

De MAP biedt de mogelijkheid om een telefoonhoorn, een luidspreker en een microfoon

op de DSC aan te sluiten.

Voor de analoog naar digitaal en digitaal naar analoog omzettingen van audio signalen

bevat de MAP een DAC en een ADC. Verder is het mogelijk de signalen te versterken

en te filteren (digitaal). De versterkers en filters zijn digitaal in te stellen.

Via een A-law of l-L-Iaw omzetter (instelbaar) is de MAP verbonden met de MUX

(kanaal Ba).

Verder bevat de MAP drie toongeneratoren:

DTMF Generator

Tone Generation

Tone Ringer

De DTMF generator is in het zendgedeelte van de MAP opgenomen en produceert 2

tonen met programmeerbare frequentie en amplitude.

De beide andere generatoren bevinden zich in het ontvangstgedeelte. Deze kunnen

gebruikt worden voor kiestonen, bezettoon, enz.

Voor de programmering en registers zie [3].

2.6.5. De Data Link Controller (DLC)

De DLC verzorgt laag 1 en gedeeltelijk laag 2 van de LAPD protocol afhandeling,

inclusief:

flag detectie/generatie

zero deletion en insertion

Frame Check Sequence processing

adres herkenning
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Hogere lagen en de overige laag 2 functies worden door de processor afgehandeld, zoals:

sequence number controle

verzenden van acknowledgement packets

her-transmissie van non-acknowledged packets

De DLC kan adressen van binnenkomende frames herkennen. Hiervoor heeft de DLC

acht registers. Bij het LAPD protocol bestaat het adresveld uit 2 bytes (SAPI en TEl).

Er kunnen nu vier eerste en vier tweede bytes opgegeven worden waarop de DLC moet

controleren. De registers zijn FRARl tim FRAR4 (First Received byte Address

Register) en SRARl tim SRAR4 (Second Received byte Address Register).

Indien deze optie aan staat kan bij het verzenden van een frame het adresveld worden

gevuld met de inhoud van het TAR (Transmit Address Register).

De DLC heeft vier mode registers (DMRl tot en met DMR4).

DMRl bepaalt:

of er threshold interrupts gegenereerd worden. Deze interrupts zorgen

ervoor dat de FIFO's altijd voldoende gevuld of geleegd zijn om overflow

of underflow te voorkomen. Deze moeten om die reden altijd ge-enabled

zlJn.

of het TAR gebruikt wordt of niet. Aangezien het adresveld door de

processor bepaald wordt, moet deze optie uit staan.

of er een 'end of packet' interrupt gegenereerd wordt. Aangezien het

bekend moet zijn wanneer een packet verwerkt kan worden, moet deze

interrupt ge-enabled zijn.

met welke FRAR's en/of SRAR's het binnenkomende adres vergeleken

wordt. Adres herkenning moet altijd aan staan, omdat er op een 'broadcast

TEl' gewacht wordt.

DMR2 wordt gebruikt om interrupts die gegenereerd worden door foutcondities in het

DER (D channel Error Register) te maskeren. AIleen de 'receive-abort' interrupt dient

ge-enabled te worden, omdat alle andere condities na de ontvangst van een packet
gecontroleerd worden.
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DMR3 wordt gebruikt om interrupts te maskeren en om de doorgave van de Frame

Check Sequence (FCS) naar de FIFO te regelen. AIleen de 'end of valid transmit packet'

interrupt moet worden ge-enabled om de verzending van het volgende packet te starten.

DMR4 bepaalt:

de ontvanger threshold

de zender threshold

de interframe fill

of bij adres herkenning aIleen het eerste byte, het tweede byte of beide

worden meegenomen.

of het C/R bit vergeleken wordt

De zender en ontvanger threshold worden beide op 4 gezet. De interframe fill moet uit

enen bestaan (mark idle). De adres herkenning moet aIleen het tweede byte (TEl)

controleren.

De vergelijking van het C/R bit wordt door de processor gedaan en moet dus worden

ge-disabled.

De DLC heeft verder nog 4 status registers:

Address Status Register (ASR)

D-channel Status Register 1 (DSR1)

D-channel Status Register 2 (DSR2)

D-channel Error Register

Voor een exacte beschrijving van de betekenis van deze registers wordt verwezen naar

[3].

2.6.6. De Microprocessor Interface (MPI)

Via de MPI kan de DSC met elke 8-bit microprocessor verbonden worden. Het lezen

van en schrijven naar registers van aIle DSC onderdelen gaat via de MPI.

Er zijn twaalf rechtstreeks toegankelijke registers. Deze staan in tabel 2.4.
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tabel 2.4. de rechtstreeks toegankelijke DSC registers

Register

Command register

Interrupt register

Data register

D-cbannel Status Register 1

D-cbannel Error Register (2 byte FIFO)

D-cbannel Transmit Buffer (8 byte FIFO)

D-cbannel Receive Buffer (8 byte FIFO)

Bb Transmit Buffer

Bb Receive Buffer

Bc Transmit Buffer

Bc Receive Buffer

D-cbannel Status Register 2

Mnemonic

CR

IR

DR

DSRI

DER

DCfB

DCRB

BBTB

BBRB

BCfB

BCRB

DSR2

De overige registers zijn indirect via bet Command register en bet Data register

toegankelijk. Afhankelijk van bet naar bet Command register gescbreven commando

kunnen een of meerdere bytes via bet Data register worden gelezen of gescbreven.

Het Command register wordt in 2 delen opgedeeld:

Destination Code Field (DCF)

Operational Code Field (OCF)

Deze verdeling is gegeven in figuur 2.5.

Bit 7 Bit 0

Y2 Y1 YO 24 23 Z2 Z1 ZO

'" / /
I I

DCF OCF

figuur 2.5. bet Command register
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Het Destination Code Field (DCF) geeft aan voor welk onderdeel van de DSC het

commando bedoeld is. Het Operational Code Field (OCF) bevat het commando. Ben

lijst met alle voorkomende commando's naar alle registers is te vinden in bijlage C.

2.7. De Integrated Data Protocol Controller (IDPC)

2.7.1. Algemeen

De IDPC is een bit georienteerde data protocol controller. Deze bestaat uit vier delen:

Microprocessor Interface (MPI)

Data Link Controller (DLC)

Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter (USART)

Dual Port Memory Controller

Zie voor de samenhang tussen de verschillende onderdelen figuur 2.6.

S8ofoI
SCLK
SFSlXlArTClJ(
SBOVT

SERw..
BUS

PORT
Ilf

...---------------_ ORO I
.------------- DRQo

.----------_DLCINT

AllOR
DATA

UPI CTRl
eLK

ADDRESS
DATA

ef
1Ill"
WIf
ClJ(

mK

1IIl--~---I4-l-I---...l
RESET --r+---H-I-.J--I DATA l.N( COHTIlClU.ER (OLe)

BAUD RATE GENERATOR

HREO
HDT.~

HRi5Y
HNTClt1T
HHTIN
HHTACI<
HPORTCTIl.

USAATlNT
USARTCLK
RxCLK
IbD
TID
1m
eTS
1mi
6SA

L __~USART~_~~~~t__8OCU<OVT

DUAl·PORT
MEMORY CONTROllER

(DPMC)

rRRl
LDT·1f
LADY

LINTOlTT

lPORT CTIl. •
A.WCTRl

figuur 2.6. blokschema van de IDPC
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De DLC is het hart van de IDPC. De DLC is verantwoordelijk voor de afhandeling van

bit georienteerde protocollen als HDLC en afgeleiden als SDLC, LAPB en LAPD.

De USART is een superset van de industrie standaard 8250 UART.

Van de memory controller wordt bij het ISDN terminal board geen gebruik gemaakt.

2.7.2. De Microprocessor Interface

De MPI verzorgt de verbinding van de processor met de IDPC. De MPI bestaat uit een

aantal registers. Deze zijn gegeven in bijlage D

2.7.3. De Data Link Controller (DLC)

De DLC verzorgt een full duplex verbinding tussen de Serial Bus Port (SBP), die

onderdeel uitmaakt van de DLC en de interne bus van de IDPC. Deze SBP is aan de

MUX van de DSC aangesloten.

De SBP zorgt voor:

mark idle detectie

Programmeerbare data inversie

time slot demultiplexing

De time slot demultiplexer kan in 2 modes opereren: multiplexed of non-multiplexed.

In de multiplexed mode (te selecteren met bits 0-4 van het SBP controle register) is de

data geldig in een of meerdere van 31 time slots.

De via de SBP verkregen data wordt in een 32 byte FIFO register geladen van waar deze

onder DMA naar RAM wordt verplaatst.

De DLC verzorgt de afhandeling van bit georienteerde protocollen zoals SDLC, HDLC'

LAPB (X.25) en LAPD.

De DLC verzorgt onder andere:

flag en abort detectie

zero bit insertion en deletion

CRC generatie
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De processor moet verder zorgen voor:

sequence number controle

verzenden van acknowledgement packets

her-transmissie van non-acknowledged packets

De zender

De Processor bouwt een datablok in het geheugen, inclusief adres, controle en informatie

velden. Dit blok wordt byte voor byte in het 16-byte FIFO register geladen onder DMA.

De transmitter stuurt de opening flags, data, FCS en closing flag vervolgens over de SBP

naar de DSC.

De initialisatie van de zender gaat als voIgt:

selecteer data inversie of non-inversie (bit 0 van het SBP control register)

selecteer de SBP channel configuration (bits 5-1 van het SBP control

register)

CRC generatie keuze

flag-idle of mark-idle (bit 3 van het DLC Command/Control register).

Mark-idle is default.

het Transmit Byte Count register geeft de lengte van een packet aan,

exclusief FCS bytes, en hoeft aIleen te worden geprogrammeerd indien de

lengte van het te verzenden packet afwijkt van het vorige packet.

De Ontvanger

De ontvanger krijgt data via de SBP. De volgende handelingen worden nu op de data
uitgevoerd:

mark idle detection

data inversion (indien gewenst)

flag/abort herkenning

zero-bit deletion

CRC controle

adres herkenning
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De initialisatie van de ontvanger gaat als voIgt:

selecteer data inversie of non-inversie (bit 0 van het SBP control register)

specificeer de SBP channel configuration (bit 5-1 van het SBP control

register)

enablen van CRC indien gewenst (bit 4 van het DLC Command/Control

register)

adres mode selecteren (Address Control register)

laden van de te herkennen adressen (Address registers)

bepalen van de minimale packetgrootte (Minimum Packet Size register)

bepalen van de maximale packetgrootte (Maximum Packet Size register)

enablen van de receiver (bit 2 van het DLC Command/Control register)

Address Detection Unit

Het eerste twee bytes van het adres van een binnenkomend packet wordt vergeleken met

maximaal 5 adresregisters. Een van de 5 adresregisters is hardwired to broadcast.

Wanneer het ontvangen adres niet overeenkomt met een van de 5 adresregisters, wordt

het packet genegeerd.

2.7.4. De USART

De USART is gelijk aan de 8250 UART met enkele extra features:

synchronous/transparant mode

character herkennings unit

4 byte transmit en receive FIFO registers

De USART kan worden gebruikt om een terminal aan het board aan te sluiten. Op deze

terminal kunnen dan berichten over de toestand van het board en de software die draait

getoond worden.

De belangrijkste instellingen van de USART hebben te maken met de baudrate, pariteit,

aantal databits en het aantal stopbits.

De klok van de USART is afkomstig van de DSC. Deze is met een 12,288MHz kristal

verbonden. In de DSC wordt deze frequentie echter door 2 gedeeld.
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Bij het instellen van de baudrate moet er dus rekening mee worden gehouden dat de

klokingang van de USART niet 12,288MHz maar 6,144MHz bedraagt.

Voor meer informatie over de USARTwordt verwezen naar de IDPC technical manual

[4].

2.8. De parallelle poorten

Het ISDN terminal board is voorzien van twee 8255 Programmable Peripheral Interfaces

(PPI).

Een van deze is bedoeld voor parallelle communicatie tussen de PC en het board. De

andere dient om het programmaverloop te controleren.

De 8255 is een programmeerbare interface bouwsteen met drie parallelle 8 bit poorten

(poort A,B en C), die op vele manieren geconfigureerd kunnen worden.

De 8255 kan in drie modes opereren:

mode 0:

mode 1:

mode 2:

Basic Input/Output

Strobed Input/Output
Bi-Directional Bus

De PPI die met de PC is verbonden werkt in mode 2. Poort A opereert als inputpoort,

poort B als outputpoort en poort C als controle poort (handshake signalen).

De PPI die voor het controleren van het programmaverloop is bedoeld, opereert in mode

O. De drie poorten zijn verbonden met drie 'ledbalken' van 8 leds. De drie poorten

moeten als outputpoorten worden gedefinieerd. Door nu bepaalde woorden naar de

verschillende poorten te sturen kan het resultaat van- of de plaats in een programma

bepaald worden.
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3. Hardware debugging

3.1. Inleiding

Bij het aanvaarden van de afstudeeropdracht functioneerde het board niet goed. Er was

testsoftware geschreven om de verschillende onderdelen van het board te testen.

Voor de volgende onderdelen was er een testroutine geschreven:

RAM

Peripheral Interrupt Controller

DMA Coprocessor

DSC

beide IDPC's

Bij het debuggen is gebruik gemaakt van de testsoftware zoals beschreven in [5].

Verder bleek dat beide IDPC's niet goed waren aangesloten (gespiegeld in een verticale

as door het midden). Inmiddels zijn beide IDPC's goed aangesloten.

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de gebruikte In-Circuit Emulator en de

verschillende geteste onderdelen behandeld.

3.2. De In-Circuit Emulator

Bij het testen is er gebruik gemaakt van een 186-In-Circuit Emulator (ICE). De

processor wordt van het board verwijderd en wordt vervangen door de probe van de ICE.

Het gedrag van de probe is identiek aan het gedrag van de 80186. De probe kan echter

volledig worden bestuurd met behulp van een Personal Computer waarmee de ICE is

verbonden.

Software die voor het board wordt geschreven, kan via de probe in het RAM van het

board geladen worden. Bovendien kan het interne geheugen van de ICE op elke plaats

in de memory map van het board worden geplaatst. Dit is vooral van belang wanneer het

RAM van het board getest wordt, aangezien de testsoftware nu in het ICE geheugen kan

worden gezet. Voor een beschrijving van de ICE en de commando's die op de host PC

gegeven kunnen worden, wordt verwezen naar [6].
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Bij het draaien van de testsoftware werden er in de testprogramma's verschillende fouten

gevonden. Derhalve zijn verschillende programma's aangepast. In [5] wordt niet duidelijk

aangegeven hoe de aangepaste software weer op het board gedraaid kan worden.

Daarom wordt dit in hoofdstuk 3.3. behandeld.

3.3. Aanpassing van de testsoftware

Aile software is in assembler geschreven. Na aanpassing van de .ASM file moet deze file

opnieuw worden ge-assembleerd met behulp van de Microsoft assembler (MASM.EXE).

Daarna moet de gecreeerde .OBJ file naar een .BIN worden omgezet met behulp van

LINKEXE en EXE2BIN.EXE. De file moet dus voldoen aan de eisen van een .COM

file. Deze eisen zijn:

filegrootte kleiner of gelijk aan 64K bytes

er mogen alleen absolute adressen worden gebruikt

er is slechts een segment

begin offset-adres is OH of lOOH

Na de conversie naar .BIN moet het programma CREATROM.EXE worden gedraaid.

Dit programma vergroot de .BIN file tot 64K bytes (met NOP's) en zet op de laatste 16

plaatsen onder andere een sprong naar het beginadres van het testprogramma.

De invoerfile van CREATROM is totaal.bin, oftewel de file die na EXE2BIN wordt

gecreeerd, moet zo heten.

De uitvoerfile heet totaal.dmp.

De uiteindelijke file moet in het HEX formaat opgeslagen zijn, omdat de ICE alleen dit

formaat in kan lezen. Daarom wordt totaal.dmp daarna omgezet naar HEX met behulp

van het programma BINTOHEX.

Na het opstarten van de ICE kan deze file worden geladen met het commando

LOAD <filenaam.HEX > <return >

Bij het laden van een HEX file kan geen laadadres worden opgegeven. Dit adres staat

in het file vermeld. Hierin staat bovendien het startadres. In de hier gecreeerde files

staat deze informatie echter niet. De file wordt daarom op adres OH geladen.

CREATROM gaat er echter van uit dat de file op adres OFOOOOH staat. Daarom moet
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nu eerst de geladen file worden opgeslagen in een ander formaat. Dit gaat als voIgt:

SAVE <filenaam> 0 LENGTH 10000 <return>

Oftewel: sla op vanaf adres 0 en met lengte 10000H (64K).

De nu gecreeerde file kan op elke willekeurige plaats geladen worden, dus ook op adres

OFOOOOH:

LOAD <filenaam > AT OFOOOOHP <return >

Wanneer het CS register gelijk aan OFOOOH is, kan het programma worden gestart met:

GO FROM OFFFO <return>

Dit is het reset-startadres. Het programma CREATROM heeft daar code gezet.

De inhoud van CS kan worden gecontroleerd door middel van:

CS <return>

Deze inhoud kan worden aangepast door:

CS = OFOOO <return >

3.4. Het RAM

3.4.1. Het RAM testprogramma

Het RAM testprogramma werkt volgens het marching Oil's algoritme.

Dit algoritme ziet er in pseudo pascal als voIgt uit:
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Zij N het aantal geheugenlocaties:

begin

for i=O to N-l do W(O) in cell[i];

for i=O to N-l do begin
R(O) in cell[i];

W(l) in cell[i];

R(l) in cell[i];

end;

for i=O to N-l do begin

R(l) in cell[i];

W(O) in cell[i];

R(O) in cell[i];

end;

for i=O to N-l do W(l) in cell[i]

for i=O to N-l do begin
R(l) in cell[i];

W(O) in cell[i];

R(O) in cell[i];

end;

for i=O to N-l do begin

R(O) in cell[i];

W(l) in cell[i];

R(l) in cell[i];

end;

end;

met W(x) : schrijf x

R(x) : controleer of gelezen waarde is x

Het testprogramma schrijft waarden naar de ledbalken om aan te geven in welk

onderdeel het programma zich bevindt. Na het opstarten wordt op poort A aangegeven

dat test 1 (de RAM test) draait (de waarde 01H verschijnt). Poort C wordt nu op 080H

gezet. Wordt de test goed doorlopen (zonder fouten), dan wordt de waarde OFFH naar

poort C gestuurd. Gaat er iets fout, dan wordt de waarde OFFH naar poort A gestuurd.
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3.4.2. Het testen van het RAM

Na enkele malen testen bleek de aanwezige versie van het testprogramma niet overeen

te komen met de assemblerfile. Het testprogramma werkte dan ook niet.

Derhalve is er een nieuw executeerbaar file gecreeerd. Deze voldoet weI en het RAM

blijkt geen fouten te hebben.

3.5. De Interrupt Controller

3.5.1. Het Interrupt Controller testprogramma

Testprogramma 2 test de PIC. Om aan te geven dat testprogramma 2 draait, wordt de

waarde 02H naar poort A gestuurd. Deze test bestaat uit drie delen:

Deel 1:

Deel2:

Voor het testen van de PIC zelf voert dit programma de RAM test van

paragraaf 3.4. uit. Om aan te geven dat deel 1 draait, wordt de waarde

80H naar poort C gestuurd.

Voordat het testen van het interruptmechanisme kan beginnen, moeten de

controllers van de 80186, de 8259 en de interruptvectortabel geYnitialiseerd

worden. Om aan te geven dat deel 2 draait, wordt de waarde OCOH naar

poort C gestuurd.

Bij de 80186 wordt de controller zo ingesteld dat de lijnen INT1/INT3 een

interrupt request/acknowledge paar vormen. De INTO en INTI lijnen zijn

directe interrupt ingangen.

De 8259A-2 wordt geYnitialiseerd door middel van ICW's en OCW's (zie

paragraaf 2.5.1.). De instelling van de 8259A-2 is dan als voIgt:

level triggered

niet cascade mode

Automatic End Of Interrupt

8086 mode

adres interval 4
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IRO krijgt interruptnummer 20H (IRI - 21H enz)

geen maskering

Op adres OH wordt daama de interrupt vector tabel opgebouwd. Deze

bevat 40 adressen van de 40 Interrupt Service Routines (ISR) die bet

programma bevat.

Deel3: Dit is bet eigenlijke testgedeelte. Elke ISR scbrijft zijn interruptnummer

naar poort B, zodat gecontroleerd kan worden of een interrupt is

opgetreden. In deel 3 wordt allereerst een 'divide by zero' interrupt

gegenereerd. Daama komt bet programma in een oneindige Ius.

In deze Ius wordt er op interrupts gewacbt. Deze interrupts moeten met

de band gegenereerd worden door een van de IR lijnen van de 8259A-2

met de positieve voedingsspanning te verbinden.

3.5.2. Bet testen van de PIC

Na bet opstarten van test 2 wordt de ramtest met succes uitgevoerd. Daama verscbijnt

de waarde OFFH op poort B. Deze waarde is afkomstig van de ISR van interrupt 0

('divide by zero'). De ISR wordt dus met succes uitgevoerd.

Bij bet genereren van een interrupt via IRO verscbijnt de waarde 020H op poort B. Dit

is correct. Het interruptnummer is namelijk gelijk aan de waarde van ICW2 opgeteld bij

bet nummer van de interruptlijn.

Elke volgende interruptgeneratie wordt ecbter niet gebonoreerd. Dit blijkt zicb niet

aIleen bij IRO maar bij aIle acbt IR lijnen voor te doen.

Meting met een logic analyzer laat zien dat de 8259A-2 weI een interrupt request naar

de CPU stuurt, maar dat deze request niet ge-acknowledged wordt. Het probleem moet

zicb dus bij de CPU bevinden.

Bij bet afbreken van bet testprogramma laat de emulator steeds een afbreekadres in de

oneindige Ius zien. De interrupt service routine is dus niet meer actief.

Via de emulator wordt dan bet In-Service register (bijlage A) van de CPU onderzocbt.

Dit blijkt de waarde 020H te bevatten (na een interruptgeneratie via de IRO lijn). Er is

dus geen End Of Interrupt (EOI) geweest.

Elke keer voordat er een IRET instructie wordt uitgevoerd moet nu eerst naar bet End

Of Interrupt register van de CPU gescbreven worden (zie paragraaf 2.5.).
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Voorheen zag een ISR er als voIgt uit (zie ook [5]):

TYPE25 MOV

MOV

OUT

CALL

STI

IRET

AL,19H

DX,PPI2_PB

DX,AL

DELAY

Nu wordt deze echter:

TYPE25: MOV

MOV

OUT

CALL

STI

JMP

AL,19H

DX,PPI2_PB

DX,AL

DELAY

RETINT

met RETINT:

RETINT: MOV

MOV

OUT

IRET

DX,OFF22H

AX,OOH

DX,AX

Na deze verandering blijken de juiste interruptvectoren op poort B te verschijnen voor

elke interruptlijn. Het programma blijkt goed te functioneren. Bovendien blijkt dat de

PIC naar behoren functioneert.

Het is weI voorgekomen dat bij het genereren van een interrupt ongelijk aan 27H (lijn

IR7) eerst nummer 27H naar poort B werd geschreven en vervolgens het eigenlijke

nummer. De oorzaak hiervan ligt in de interruptgeneratie. Deze geschiedt met de hand

en heeft dus zeker contactdender. Hierdoor ontstaan zeer korte interruptpulsen, die voor

de PIC te kort zijn. Het gevolg van die te korte pulsen is dat de PIC automatisch

nummer 7 neemt. Deze waarde wordt dan bij ICW2 (=20H) opgeteld en geeft zo

nummer 27H. Zodra de verbinding goed is, verschijnt het eigenlijke interruptnummer op

poort B.
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3.6. De Advanced Direct Memory Controller (ADMAC) 82258

3.6.1. Het ADMAC testprogramma

Testprogramma 3 test de ADMAC. Om aan te geven dat test 3 draait, wordt de waarde

03H naar poort A gestuurd. Dit testprogramma bestaat uit vier delen:

Deell:

Deel2:

Deel3:

Dit is de RAM test uit paragraaf 3.4.

Programmadeel 2 initialiseert de interrupt controller van de CPU en de

8259A-2. De instelling van de controller van de CPU is identiek aan de

instelling uit paragraaf 3.5.1.

De instelling van de 8259A-2 is aIs voIgt:

edge triggered mode

geen ICW3 en ICW4 nodig

adres interval 4

IRO krijgt weer de waarde 20H.

Er zijn maar 3 service routines aanwezig. Voor de NMI, divide by zero en

een routine (dummyret) voor aIle overige interrupts. De NMI ISR stuurt

de waarde 02H naar poort B en stopt het programma. De 'divide by zero'

ISR stuurt de waarde 01H naar poort B en stopt het programma.

Dummyret stuurt de waarde OFFH naar poort B en geeft een IRET.

Verder verzorgt deel 2 de opbouw van de interruptvectortabel op adres

OH.

Programmadeel 3 verzorgt de initialisatie van de ADMAC.

Allereerst wordt het geheugenbereik 30000H-40000H gevuld met 55H.

Vervolgens worden de algemene initialisaties uitgevoerd, waama de

'channel command blocks' voor elk kanaal worden gecreeerd.
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Deel4:

De instelling van de ADMAC wordt dan als voIgt:

I/O 8 bit breed

Memory 16 bit breed

rotating priority

local mode

two cycle verplaatsingen

kanaal3 normaal

onbegrensd aantal buscycles voor de 82258

geen minimale delaytijd tussen burst accesses

de channel command blocks beginnen op adres 20000H

kanaal 0 verplaatst 32 bytes vanaf adres 30000H naar

40000H

kanaal 1 verplaatst 32 bytes vanaf adres 31000H naar

410000H

kanaal 2 verplaatst 32 bytes vanaf adres 32000H naar

42000H

kanaal 3 verplaatst 32 bytes vanaf adres 33000H naar

43000H

de verplaatsingen hebben betrekking op memory-memory

block lengte 8

increment source pointer

increment destination pointer

Programmadeel 4 voert de DMA operaties op kanaal 0 tim 3 uit. Dit

gebeurt door per kanaal een 'channel start' commando naar het

General Command Register (GCR) te schrijven (bijlage B).

De ADMAC zal nu de inhoud van het channel command block in de

interne registers laden. In het channel command block staan:

Het Channel Command Register (CCR)

Het Source Pointer Register (SPR)

Het Destination Pointer Register (DPR)

Het Byte Count Register (BCR)

De dataverplaatsingen kunnen na executie met behulp van de emulator worden

gecontroleerd.
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3.6.2. Het testen van de ADMAC

Memory <•• > Memory

Voor het draaien van het testprogramma zijn eerst de interrupt service routines

aangepast volgens de methode beschreven in paragraaf 3.5.2.

Na executie bleek de test niet geslaagd.

In de software (testprogramma 4) bleken de volgende fouten voor te komen:

de waarde die naar het GMR geschreven werd, bleek ruet overeen te

komen met de opgegeven instellingen. De waarde 3F05H die naar dit

GMR werd geschreven geeft 'remote mode' aan, terwijl in [5] van 'local

mode' wordt gesproken. Ook het commentaar in de source van het

testprogramma spreekt van local mode. De juiste waarde die naar het

GMR geschreven dient te worden is 3FOIH. Deze verandering is daama

doorgevoerd.

de waarden van het CRC, SPR, DPR en BCR worden niet naar het

channel command block maar rechtstreeks naar de overeenkomstige

registers in de 82258 geschreven. Bij een 'channel start' commando gaat

de 82258 de waarden uit het channel command block lezen (die daar ruet

geschreven zijn) en schrijft deze in zijn interne registers. Er worden dus

willekeurige waarden naar deze registers geschreven.

het 'channel start' commando wordt ruet naar de ADMAC geschreven

maar naar het channel command block. Hier wordt overigens weI het

registeradres bij gebruikt. Oftewel de waarde van het GCR wordt naar

adres 20000H geschreven. De ADMAC krijgt derhalve geen start opdracht.

Het programma is nu zodanig aangepast dat voor elke 'channel start' opdracht het

channel command block met de juiste registerinformatie gevuld wordt. In bijlage E zijn

de programma-onderdelen voor en na de aanpassing gegeven.

De nu verkregen versie werkt. Na controle blijkt dat aIle verplaatsingen correct zijn

uitgevoerd.

De gewijzigde versie heet test3_3.ASM.
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Memory <--> I/O

Het gescbreven testprogramrna voorziet aIleen in bet testen van memory to memory

DMA. Derbalve zijn er twee berziene versies gemaakt.

Bij de eerste berziene versie (test3_4.ASM) wordt kanaal 0 zodanig aangepast dat deze

een waarde van memory adres 30000H naar I/O poort 2002H (poort B) scbrijft. De

veranderingen ten opzicbte van versie test3_3.ASM zijn gegeven in bijlage E.

Deze versie werkt. Op poort B (ledbalk) verscbijnt de verstuurde waarde.

Bij de tweede berziene versie (test3 5.ASM) wordt kanaal 0 zodanig aangepast dat deze

10 waarden vanaf memory adres 30000H naar de I/O poorten 4000H - 4009H stuurt. De

veranderingen van deze versie ten opzicbte van versie test3 3.ASM zijn gegeven in

bijlage E.

Met een logic analyzer was de DMA actie te volgen en bleek correct.

3.7. De Digital Subscriber Controller (DSC)

3.7.1. Het DSC testprogramma

Testprogramma 4 test de DSC. Om aan te geven dat test 4 draait, wordt de waarde 04H

naar poort A gestuurd. Dit testprogramma bestaat uit drie delen. De eerste twee delen

komen overeen met deell en 2 van test 3 (zie paragraaf 3.6.1.). Het enige verscbil is dat

bij test4 elke interrupt zijn eigen ISR beeft die bet interruptnummer naar poort B stuurt.

Deel drie is bet DSC testgedeelte.

Het enige dat dit testgedeelte kan doen, is de bedrading naar de DSC controleren. Voor

een functionele test zou namelijk implementatie van laag 1 en 2 van bet OSI model
nodig zijn.

De initialisatie van de DSC wordt gedaan door bet INIT register. Na de initialisatie

bevindt de DSC zicb in de IDLE toestand. In deze toestand kan de DSC nog steeds

geprogrammeerd worden.
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Het testprogramma gaat nu de volgende tests uitvoeren:

er wordt een waarde naar het Data Register (DR) geschreven die

ongelijk is aan de waarde die naar het INIT register is geschreven bij de

imtialisatie
de waarde van het INIT register wordt gecontroleerd met de voorheen

geschreven waarde.
de D-channel Transmit Buffer (DCfB) (8 byte FIFO) en de D-channel

Receive Buffer (DCRB) (8 byte FIFO) worden getest.

als laatste wordt de bereikbaarheid van de Bb Transmit Buffer (BBTB)

en de Bc Transmit buffer (BCTB) getest.

3.7.2. Het testen van de DSC

Voor het draaien van het testprogramma zijn eerst weer de interrupt service routines

aangepast volgens de methode beschreven in paragraaf 3.5.2.

Na executie blijkt dat er enkele fouten in het testprogramma voorkomen.

Het uitlezen van het INIT register lukt met.

De volgende fouten werden gevonden:

1. het programma schrijft naar de DSC. Het adres van de DSC bedraagt

80000H. Hiervoor dient bij de gebruikte adressering het DS register de

waarde 8000H te hebben. De imtialisatie van dit register was echter met

uitgevoerd.

2. bij het uitlezen van het INIT register wordt de gelezen waarde in het CX

(CPU) register gezet. Vervolgens wordt het AL register met OOH gevuld.

Bij de vergelijking wordt echter het AX register met CX vergeleken,

waardoor de mogelijkheid ontstaat dat een goed resultaat onterecht

negatief wordt beoordeeld.

Bij de vergelijking wordt, omdat het INIT register slechts 8 bits breed is, AX door AL

en CX door CL vervangen.

Na toevoeging van de initialisatie van het DS register wordt het INIT register goed

uitgelezen. Het programma loopt nu echter op een volgend onderdeel vast. Dit

onderdeel is het schrijven naar het DCTB register en het uitlezen van het DCRB register.
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3. het programma schrijft Bwaarden naar de DCTB. Vervolgens probeert het

programma diezelfde waarden uit het DCRB register te lezen. Dit zijn

echter twee verschillende FIFO's. De geschreven waarden kunnen dus niet

terug worden gelezen.

4. het volgende onderdeel betreft het schrijven en vervolgens lezen van het

BBTB en het BCTB register. Aangezien dit write-only registers zijn,

kunnen de geschreven waarden niet terug gelezen worden.

De gedeelten van punt 3 en 4 zijn niet aan te passen. Derhalve zijn deze verwijderd.

Er is een deel aan het programma toegevoegd. Dit deel leest van de registers in tabel
3.1. de waarde en schrijft deze naar adres 10000H.

Tabel 3.1. defaultwaarden van DSC registers

register defaultwaarde

LMRI en LMR2 OOH

MF DOH
DMRI BOH

DMR2 DOH
DMR3 03H

DMR4 OCH

MMRI tIm MMR4 OOH

Het toegevoegde programmadeel is gegeven in bijlage F.

Na executie blijkt dat het programma goed doorlopen wordt. Wordt het programma

vervolgens weer gedraaid dan blijkt de test af en toe goed en af en toe fout te gaan bij

de uitlezing van het INIT register. De verklaring hiervoor is nog niet gevonden.

Verloopt het eerste deel van de test goed dan blijken ook de waarden op adres 10000H

en verder overeen te komen met de waarden in tabel 3.1.

Van de DSC is nu dus niet aileen de aansluiting en bedrading getest maar ook de

initialisatie van de bouwsteen.

40



3.8. De Integrated Data Protocol Controller (IDPC)

3.8.1. Het IDPC testprogramma

Het testprogramma voor de IDPC staat met beschreven in [5] maar werd weI door de

betreffende auteur geschreven. Het programma bestaat uit 4 delen. Deel 1 tot en met

3 komen overeen met testprogramma 4 (DSC test). Deel 4 test de beide IDPC's.

De delen van de DSC-test uit paragraaf 3.7.1. die met bleken te werken, zijn uit de test

verwijderd. De extra geschreven tests uit die paragraaf zijn met aan test 5 toegevoegd

aangezien de tests reeds met succes zijn doorlopen en aIleen maar tijd vragen wat bij

herhaaldelijk testen storend is. Derhalve is ook de RAM-test uit het testprogramma

verwijderd.

Het testen van de IDPC betreft evenals bij de DSC het testen van de correcte aansluiting

van dit device. Voor functioneel testen is protocol implementatie noodzakelijk.

De test gaat met behulp van het marching Oil's (zie paragraaf 3.4.1.), aIle read/write

registers van de beide IDPC's testen.

De volgende registers worden bij deze test meegenomen:

TabeI3.2.1. de geteste IDPC registers

registernaam

DLC
Command/Control Register
Address Control Register
Link Address Recognition Register 0
Link Address Recognition Register 1
Link Address Recognition Register 1
Link Address Recognition Register 3
Serial Bus Port Control Register
Minimum Receive Packet Size Register
Maximum Receive Packet Size Register
Interrupt Source Interrupt Enable Register
Receive Frame Interrupt Enable Register
Receive Link Interrupt Enable Register
FIFO Status Interrupt Enable Register
Transmit Byte Count Register
FIFO Threshold Register
Residual Bit Control Status Register
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TabeI3.2.2. de geteste IDPe registers

registemaam

USART
FIFO Data Register (USART)
Baud Rate Divisor LSB Register
Interrupt Enable Register
Line Control Register
Modem Control Register
Control Register
Status Register
Special Character Bit-Map Address Pointer Register
Special Character Bit-Map Command Register

3.8.2. Het testen van de IDPC's

Na executie loopt testprogramma test5_1 (versie zonder foute DSC test) vast op een fout.

Omdat de plaats van de fout in bet programma niet te bepalen is, is er een aangepaste

versie gemaakt (testS_2). In deze versie wordt bet testgedeelte opgedeeld in 12 delen.

Ret programma stuurt nu telkens bet onderdeel nummer naar poort A

Na executie detecteert bet programma reeds in deel 1 een fout. Na controle van bet

programma blijkt dat bet programma geen rekening boudt met bet feit dat de AO lijn van

de IDPC's met de A1 van de processor is aangesloten en derbalve de relatieve

registeradressen met twee vermenigvuldigd moeten worden.

Ret testprogramma is aangepast. In testS_3 worden de juiste adressen aangestuurd.

Bovendien wordt, zodra er een fout gedetecteerd wordt, niet aIleen OFF naar poort B,

maar ook bet registeradres dat op dat moment getest wordt naar poort C gestuurd.

TestS_3 loopt reeds bij register 0 fout. Ret blijkt dat de registers die als read/write

worden aangegeven een of meerdere 'not used' bits kunnen bebben die bij uitlezen altijd

oopleveren. Ret marcbing O/l's algoritme loopt daar op vast. Ook kunnen er enkele

read only bits voorkomen in een read/write byte.

Omdat dit bij veel bytes voorkomt, is de test zodanig veranderd dat bet algoritme een

parameter meekrijgt waarin de te testen bits van een byte staan.

Ret nieuwe testprogramma testS_4 test aIleen nog maar IDPC 1. Door bet base adres

te wijzigen kan dit programma dan eenvoudig voor IDPC 2 worden aangepast.
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TestS_4 loopt vast bij register 28H (Status register van de USART). De statusbits geven

condities aan en laten zicb daarom niet makkelijk testen. Derbalve is dit register uit de

test verwijderd.

Hierna wordt de test met succes doorlopen. Alleen bet deel van de DSC loopt af en toe

vast.

In testS_5 wordt IDPC 2 getest. Ook deze test verloopt zonder moeilijkheden.

3.9. Conclusies

De meeste onderdelen van bet ISDN terminal board blijken goed te werken. De DSC

en de IDPC's kunnen niet op bun functioneel gedrag getest worden aangezien er nog

geen protocol gelmplementeerd is. De bedrading naar de IDPC's is weI in orde.

Van de DSC is bekend dat deze bouwsteen goed gelnitialiseerd wordt. De test blijkt

onregelmatig goed en fout te gaan. Een verklaring biervoor is nog niet gevonden. Een

eventueel defect kan niet uitgesloten worden.
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4. De software

4.1. Inleiding

Voor het ISDN terminal board is reeds software geschreven. Deze software bestaat uit

een klein operating system en het LAPD protocol (laag 2 afhandeling van het OSI

model).

Het software pakket is geschreven om door TurboC v2.0 of microsoft C v4.0
gecompileerd te worden. Deze pakketten kunnen echter niet gebruikt worden omdat op

het board geen BIOS of DOS aanwezig is. De hierboven genoemde pakketten gebruiken

echter software interrupts die van BIOS en DOS gebruik maken. Daarom wordt voor het

compileren, assembleren en linken gebruik gemaakt van een Intel C compiler, assembler

en linker. Deze programma's bieden de mogelijkheid om de gecreeerde objects

onafhankelijk van het gebruikte operating system te maken.

In paragraaf 4.3. wordt nader op deze programma's ingegaan.

4.2. Beschrijving van de software

Omdat LAPD als een state machine is gedefinieerd, was het nodig dat het operating

system een dergelijk systeem ondersteund. Het idee achter LAPD is dat een link zich

altijd in een gedefinieerde toestand bevindt en dat een ontvangen bericht deze toestand

kan wijzigen. Afhankelijk van de toestand moet er een bepaalde actie ondemomen

worden.

Het ontwerp is gebaseerd op de volgende overwegingen:

snelle interrupt afhandeling

klein aantal interrupts (geen software interrupts)

groot aantal processen

prioriteit per proces

Omdat het aantal mogelijke inputs van de processen beperkt is, zijn deze inputs als
berichten gedefinieerd.

Een bepaald proces kan slechts een beperkt aantal van deze berichten ontvangen. Elk

bericht bevat een naam (de nucleus), het source proces, het destination proces en een

aantal parameters. Het versturen van de berichten gaat via een queue (first come first
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served). Aangezien de berichten een prioriteit hebben, is er voor elke prioriteit een

aparte queue.

Elk bericht vraagt om zijn eigen actie die ondernomen moet worden. Derhalve is er voor

elke state een tabel opgesteld. In die tabel staat voor elk te ontvangen bericht dat zich
in die state voor kan doen, een pointer naar een procedure die dan de juiste actie

onderneemt.

Een proces kan nu als voIgt gedefinieerd worden:

een proces heeft een naam

een proces bevindt zich in een bepaalde state

bij elke state waarin het proces kan verkeren, hoort een tabel

een proces heeft een prioriteit

verder heeft een proces nog eenaantal parameters nodig om de toestand

precies te definieren

De verschillende onderdelen van het operating system staan in figuur 4.1.

I PROCES II MESSAGE
1

NAME NUCLEO

PRIORITY DESTINATION

STATE ORIGIN

SUBSTATE PARAM 1-
PARAM 1 PARAM 2- -

PARAM 2 PARAM 3- -

PARAM 3 PARAM 4- -

PARAM 4 PARAM 5- -
PARAM 5-

PARAM 6-

PARAM 7-

figuur 4.1. proces en message definitie

45



Het centrale deel van het operating system is de zogenaamde dispatcher, die de

verschillende messages over de verschillende processen verdeelt.

Zodra er een message binnenkomt, stuurt de dispatcher deze door naar het destination

proces. Wanneer dit proces 'blocked' is, wordt de message genegeerd. Is het proces

'running' dan wordt de bijbehorende tabel met aIle mogelijke messages afgezocht. Wordt

de gekregen message gevonden, dan wordt de bijbehorende procedure opgestart.

Is de procedure afgehandeld, dan gaat de dispatcher weer op de volgende message

wachten.
De werking van het operating system wordt nog eens duidelijk gemaakt in figuur 4.2.

I
1
I

Iprocess 0
I
1
IMSG

!process 1
I
1
IMSG

Iprocess 2
I
1
IMSG

1
I

Iprocess 3
I
1

.--- 1 MSG
I
1

Dispatcher
I I
1 1
MSG IMSG

1
!MSG

level interrupt handler

1
INT

1
INT

Hardware

1
INT

figuur 4.2. het operating system

De hardware genereert interrupts. Deze worden door de low level drivers opgevangen.

Deze drivers genereren op hun beurt messages die in een queue worden geplaatst. Deze

messages worden door de dispatcher naar het destination proces gestuurd.

Dit process kan vervolgens weer een of meerdere messages naar de dispatcher sturen,

middels een queue, die deze dan naar het destination proces stuurt.

Voordat de dispatcher echter opgestart wordt, worden aIle bouwstenen op het board

gelnitialiseerd. Hierna worden de processen gelnitialiseerd.
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4.3. Het Intel pakket

4.3.1. A1gemeen

Voor het compileren, assembleren en linken van de geschreven software wordt gebruik

gemaakt van de volgende Intel programma's:

ASM86

IC86

LINK86

LOC86

OH86

assembler

C compiler

linker

locater

object to hex converter

Enkele van deze programma's zullen nu kort worden bekeken. Voor meer informatie

wordt verwezen naar de bijbehorende manuals [7, 8, 9].

4.3.2. IC86

Aanroepen van de IC86 C compiler gaat als voIgt:

[compiler-path]IC86 [source-path] filename [controls]

De gebruikte controls zijn:

extend:

large:

mod186:

rom:

deze optie zorgt ervoor dat de compiler de woorden

'alien', 'far', 'near' en 'readonly' begrijpt

genereer code voor het large memory model

herken 80186 instructies

de constanten worden in het codesegment gezet

Bij de compiler wordt een headerfile geleverd om de koppeling tussen assemblerfiles en

IC86 programma's mogelijk te maken. Deze file (util.ah) moet in de assemblerfiles

worden ge-include.

Bij dit programma moet worden opgemerkt dat er geen verschil wordt gemaakt tussen

upper- en lower case.
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4.3.3. ASM86

De aanroep van bet assemblerprogramma ASM86 wordt met gebruik van util.ab (zie

paragraaf 4.3.2.) :

ASM86 filename [asm controls] %define(controls)([beader_controls])

De gebruikte asm controls zijn:

mod186:

Title(startup):

SB:

er wordt 80186 code gegenereerd.

de module naam wordt startup

Symbols. Bepaald dat er in de printfile, die door bet

assembler programma gegenereerd wordt, een

gebruikte symboollijst voorkomt.

De gebruikte header_controls zijn:

large:

mod186:

rom:

embedded:

module =startup:

4.3.4. WC86

genereer code voor bet large memory model

berken 80186 instructies

genereer code voor bet rom submodel

de gecreeerde code loopt niet onder een bepaald

operating system

zet de module naam

Met behulp van de locater kan ervoor gezorgd worden dat de codesegmenten in ROM

en bet stack- en datasegment in RAM terecbt komt. Een aanroep van dit programma

ziet er als voIgt uit:

LOC86 filename [to output file][controls]

De gebruikte WC86 controls zijn:

lnitCode: Deze control zorgt ervoor dat de eerste uitgevoerde

code de initialisatie van de volgende registers bevat:

DS,SS,SP en ES.
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BootStrap:

addresses

4.4. Conclusies

Deze control zorgt ervoor dat er een nieuw segment

wordt aangemaakt op adres OFFFFOH. Dit adres

bevat de eerste instructie die wordt uitgevoerd na

een reset. Op dit adres wordt nu een spronginstructie

naar het begin van het programma gezet.

Met behulp van addresses kunnen de adressen van

segmenten, classes en groups worden gewijzigd.

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de voor het ISDN terminal board

geschreven software en het Intel pakket waarmee dit verwerkt is.

Het Intel pakket blijkt onmisbaar voor het verwerken van de software. Dit onder andere

vanwege de locater en de mogelijkheid om afhankelijkheid van een bepaald operating

system te kunnen instellen.
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5. Software debugging en uitbreidingen

Bij het implementeren van de software op het board kwamen nogal wat fouten aan het

licht. In dit hoofdstuk wordt daarom een overzicht gegeven van de aanpassingen die zijn

gemaakt.

5.1. Algemeen

Een fout die over het gehele pakket blijkt voor te komen, is het niet geprototyped zijn

van de functies. Dit heeft tot gevolg dat de compiler niet de mogelijkheid heeft om, bij

een functie-aanroep, het aantal parameters en de parametertypes te controleren.

AIle functies, die betrekking hebben op de DSC, zijn nu geprototyped in de file DSC.H.

Deze file wordt aIleen daar ge-include waar het files betreft die betrekking hebben op

de DSC. Hetzelfde geldt voor de functies die betrekking hebben op de IDPC's en de

USART. Deze worden geprototyped in de file IDPC.H.

De overige functies worden geprototyped in de nieuwe file PROTO.H.

Veel functies zijn in de file EXTERN.I als extern gedeclareerd. De EXTERN.I file

wordt in aIle files ge-include. Deze declaraties zijn allemaal verwijderd aangezien

PROTO.H in EXTERN.I ge-include wordt en het extern declareren daardoor overbodig

wordt.

AIs gevolg van het prototypen zijn veel fouten gevonden. Het betreft hier functies die

met een verkeerd aantal parameters of met parameters van het verkeerde type worden

aangeroepen.

Een andere veel voorkomende fout is dat er vaak overbodig veel gebruik van pointers

wordt gemaakt. Dit heeft allereerst als gevolg dat het programma moeilijk te Iezen is.

Bovendien zijn er door het gebruik van pointers fouten gemaakt. Hier betreft het het

aanmaken van een pointervariabele zonder deze te initialiseren. Het gevolg daarvan is

dat bij het schrijven naar een structure die door een pointer wordt aangegeven, andere

variabelen worden overschreven.

De verbeteringen van deze fouten zijn per file aangegeven in bijlage G.

Verder moet nog worden opgemerkt dat enkele veranderingen in de verschillende files

specifiek voor het ISDN terminal board zijn en dat de files derhalve niet uitwisselbaar

zijn met het pakket zoals beschreven in [11].
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5.2. Geheugen access

Voor het schrijven naar registers is het noodzakelijk dat er rechtstreeks naar een

bepaalde geheugenlocatie geschreven kan worden. De methode die bij het schrijven naar

de DSC wordt toegepast, blijkt na testen niet te werken.

De C compiler heeft geen mogelijkheden voor rechtstreekse geheugentoegang, dus zal

er een andere methode gevonden moeten worden.

De nieuwe methode maakt gebruik van een union. Deze union ziet er als voIgt uit:

typedef far union
{

struct
{

word offs;
word seg;

} pointer;
char far *p;

} point;

Het segment en de offset van de geheugenlocatie worden respectievelijk in de variabelen

seg en offs gezet. De pointer p is nu een pointer naar een char (byte) op die lokatie.
Verder zijn er twee routines geschreven, wr_mem en rd_memo Wr_mem schrijft naar een

bepaalde lokatie en rd_mem leest een van bepaalde lokatie.

Deze routines zien er als voIgt uit:

void far wr_mem (byte value, word segment, word offset)
{

point mem;
mem.pointer.offs = offset;
mem.pointer.seg = segment;
*mem.p = value;

}

byte far rd_mem (word segment, word offset)
(

point mem;
mem.pointer.offs = offset;
mem.pointer.seg = segment,'
retum(*mem.p),'

}

De union en de twee functies staan in de file MEMORY.C.

De prototyping van de functies staan in de file MEM.H.

Deze methode is getest en goed bevonden.
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5.3. PIC initialisatie en maskering

Initialisatie

Bij de hardware initialisaties blijkt een PIC initialisatie te ontbreken. De registers van

de PIC bevinden zich in memory space en daarom kan de methode van paragraaf 5.2.

worden gebruikt om naar die registers te schrijven.

De registeradressen, de waarden van ICW1, ICW2, ICW4 en OCWl en de prototyping

van de PIC-functies staan in de headerfile PIC.H:

lnstroction and control words with their addresses

#define lew1
#define lew2
#define lew4
#define Oewl

(byte)OxlF
(byte)Ox18
(byte)Ox03
(byte)OxOO

j* Level triggered mode, single mode, lew4 needed *j
j* part of interrupt address *j
j* AEOl, 8086 mode *j
j* No interrupts masked *j

#define Seg_Pic (word)Ox8400 j* Segment of PIC
#define Off lewl (word)OxOOOO j* Offset of lewl
#define Off)ew2 (word)OxOO02 j* Offset of lew2
#define OffJew4 (word)OxOOO2 j* Offset of lew4
#define Off_Oewl (word)OxOOO2 j* Offset of Oewl

j* Prototypes

void far initpic(void);
byte far mask(byte);
byte far unmask(byte);
byte far ldmask(byte);

De initialisatiefunctie van de PIC ziet er ais voIgt uit:

void far initpic(void)
{

wr_mem (lewl,Seg_Pic,OffJcwl);
wr_mem (lew2,Seg_Pic,offJcw2);
wr mem (lew4,Seg Pic,off lew4);- --
wr mem (Ocwl,Seg Pic,Off Ocwl),'- --}
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Maskering

De aanwezige maskeringsroutines zijn voor de maskering op een IBM PC en zijn

derbalve niet bruikbaar. De volgende routines zorgen voor de maskering:

byte far mask (byte level)

(
byte result;
result = rd mem(Seg Pie,Off Oew1);
wr_mem( (result I (1-« level)), Seg_Pie, 0fLOew1);
retum(result);

}

byte far unmask (byte level)

(
byte result,·
result = rd mem(Seg Pie, Off Oew1),·
wr mem( (result & -[i < < le;el)), Seg Pie, Off Oew1);
rehtm(result); --

}

byte far ldmask (byte val)

(
byte result;
result = rd mem(Seg Pie,Off Oew1);- - -
wr_mem( val, Seg_Pie, Off_Oew1);
retum(result);

}

De functie mask maskeert bet interruptniveau (0-7) dat in de variabele 'level' wordt

meegegeven. Unmask zet daarentegen de maskering af van bet niveau dat door 'level'

wordt aangegeven.

Ldmask zet bet in de variabele 'val' meegegeven patroon in bet maskeringsregister van

de PIC.
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5.4. Programmavoortgang controle

Om te controleren tot waar het programma komt en waar het eventueel vastloopt, is het

van belang te weten welk deel er uitgevoerd wordt. De plaats binnen een programma

of het resultaat van een actie kunnen op twee manieren worden aangegeven die nu beide

besproken zuHen worden.

5.4.1. LEDS

Om de voortgang te controleren wordt er onder andere gebruik gemaakt van de

ledbalken (poort A, B en C). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de instructie:

outbyte(Oxaaaa,Oxww);

De waarde aaaa is het hexadecimale poortadres. Dus 2000 voor poort A, 2002 voor poort

B en 2004 voor poort C. De waarde ww is het getal dat naar de betreffende poort

geschreven dient te worden.

Om deze instructie te kunnen gebruiken moet in de betreffende files de I186.H file ge

include worden. Deze file include op zijn beurt weer de 186.H file.

Deze methode blijkt goed te functioneren.

5.4.2. Terminal

Bij het testen van de hardware bleken de LEDS voldoende om de programmavoortgang

te controleren. Bij een functionele test wordt het echter van belang dat de state waarin

het protocol verkeert en state-overgangen in de gaten gehouden kunnen worden. Met de

LEDS is dat bijna onmogelijk.

Om een beeldscherm op het board te kunnen aansluiten kan gebruik worden gemaakt

van de USART in IDPCl aangezien deze de mogelijkheid biedt om een terminal via een

RS232 kabel op het board aan te sluiten.

Voor deze toepassing waren er reeds routines aanwezig. Deze bleken echter niet te

voldoen en zijn derhalve aangepast.
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5.4.2.1. De initialisatie

Na de initialisatie van de USART staat deze als voIgt ingesteld:

4800 baud

no parity

8 databits

1 stopbit
interrupt on transmit and receive FIFO

transmit FIFO threshold: 0 bytes

receive FIFO threshold : 1 byte

asynchronous mode

internal receive and transmit clock source

5.4.2.2. De terminal software

De terminalsoftware maakt gebruik van een roterende buffer. Er wordt gebruik gemaakt

van twee pointers: de eerste wijst naar het punt waar data uit de buffer gelezen wordt

en de andere naar het punt waar data in de buffer geplaatst wordt. Verder is er nog een

variabele die de lengte van de tekst in de buffer aangeeft (LengthMonitor).

De tekst die op de terminal moet verschijnen moet naar de transmit FIFO van de

USART worden geschreven. De threshold van deze FIFO bedraagt 0 bytes. Dat betekent

in dit geval dat er een interrupt gegenereerd wordt op het moment dat de FIFO leeg

raald en dus niet wanneer deze leeg is.

Er is een routine die tekst naar de buffer schrijft, een routine die getallen als ASCII

tekst naar de buffer schrijft en een interrupt service routine die de buffer naar de FIFO

van de USART schrijft.
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De volgende routine schrijft tekst naar de buffer:

void far putmonitor(byte *MonMsg)
(

byte *ptr,res;
ptr=MonMsg;
IDPC = IDPC BASEl;
res = mask(OxOl); /* entering critical section */
if (LengthMonitor == 0) IDPC->usartfifo = 0xAF; /* send '»' to generate usart intenupt */

while(*ptr !=EOT)
(
Monitor[(Monitorln + +) % MAXMONITORJ =*ptr;

ptr+ +;
LengthMonitor+ +;

}
if (LengthMonitor > MAXMONlTOR)
(

outbyte(0x2000,OxFF); /* buffer overflow */
halt();

}

res = unmask(OxOl); /* allow usart to intenupt */
}

Omdat de variabele LengthMonitor zowel in deze functie als in de interrupt service

routine veranderd wordt, moet de USART interrupt door deze functie worden afgezet

(critical section). Wanneer het bericht naar de buffer verstuurd is, wordt de USART

interrupt weer ge-enabled.

Na reset is de buffer echter leeg. Er komt dus geen interrupt zodra er tekst in de buffer

is geschreven. Daarom wordt in de dispatcher een teken miar de transmit FIFO

geschreven, nadat de USART interrupt is afgezet. De USART schrijft dit teken naar de

terminal en geeft een interrupt, omdat de FIFO leeg wordt. Deze interrupt wordt echter

niet gehonoreerd en blijft staan totdat de putmonitor routine de interrupt enabled.

De interrupt service routine schrijft de waarden in de buffer naar de FIFO zolang

LengthMonitor groter dan nul is.

Wordt de lengte van de tekst in de buffer gelijk aan nul, dan wordt de USART interrupt

afgezet om de interrupt die voIgt op het versturen van het laatste teken te laten staan

tot de putmonitor routine weer wordt aangeroepen.
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De interrupt service routine ziet er als voIgt uit:

void far usart int(void)
(

byte inter;

IDPC=IDPC_BASEl;

inter = IDPC->usartIlR;
if(inter & BI12) /* transmit threshold interrupt */
(

whi/e((LengthMonitor /= 0) &&(IDPC->usartSR & BITS))
{

IDPC->usartfifo = Monitor[MonitorOutJ;
MonitorOut = + +MonitorOut % MAXMONITOR;
LengthMonitor-,'

}
if (LengthMonitor == 0) mask(Ox01),' /* last byte sent */

}
else if(inter & BIT3) /* recieve byte */
(

message(IDPC->usartfifo,MONITOR,PC,O,o,o,o,O),'
}

}

De laatste routine zet getallen van het type 'long' om naar ASCII tekst en roept de

putmonitor routine met die tekst als parameter aan. Deze routine ziet er als voIgt uit:

void far putva/onmonitor (long value)
(

char result[17],'
int numchars,'
numchars = ltoa(va/ue, result, 16),'
result[numchars] = 'H';
result[numchars +1] = '\n ',' /* newline */
result[numchars +2] = '\r'; /* carriage retum */
result[numchars+3] = '\0'; /* NULL character (EOT) */
putmonitor((byte *)result),'

}

Voor het gebruik van de functie ltoaO moet clibl.lib meegelinked worden.

De parameters die aan putmonitorO en putvalonmonitorO worden meegegeven zijn

pointers naar een array van byte. Moet er een string worden afgedrukt, dan moet deze

worden omgezet met behulp van een cast zoals in de laatste regel van putvalonmonitor

te zien is.

Er is ook een file waarin vaste berichten geplaatst kunnen worden.
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Een regel uit deze file, tabl msg.c genaamd, ziet er als voIgt uit:

const byte MSG3[] = "Dispatcher active\n\r";

Door de aanroep: 'putmonitor(MSG3)' verschijnt nu de tekst 'Dispatcher active' op de

terminal. de '\n' geeft vervolgens een newline en de '\r' een carriage return.

De berichten in tabl_msg.c zijn allemaal 'const' om ervoor te zorgen dat deze berichten

later in het codesegment geplaatst worden en derhalve in ROM komen.

Het hierbovenstaande principe is getest met behulp van een Personal Computer en het

programma Procomm. Met dit programma kan een terminal op een PC worden ge

emuleerd. Na enige malen testen bleek de methode goed te functioneren.

5.5. Executie van de software

Na het compileren van de files met behulp van de opties zoals beschreven in paragraaf

4.3.2. moeten alle objects gelinked worden met behulp van LINK86.

Om tikwerk te besparen kan bij het linken een tekstfile worden aangemaakt met aIle

mee te linken files. Stel dat deze file LINKCON heet dan wordt de linkopdracht:

UNK86 & <LINK.CON

LINKCON is als voIgt opgebouwd:

filenaam 1, &

filenaam 2, &

filenaam y, &

filenaam z to outputnaam

Nu moet de file met de naam outputnaam door LOC86 omgezet worden. Hierbij moeten

de verschillende delen van het programma over het geheugen verdeeld worden.

Zo moeten aIle codesegmenten in ROM komen en het stack segment en het data
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segment in RAM. Het codesegment is op adres OEOOOOH gelegd (dit kan later als deze

segmenten eventueel niet in de 128 Kbytes passen gewijzigd worden), het stacksegment

op adres 01000H en het data segment op adres 02000H.

Stel dat de outputnaam 'test.LNK' is, dan wordt opdracht:

LOC86 test.LNK addresses (classes(code(OeOOOOH),data(02000H),stack(01OOOH))) ie bs

'ie' staat voor InitCode en 'bs' voor BootStrap (zie paragraaf 4.3.4.).

De outputfile van LOC86 is nu 'test', dus zonder extensie. Om deze file met de ICE naar

het board te kunnen verplaatsen moet de file in hexadecimaal formaat opgeslagen zijn.

Deze omzetting kan met behulp van OH86 als voIgt:

OH86 test

De file 'test.HEX' welke nu ontstaat, kan met behulp van het WAD commando met de

ICE in het RAM van het board worden geplaatst. Het startadres wordt in de HEX file

opgeslagen en door de ICE na het laden meegedeeld.

Het starten van de software gaat nu door het commando:

GO FROM adres

5.6. Resultaten

De software komt geheel zonder fouten door de compiler en de linker. De locater geeft

een fout die zegt dat het memory segment niet op de hoogste geheugenlocaties staat. Dit

segment wordt echter niet gebruikt (grootte nul bytes).

In de dispatcher en in de interrupt service routine van timer 2 van de microprocessor zijn

tellers geplaatst. De teller in de dispatcher schrijft telkens een oplopende waarde naar

poort B (LEDS) en de teller in de ISR van timer 2 doet hetzelfde naar poort C.

Na het starten van de software beginnen beide poorten activiteit te vertonen. De

dispatcher wordt dus gehaald en de ISR van de timer interrupt die om de 25 ms een

interrupt moet afgeven wordt goed aangeroepen. Van deze laatste is tevens vastgesteld

dat de interrupt inderdaad om de 25 ms komt.
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5.6. Conclusies

Het softwarepakket bleek nogal wat fouten te hebben. Deze zijn voor zover bekend

allemaal opgelost.

De ontbrekende delen betreffende de interrupt controller en het direete geheugen access

zijn toegevoegd. De routines om een terminal aan te sturen welke aan de USART van

IDPCl is aangesloten zijn grondig gewijzigd.

Aile veranderingen en aanpassingen blijken te voldoen.

De dispatcher wordt bereikt.

Timer 2 blijkt goed te functioneren.
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6. Conclusies en aanbevelingen

De hardware van het ISDN terminal board blijkt correct. Fouten als kortsluitingen, geen

verbinding en foute aansluitingen zijn, voor zover gevonden, verbeterd.

De DSC vertoont onregelmatigheden. De test van deze bouwsteen verloopt niet

voorspelbaar goed of fout. De oorzaak hiervoor is nog niet gevonden. Een eventueel

defect van deze bouwsteen wordt niet uitgesloten en moet nog onderzocht worden.

De testprogramma's bleken op vele punten fout. Op de RAM test na zijn aIle

testprogramma's gewijzigd. Voor zover nu bekend zijn aIle testprogramma's foutloos.

Bij de software zijn aIle functies geprototyped. Vele datastructuren die gebruik maken

van pointers zjjn vereenvoudigd. De overgebleven pointers zijn geYnitialiseerd.

Er zijn routines geschreven voor de Programmable Interrupt Controller en directe

geheugen access.

Er is een verbinding tot stand gebracht tussen het ISDN terminal board en een PC

waarop een terminal emulatie draait. Deze verbinding bestaat uit een RS232 interface

die bij het ISDN terminal board met een USART verbonden is. Met behulp van deze

verbinding kunnen boodschappen op een terminal worden getoond.

Dit laatste is van belang voor het functioneel testen van het protocol wat nog gebeuren

moet.

Voor dit testen moet een programma geschreven worden dat het protocol in een

bekende state plaatst en vervolgens door middel van een message een state verandering

teweeg brengt. De verschillende states kunnen met behulp van de terminal in de gaten

gehouden worden.

Zodra het laag 2 protocol op zijn functionaliteit getest is, moet de laag 3 software die

nu voor het ISDN terminal board ontwikkeld wordt, worden geYmplementeerd.

De S-bus moet nog worden aangesloten en getest.
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Bijlage A Bet Peripheral Control Block (PCB)

In het Peripheral Control Block bevinden zich de controle registers van de
microprocessor. De registers zijn als voIgt ingedeeld:

Tabel A.I. Het Peripheral Control Block

Type

Relocation register
DMA Descriptors channell
DMA Descriptors channel 0
Chip select control registers
Timer 2 control registers
Timer 1 control registers
Timer 0 control registers
Interrupt control registers

Offset

FEH
DOH-DAH
COH-CAH
AOH-A8H
60H-66H
58H-5Eh
50H-56H
20H-3EH

Met behulp van het relocation register kan het PCB op een andere plaats in memory of
I/O space worden gezet.

De DMA gedeelten van het PCB zijn als voIgt opgebouwd:

Tabel A2. Het DMA gedeelte

Register naam Offset: ChO ChI

Control Word
Transfer Word
Destination Pointer (upper 4 bits)
Destination Pointer
Source Pointer (upper 4 bits)
Source Pointer

Het chip select gedeelte is als voIgt ingedeeld:

Tabel A3. Het chip select gedeelte

Register naam

UMCS
LMCS
PACS
MMCS
MPCS

CAH DAH
C8H D8H
C6H D6H
C4H D4H
C2H D2H
COH DOH

Offset

AOH
A2H
A4H
A6H
A8H
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De timer registers zien er voIgt uit:

Tabel A4. De timer registers

Register naam
Mode/Control Word
Max count B
Max Count A
Count Register

Offset Tmr 0
56H
54H
52H
50H

Tmr 1
5EH
5CH
5AR
58H

Tmr2
66H
not present
62H
60H

De registers van de interrupt controller zijn gegeven voor de non-iRMX 86 mode. Dit
omdat de processor in het geval van het ISDN terminal board in deze mode verkeert.

Tabel A5. De interrupt controller registers

Register naam

INTI Control Register
INT2 Control Register
INTl Control Register
INTO Control Register
DMAl Control Register
DMAO Control Register
Timer Control Register
Interrupt Controller Status Register
Interrupt Request Register
In-Service Register
Priority Mask Register
Mask Register
Poll Status Register
Poll Register
EOI Register

Offset

3EH
3CH
3AR
38H
36H
34H
32H
30H
2EH
2CH
2AR
28H
26H
24H
22H
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Bijlage B De 82258 ADMAC registers
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figuur B.lo DMA register indeling
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Add,.... Bit. Add,... Bit. 7,_ AcId,... BR.
500 500

(Ileudeclm8t) DO 01 10 11 (bIn.ry)

0 GCR o00ooo
2 SCR ..oo10סס GSR 000100
8 RESERVED

RESERVED RESERVED RESERVED
000110

8 GMR 001000
A GBR 001010
C GDR 001100
E RESERVED 001110

10 CSRO CSR1 CSR2 CSA3 ooסס01

12 DARO DAR1 DAR2 0AR3 010010
1.. MASKRO MASKR1 MASKR2 MASKR3 010100
16 COMPRO COMPR1 COMPR2 COMPR3 010110
18 MIVR 011000
1A

RESERVED RESERVED RESERVED
LVR 011010

1C
RESERVED

011100
1E 011110

20 ~LO CPRL1 CPRL2 CPRL3 ooסס10

22 CPRHO CPRH1 CPRH2 CPRH3 100010
24 SPRLO SPRL1 SPRL2 SPRL3 100100
28 SPRHO SPRH1 SPRH2 SPRH3 100110
28 DPRLO DPRL1 DPRL2 DPRL3 101000
2A DPRHO DPRH1 DPRH2 DPRH3 101010
2C TTPRLO TTPRL1 TTPRL2 TTPRL3 101100
2E TTPRHO TTPRHl TTPRH2 TTPRH3 101110

30 LPRLO LPRL1 LPRL2 LPRL3/MTPRL ooסס11

32 LPRHO LPRH1 LPRH2 LPRH3/MTPRH 110010
34 RESERVED RESERVED RESERVED RESERVED 110100
36 RESERVED RESERVED RESERVED RESERVED 110110
38 BCRLO BCRL1 BCRL2 BCRL3 111000
3A BCRHO BCRH1 BCRH2 BCRH3 111010
3C CCRLO CCRL1 CCRL2 CCRL3 111100
3E CCRHO CCRH1 CCRH2 CCRH3 111110

GCR
SCR
GSR

GMR

GBR

GOA
CSR

DAR

MASKR

COMPR

L
H

- GerltraJ Command Regll1er

- Subehannel Regi.ter

- Gerltra' Statu. Regll1er

• General Mode Regi.ter

• General Burat Regilter

- General DeI8y Register

- Channel Status Register

- Data Aaaembty Register

• Ma.k Regi.ter

• Compare Regll1er

• Low Word
- High Byte

MIVR

LVR

CPR

SPR

CPR
TTPR

LPR

MTPR

BCR

CCR
0.1.2.3

- Multiplexor InterTUPt Vector Regilt.

- L.ut Vector Regll1er

- Corm'lanct PoInter Regilter

- Source Pam. Regi8ler

= Destination Pointer RegIster

- Tranlllale Table PoInter Regllter

- Usl Pointer Register

• MultIplexor Table PoInIer Regllter

• Byte Counl Regi.ter

• Channel Command Register

- Channel Number

figuur B.2. de DMA registeradressen
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Bijlage C Microprocessor toegangscodes voor de indirecte DSC registers

Microprocessor Access Guide for Indirect Registers

Block Ope.... Register Y&ZHEX Byte
Accessed tlont Nam. Coding sequence

MPI·INIT 1 INIT 21 On. byte transferrlld
MPI·L1U 1 LSR Al One byte transferrlld

2 LPR A2 One byte transferrlld
3 LMR1 A:3 One byte transferrlld
4 LMR2 M One byte transferrlld
5 Perform 2-4 AS LPR, LMR1, LMR2
6 MF A6 One byte transferred
7 MFSB A7 One byte translerrlld
8 MFOB AS One byte translerred

MPI-MUX 1 MeR1 41 One byte translerrlld
2 MeR2 42 One byte transferred
3 MeR3 oi3 One byte transferrlld
4 MCRA 44 One byte transferred
5 Perform 1-4 ~ MCR1, MCR2. MCR3, MCR4

MPI·MAP 1 XCoell. 61 hO LSB,hO MSB.•h7 MSB
2 RCoelf. 62 hO LSB,hO MSB.•h7 MSB
3 GX Coell. 63 LSB.MS8
4 GR Coell. 64 LSB,MS8
5 GER Co8fl. 65 LSB. MSB
6 STG Coell. 66 LSB, MSB
7 FTGRI. FTGR2 67 FTRG1. FTGR2
8 ATGRI. ATGR2 68 ATGR1, ATGR2
9 MMR1 69 One byte transferred

10 MMR2 6A One byte transferred
11 Perform 1·10 68 46 bvtes loaded 1·10

MPI·OLC 1 FAAR1,213 81 FRAR1,FAAR2,FRAA3
2 SAARI, 2& 3 82 SRAR1, SRAR2, SRAR3
3 TAR 83 LSB.MSB
4 DRLR 84 LSB,MSB
5 OTCR 85 LSB, MSB
6 OMR1 86 One byte transferred
7 DMA2 87 One byte translerrlld
8 Perform 1·7 88 14 bytes loaded 1-7
9 ORCR 89 LSB, MSB

10 RNGRI (LSB) 8A One byte lransferred
11 RNGR2(MSB) 88 One byte transferred
12 FRAR4 8C One byte transferred
13 SAAR4 80 On. byte transferred
14 DMR3 8E On. byte transferred
15 DMR4 8F One byte transferred
16 Perform 12-15 90 FRAR4,SRAR4,DMR3,OMR4
17 ASR 91 One byte transferred

°Note: LSB.Leasl Significant Byte; MSB.Most Significant Byte
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Bijlage D IDPC registers
DLC

Offset Naam grootte
(Hex) (bytes)

00 Command/Control register 1
01 Address Control register 1
02 Link Address Recognition register 0 2
04 Link Address Recognition register 1 2
06 Link Address Recognition register 2 2
08 Link Address Recognition register 3 2
OA Serial Bus Port Control Register 1
OB Minimum Receive Packet size reg. 1
OC Maximum Receive Packet size reg. 2
OE Interrupt Source Enable register 1
OF Receive Frame Interrupt Enable reg. 1
10 Receive Link Interrupt Enable reg. 1
11 FIFO Status Interrupt Enable reg. 1
12 Transmit Byte Count register 2
14 FIFO Threshold register 1
15 Interrupt Source register 1
16 Receive Byte Count register 2
18 Receive Frame Status register 1
19 Receive Link Status register 1
lA FIFO Status register 1
IB Receive FIFO Data register 1
lC Transmit FIFO Data register 1
ID Residual Bit Control Status register 1
IE-IF Reserved 2

USART
Offset Naam grootte
(Hex) (bytes)

20 Receive FIFO Data register 1
of Transmit FIFO Data register
of Baud Rate Divisor LSB register

21 Interrupt Enable register 1
of Baud Rate Divisor MSB register

22 Interrupt Identification register 1
23 Line Control register 1
24 Modem Control register 1
25 Line Status register 1
26 Modem Status register 1
27 Control register 1
28 Status register 1
29 Special Character Bit-Map Address Point reg. 1
2A Special Character Bit-Map Command register 1
2B-3E Reserved 6
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Bijlage E Veranderingen in testprogramma 3 (ADMAC)

Variabele test3 1: test3 3:

A SPRLO = 0024H 0OO2H
A SPRHO = 0026H 0004H
A DPRLO = 0028H 0OO6H
A DPRHO = 002AH 0OO8H
A BCRLO = 0038H OOOAH
A-BCRHO = 003AH OOOCH
A CCRLO = 003CH OOOOH
A SPRLI = 0064H 0002H
A SPRHI = 0066H 0004H
A-DPRLI = 0068H 0OO6H
A DPRHI = 006AH 0OO8H
A BCRLI = 0078H OOOAH
A BCRHI = 007AH OOOCH
A CCRLI = 007CH OOOOH
A SPRU = OOA4H 0OO2H
A SPRH2 = OOA6H 0004H
A DPRU = OOA8H 0OO6H
A DPRH2 = OOAAH 0OO8H
A BCRU = OOB8H OOOAH
A BCRH2 = OOBAH OOOCH
A CCRU = OOBCH OOOOH
A SPRL3 = OOE4H 0OO2H
A-SPRH3 = OOE6H 0004H
A DPRL3 = OOE8H 0006H
A DPRH3 = OOEAH 0OO8H
A BCRL3 = OOF8H OOOAH
A BCRH3 = OOFAH OOOCH
A CCRL3 = OOFCH OOOOH
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INIT OMA PROC NEAR
PUSH OS
PUSH BX
PUSH AX
MOV BX,SOOOH
MOV OS,BX
MOV AX,GMR wI alle re1evante OMA reg.
MOV BX.A GMR
MOV [BX],Ax met de juiste data
MOV AX,GBR
MOV BX.A_GBR
MOV [BX],AX
MOV AX,GOR
MOV BX.A_GOR
MOV [BX],AX
MOV AX,CPRLO
MOV BX.A_CPRLO
MOV [BX],AX
MOV AX,CPRHO
MOV BX.A_CPRHO
MOV [BX],AX
MOV AX,CPRLl
MOV BX.A_CPRLl
MOV [BX],AX
MOV AX,CPRHl
MOV BX.A_CPRHl
MOV [BX],AX
MOV AX,CPRL2
MOV BX.A_CPRL2
MOV [BX],AX
MOV AX,CPRH2
MOV BX.A_CPRH2
MOV [BX],AX
MOV AX,CPRL3
MOV BX.A CPRL3
MOV [BX],Ax
MOV AX,CPRH3
MOV BX.A_CPRH3
MOV [BX],AX
MOV Bx,2000H
MOV DS,BX
MOV AX,CCRLO

POP AX
POP BX
POP OS

INIT OMA ENDP

Het vet afgedrukte gedeelte is in test3_3 verwijderd.
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Oude channel start procedure:

CHANNELO PROC NEAR
PUSH DS
PUSH BX
PUSH AX
MOY Bx,2000H
MOY DS,BX
MOY AX,GCRO
MOY Bx.,A_GCR
MOY [BX],AX
POP AX
POP BX
POP DS

CHANNELO ENDP

Nieuwe channel start procedure:

CHANNELO PROC NEAR
PUSH DS
PUSH BX
PUSH AX
MOY BX,ZOOOH
MOY DS,BX
MOY AX,CCRLO
MOY Bx.,A_CCRLO
MOY [BX],AX
MOY AX,CCRHO
MOY Bx.,A_CCRHO
MOY [BX],AX
MOY AX,SPRLO
MOY Bx.,A_SPRLO
MOY [BX],AX
MOY AX,SPRHO
MOY Bx.,A_SPRHO
MOY [BX],AX
MOY AX,DPRLO
MOY Bx.,A_DPRLO
MOY [BX],AX
MOY AX,DPRHO
MOY Bx.,A DPRHO
MOY [BX],Ax
MOY AX,BCRLO
MOY Bx.,A_BCRLO
MOY [BX],AX
MOY AX,BCRHO
MOY Bx.,A BCRHO
MOY [BX],Ax
MOY BX,SOOOH
MOY DS,BX
MOY AX,GCRO
MOY Bx.,A_GCR
MOY [BX],AX
POP AX
POP BX
POP DS

CHANNELO ENDP

De averige channel procedures (van kanaal 1 tot en met 3) zijn identiek aan de bavenstaande op het cijfer achter de variabelen na.
Dus voor channell wordt het bijvoorbeeld CCRLI in plaats van CCRLO.
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Test3 4:

Bij test3_4 is kanaal 0 zo gewijzigd ten opzichte van test3_3 dat er ttn waarde naar poort 2OO2H wordt
geschreven. Dit is het adres van poort B en het resultaat kan dus rechtstreeks op de leds worden afgelezen.
De veranderde source code ten opzichte van test3_3 ziet er aIs voIgt uit:

A CPRLO
CPRLO
A CPRHO
CPRHO
A SPRLO
SPRLO
A SPRHO
SPRHO
A DPRLO
DPRLO
A DPRHO
DPRHO
A BCRLO
BCRLO
A BCRHO
BCRHO
A CCRLO
CCRLO
A CCRHO
CCRHO

Test3 5:

=

=

=

0020H
OOOOH
0022H
0002H
0002H
OOOOH
0004H
0003H
0006H
2OO2H
OOOBH
OOOOH
OOOAH
1
OOOCH
o
OOOOH
OC8CDH
003EH
o

command block kanaal 0 op adres 20000H

source block begint op adres 30000H

destination op poort 2OO2H (poort B)

aantal te verplaatsen bytes = 1

kanaal commando register, type 1 voor
data verplaatsing, no sync, command
block length = 8 bit, inc source pointer,
inc dest. pointer, mem-to-IO transfer

Bij test3_5 is kanaal 0 zodanig veranderd ten opzichte van test3_3 dat er 10 waarden van memory naar I/O
space worden geschreven. De veranderde source code ten opzichte van test3_3 ziet er aIs voIgt uit:

A CPRLO
CPRLO
A CPRHO
CPRHO
A SPRLO
SPRLO
A SPRHO
SPRHO
A DPRLO
DPRLO
A DPRHO
DPRHO
A BCRLO
BCRLO
A BCRHO
BCRHO
A CCRLO
CCRLO
A CCRHO
CCRHO

=

=
=

=

OO2OH
OOOOH
0022H
0002H
0002H
OOOOH
0004H
0003H
0006H
4000H
OOOBH
OOOOH
OOOAH
10
OOOCH
o
OOOOH
OCSCDH
003EH
o

command block kanaal 0 op adres 20000H

source block begint op adres 30000H

destination op poort 4000H

aantal te verplaatsen bytes = 10

kanaal commando register, type 1 voor
data verplaatsing, no sync, command
block length = 8 bit, inc source pointer,
inc dest. pointer, mem-to-IO transfer
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Bijlage F Toevoeging aan het DSC testprogramma

OKEO: MOV BX,OOH
MOV AL,LIU_LMRl
CALL RDWR
MOV AL,LIU_LMR2
CALL RDWR
MOV AL,LIU_MF
CALL RDWR
MOV AL,MAP_MMRl
CALL RDWR
MOV AL,MAP_MMR2
CALL RDWR
MOV AL,DLC_DMRl
CALL RDWR
MOV AL,DLC_DMR2
CALL RDWR
MOV AL,DLC_DMR3
CALL RDWR
MOV AL,DLC_DMR4
CALL RDWR
MOV AL,MUX_MCRl
CALL RDWR
MOV AL,MUX_MCR2
CALL RDWR
MOV AL,MUX_MCR3
CALL RDWR
MOV AL,MUX_MCR4
CALL RDWR
IMP NEXTl

RDWR PROC ; lees indirect register en schrijf
CALL DSC ; de inhoud naar OlOOOOhp en verder
MOV DI,A_DSCCR
MOV [DI],AL
MOV DI,A_DSCDR
MOV AL,[DI]
CALL MEM
MOV [BX],AL
INC BX
RET

RDWR ENDP

MEM PROC
MOV DX,OlOOOH
MOV DS,DX
RET

MEM ENDP

DSC PROC
MOV DX,BASE_DSC
MOV DS,DX
RET

DSC ENDP
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Bijlage G De aanpassingen in de verschillende files

ALGEMEEN:

Er is een file aangemaakt (PROTO.H) waarin de meeste functies geprototyped worden.
De functies die betrekking hebben op de DSC worden in DSC.H geprototyped. De
functies die betrekking hebben op de PIC in PIC.H.
Enkele namen van variabelen zijn gewijzigd omdat de compiler niet case sensitive blijkt
te zijn. De veranderingen worden per file aangegeven.
Overal waar de functies enable, disable staan, zijn deze vervangen door enable en
disable. Waar dit gebeurt-moet dan weI de I186.H file ge-include worden.
Dit geldt ook voor de files waar outbyteO wordt gebruikt.
Overal waar Param_x.byte (xe{O..5}) gebruikt wordt, is dit vervangen door Param_x.

DECLARE.I

aIle '*Ram->' zijn vervangen door 'Ram.'. Dit om initialisatie problemen
te voorkomen.
Eveneens bij 12 Buff, 13 Buff.
Op plaatsen waar 'Ram' gebruikt wordt is er een '&' voor geplaatst. Deze
veranderingen zijn in aIle files doorgevoerd waar de desbetreffende
variabelen gebruikt worden.
buffer vervangen door buff.

DEFINE.C

de lege functies _getflags, yutflags, _enable en _disable zijn verwijderd.
Param 1 tot en met Param 5 worden byte in plaats van union scratch.
MaxProc wordt 12. -
EOT is als -1 gedefinieerd. EOT is een byte en daarom unsigned. Definitie
wordt O.
enkele pointers naar structures moeten geYnitialiseerd worden. Dit gaat als
voIgt voor DscRam (zie ook initproc.c):

struct Dscstruc
struct Dscstruc

*DscRam
DSCRAM

Dit moet ook gebeuren voor de variabelen dp, Pointparser en PointPc. De
variabele IDPCDEF[2] wordt als voIgt ge'initialiseerd (zie ook initproc.c):

struct idpcdef
struct idpcdef
struct idpcdef

*IDPCDEF[2];
IDPCDEF1;
IDPCDEF2;

Dit moet ook gebeuren met DMAram[2].
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DP vervangen door DEPE.
POINTPC vervangen door PPc.
DSCRAM vervangen door DESCRAM.
Process vervangen door Proces.
idpcdef vervangen door idpcdf
bovengenoemde naamveranderingen zijn uiteraard in alle files waar de
betreffende variabele voorkomt doorgevoerd.

DSC.H

alle functies die betrekking hebben op de DSC worden in DSC.H
geprototyped.
de definities van ENABLE en DISABLE zijn naar DECLARE.I verplaatst.

DSCDEF.H

de dIe default[] verbeterd. Niet bestaande registers verwijderd en namen
aangepast.
voor alle definities komt 'const'.

DSCSTRUC.C

de typedef van de 'struct' is verwijderd. Nu ziet de struct er als voIgt uit:

struct Dscstruc
{

declaraties;
};

EXTERN.I

alle exteme functiedeclaraties zijn verwijderd.
zie define.c voor de veranderingen als gevolg van de veranderde definities
van verschillende variabelen.

IDPCDEF.H

#define IDPC_BASEl (struct idpc far *)OX00081000 wordt:
#define IDPC_BASEl (struct idpc far *)Ox80001000

#define IDPC_BASE2 (struct idpc far *)Ox00082000 wordt:
#define IDPC_BASE2 (struct idpc far *)Ox80002000
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#define DMAbase (struct dma82258 far *)Ox00080000 wordt:
#define DMAbase (struct dma82258 far *)Ox80000000
BAUDRATE DIV wordt 80.

IDPCSTRU.C

in de structure idpc moet tussen usartLSR en usartCR usartMSR worden
toegevoegd.

INITDLC.C

aIle wr_dsc en rd_dsc zijn door resp. wr_mem en rd_mem vervangen.

INITDSC.C

aIle wr_dsc en rd_dsc zijn door resp. wr_mem en rd_mem vervangen.
teller van het DLC !nit gedeelte loopt tot 14.
maskO, unmaskO en IdmaskO verwijderd.

INITHARD.C

aanroep van initpicO toegevoegd.

INITIDPC.C

de functie dmaJcv_startO wordt met een in plaats van twee parameters
aangeroepen. De ontbrekende parameter stelt het buffemummer voor,
opgeslagen in IDPCDEF[idpc]- >BufferRef. Deze waarde wordt niet
ge'initialiseerd. Daarom wordt de initialisatie hier toegevoegd:

dmaJcv_start(idpc, IDPCDEF[idpc]- >BufferRef = getbuffO;

INITPROC.C

van de in define.c gedefinieerde structures worden hier de initialisaties
toegevoegd. Voor DscRam:

DscRam = &DSCRAM

Ditzelfde geldt ook voor dp, Pointparser en PointPc.
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INT DSC.C

LAPD.C

Voor IDPCDEF[2]:

IDPCDEF[O] = &IDPCDEFl
IDPCDEF[l] = &IDPCDEF2

Ditzelfde geldt ook voor DMAram[2].

in int dsc wordt de functie newbufferO aangeroepen met DSCRAM als
argument. Bovendien wordt van newbufferO een waarde terug verwacht.
De functie newbufferO verwacht echter geen argument en geeft ook geen
waarde terug.
Controle op returnwaarde verwijderd. Argument is niet nodig aangezien
newbufferO het toegekende buffernummer zelf invult in DSCRAM.
bij de aanroep van messageO ontbreken twee parameters. Beide
parameters worden dus bij het destination proces niet gebruikt. In
LAPD.C is in die gevallen overal de waarde nul ingevuld. In int dsc.c zijn
ook nullen toegevoegd. -

in lapd.c moet state 3 verbeterd worden en weI als voIgt:
void far mdlerrresp 3(void)
{ -

discard(ProcAct,UIQUEUE);
message(dl reI ind,layer3,ProcAct,O,O,O,O,O);
NEWSTATE ~ TEl_UNASSIGNED;

}
in state 4 moet het volgende worden toegevoegd:
void far persdeact 4(void)
{ -

discard(ProcAct,UIQUEUE);
}
in sabme_4 voor runtimer toevoegen:
stoptmr(TZOO_TIME_OUT,ProcAct);
in state 6 in dm 60 toevoegen:
NEWSTATE =-TEl ASSIGNED;
in state 7 moet in dldatareq} worden toegevoegd:
message(I_FRAME_IN_QUEUE,ProcAct,ProcAct,O,O,O,O,O);
in IFRAME_7 moet stoptmr worden vervangen door:
runtimer(TZOO TIME OUT,ProcAct,TZOO);
in state 8 in dldatarei.80 toevoegen:
message(I_FRAMEIN_QUEUE,ProcAct,Procact,O,O,O,O,O);
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MONITOR.C

MSG.C

START.ASM

de functies print_statusO en print_newstateO gebruiken printfO instructies.
Aangezien printf in DOS libraries staat en de bovengenoemde functies
nergens worden aangeroepen zijn deze verwijderd.
de functie putmonitor is aangepast als in paragraaf 5.4.2.2.
functie putvalonmonitor toegevoegd.

van messageO worden de laatste 5 parameters byte in plaats van union
scratch.
Parx.word (xe{1..5) in messageO wordt parx.
in messageO en getmsgO wordt
FifoMesage[Prio] [AuxEsc].param_x.word vervangen door:
FifoMesage[Prio] [AuxEsc].param x.byte
en (xe{ 1..5}) -
in getmsgO wordt Param x.word vervangen door Param x- -

enkele typefouten en syntax fouten zijn verbeterd.
er wordt een naam 'gotime' als public gedefinieerd. Deze wordt echter
nergens gebruikt. Gotime verwijderd.
.186 en title verdwijnen aangezien deze opties in de command line worden
meegegeven (zie paragraaf 4.3.3.).
de include regel was: include c:\afst\equates.i
dit wordt nu: $include(c:\afst\equates.i)
util.ah wordt ge-include.
in util.ah staat de 'name' instructie. In start.asm komt deze echter ook
voor. Derhalve is de name instructie uit start.asm verwijderd.
bij de header controls staat de term embedded (zie paragraaf 4.3.3). Deze
term is echter niet bekend in util.ah. De term staat gedefinieerd in de
originele assemblerfile (cstart.asm) welke bij de compiler wordt geleverd.
Deze definitie wordt daarom overgenomen naar start.asm.
De procedures _out, _outw, _in, _getflags en yutflags zijn verwijderd
aangezien deze in Intel C standaard zijn.
De EXTRN's die binnen het TEXT segment (het code segment van
start.asm) staan mogen daar nietgedeclareerd worden. Dit komt omdat in
het large memory model alle files hun eigen code segment krijgen. Staat
een EXTRN echter binnen een code segment, dan moet de extern
gedeclareerde naam binnen datzelfde segment liggen. Dat kan echter niet
vanwege het memory model.
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Verder mag de term 'near' niet meer achter de externe functies
voorkomen aangezien er in een large memory model geen near pointers
kunnen voorkomen.

InitiaIisatie van de DS, SS en SP registers toevoegen aan de laatste regel:

END _entry, DS:_DATA, SS:STACK:STACKTOP

STACKTOP moet als variabele in het stacksegment worden geplaatst:

STACK

STACK

SEGMENT STACK
STACKTOP DW ?
ENDS

de initialisatie van het DS, SS, ES en SP register, die in de source staan,
zijn verwijderd.

TABLLLAPD.C

voor aIle state definities komt 'const'. Ditzelfde is gebeurd in TABL 3.C,
TABL_MAN.C en voor alle messages in TABL_MSG.C. -

TIMER.C

de procedure timecheck controleert of timers aetief zijn. Dit gebeurt met
behulp van een array van pointers naar functies. Dit array ziet er als voIgt
uit: word (*PuntTimer[MAXTIMERDO.
Is een timer actief dan wijst zijn bijbehorende pointer naar de functie
timedecO (PuntTimer[timer] = timedec). Is een timer niet actief dan wijst
deze pointer naar de lege functie dummyO (PuntTimer[timer] =
dummyO)·
De functie timedec(timer) verlaagt de bijbehorende timer (parameter).
De functie timecheck start nu voor elke timer de bijbehorende functie op.
Voor elke timer bestaat er echter ook een variabele Timer[timer].Used die
ook aangeeft of een timer gebruikt wordt of niet.
Ret is nu veel gemakkelijker om voor elke timer de variabele
Timer[timer].Used te controleren en bij gebruikte timers de timedecO
functie aan te roepen.
Ret PuntTimer array is verwijderd.
in zowel lapd.c als manage.c worden de volgende timerfuncties vaak
verkeerd aangeroepen:
runtimer(word msg, byte dest, word time);
restarttimer (word msg, byte dest, word time);
stoptmr (word msg, byte dest);
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TX.C

USART.C

In veel gevaIlen wordt aileen de waarde time meegegeven of er wordt een
verkeerde parameter meegegeven (1'200 in plaats van 1'200_TIME_OUT
bij stoptmrO).
Deze fouten zijn verbeterd.

bij aile aanroepen van txO (in LAPD.C en MANAGE.C) is de laatste
parameter niet ingevuld. Dit is het buffemummer welke in Param_5 staat.
Omdat er veel aanroepen naar txO worden gemaakt is wordt de
toekenning van het buffemummer aan Param_5 pas in txO zelf gedaan.

usart_int aangepast zoals in paragraaf 5.4.2.2.
in init_usart wordt de waarde Ox08Ht die naar het CR register geschreven
wordt, vervangen door OxOBH. De waarde Ox08H die naar het LCR
register geschreven wordt, wordt vervangen door Ox03H. Verder wordt de
waarde Ox80H naar het SR register geschreven (toevoeging).
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