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KORTE I~HOUD.

Dit verslQ,g behQndelt het ontwerp ~Qn een non-blocking

cOl'Il'lunicQtie-netwerk, dQt het hQrt VQn een reken"Qchinesysteel'l

l'Ioet gQo,o vorl'len.

Er wordt o.chtereen~olgens ingegQo.n op het ontwerp vo,n het

n~twerk, op het ontwerp Vo.n een besturing voor dit netwerk,

en op de wijze wQQ.rop dit netw.rk -hQrdwo,retechnisch gezien

in het rekenl'lQchinesysteel'l l'Ioet worden ingepQst.
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SAMENYATTIHG.

Beschreven wordt een non-blocking intern CO~Aunic~ti.

netwerk voor een co~puter.

Onder een non-blocking netwerk verstQQn we een netwerk Aet een

dusdQnige structuur, dQt het voor twee QQn dit netwerk ~Qngesloten

QppnrQten, die viQ het netwerk Aet elkQQr cOAAunicerenl Qltijd

Aogelijk is direkt verbinding Aet elkQQr te ~Qken, onQfhQnkelijk

VQn het QQntQI Qndere verbindingen die door het netwerk liggen.

Het is dus duidelijk dQt QQn dit netwerk zich QQnsluitingen voor

intelligente QppQrQten, die viQ het netwerk ~et elkQQr kunnen

COAMuniceren, bevinden.

Door het QQnbrengen VQn 'intelligentie' in deze QppQrQten, wordt

het ~ogelijk dQt deze QPPQr~ten Aet een zekere AQte VQn zelf

stQndigheid cO~Auniceren.

Hierdoor wordt het bestQQn VQn een supervisor die de COAftuniCQtie

regelt overbodig, en ZQI over het Qlgefteen de coft~unicQtie sneller

kunnen verlopen.

In een cOMputer bestQQt de cO~Munic~tie hoofdzQkel ijk Uit het

tr~nsporteren VQn inforMQtie en opdrQchten.

Op de vrQQg in hoeverre tussen deze twee soorten onderscheid dient

te worden geAQQkt, trQcht dit verslQg O.Q. een Qntwoord te geven.

Het ~nntQl soorten npPQrQten, die ~nn het netwerk QQngesloten

kunnen worden is in principe onbeperkt. Dit wordt bereikt door

het creeeren VQn speciQle interfQce-QppQrQtuur, die echter niet

onderwerp VQn dit versIng is, AQQr uitvoerig in lit. 1 beschreven

wordt.

Dit verslQg gQQt dQQrintegen die~er in op het ontwerp en de be

sturing VQn het netwerk, wQQrbij we onder besturing verstnQn,

het opbouwen. bewQken en Qfbreken VQn de CO"AUniCQtie-verbindingen

in het netwerk.

Het ZQI de ~et de co~putertechniek vertrouwde lezer niet verbQzen

dQt hierbij Microprocessoren worden toegepQst.
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PROJECTBESCHRIJVING

Voor U ligt een beschrijving v~n het ontwerp .... Qn een systeeM,

wQQrbij uitgegQQn is VQO een niet conventioneel te noe"en

concept.

In dit systee" wordt bijZondere QQndQcht besteed QAn de pro

ble~en ~et betrekking tot de infor"Qtie uit~isseling tussen de

verschillende delen VQn het systee". Dit ko"t hierop neer, dQt

de WQChttijd proble~en, die in de conventionele syste"en op

treden o~dQt infor"Qtietransporten veel tijd gQQn vergen,

rigoreus worden QQngepQkt;

Wij trQchten deze proble~en op te lossen door:

Q) een forst verhoging VQn de trQnsportsnelheid tussen de ver

schillende delen VQn het systee", tot CQ. 10 "bit/sec te re

QI iseren, en

b) door fen sterke uitbreiding VQn het QQntQI pQrQllelle kanQlen

tU5sen de devices, door toevoeging VQn een uitgebreid co~

"unnicatie netwerk.

In ons concept wordt het Co""uniCQtienetwerk centrQQI opge

steld, en Qlle Qndere QppQrQten, ZOQls I/O-devices, geheugens,

en processoren, worden QQn de bUitenkQnt QQngesloten.

"en KQn Qldus het geheel vergelijken ",et een telefooncentrale

WQQr elke Qbonnee Zijn eigen QQnSluiting heeft. Er Zijn echter

twee verschillen QQn te geven ",et een telefooncentrQle: ten eerste

is het een non-blocking telefooncentrQle, en ten tweede Zijn de

Qbonnees geen "'ensen, nQQr Qlle denkbQre devices uit de co"puter

techniek, ZOQIs printers,teletypes, processoren, geheugens, etc.

Het is weI dUidelijk dQt deze opzet, die i"Plers vele pQro.llelle

verbindingen kQn herbergen. ideQle eigenschQppen bezit voor

het i",ple"enteren vo.n ·pQrQllel processing- (shet pQro.llel of

gelijktijdig verwerken VQn verschillend., onderling eventueel

Qekoppelde tQken).

Op cle volgende pQginQ is in fig. 1.1 een schets ge"o.Clkt VQn deze

strul<tuur.
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In de blokken QQngegeven ~et 'device' kQn zich elk denkbQQr

device VQn een co~putersystee~ bevinden, WQQrbij ik er speciQQl

de QnndQcht op wi I vestigen, dQt ik in dit kQder oak een CPU en

een geheugen(blok) Qls devices wil beschouwen.

Het co~~unicntienetwerk ~QQkt het dus ~ogeliJk, dQt elk pQnr

devices Met elkQQr infor~Qtie kQn uitwissellen, zonder Qndere

pnren te storen.

O~dQt het in principe ~ogel iJk ~oet ziJn, dQt elk denkbQQr twee

tnl devices een pQnr kQn vor~en, en o~dQt biJ de huidige schQnr

vnn soorten vnn deVices er grote verschi lien bestnQn tussen deze

soorten wnt betreft de snelheid WQQr~ee infor~Qtie of opdrQchten

verwerkt, resp. geproduceerd kunnen worden, ~oet er een universele

QQnpQSSing (interfQce) ko~en, die elk device QnnpQst o~ een stQn

dQnrd universeel device.

Tussen deze universele devices bestQQt dQn een universeel

infor~ntie- resp. opdrQchten-uitwisselingspQtroon viQ het co~

~uniCQtienetwerk.

De interfnce vertQnlt in feite de bij dit pntroon behorende 'uni

versele tnQI' in een 'specifieke tQQI', die geschikt is voor het

fysische device.

Hoe deze interfQce opgebouwd is, is onderwerp VQn lit. 1.

Yoor een JUist inzicht in ~iJn werk is het voldoende te weten, dnt

deze interfQce bestQQt uit twee stukken, WQQrvnn er een zorgt voor

het verwerken VQn het co~~UniCQtie-protocol ~et het netwerk (in de

'universele tQQl'), en het Qndere gedeelte het device bestuurt.

HQnr deze twee stukken ZQI voortQQn gerefereerd worden ~.b.v. de

terMen chQnnel-controller, resp. device-controller.

Tenslotte is het nog VQn belnng te weten dQt beide voornoe~de

controllers viQ een buffergeheugen infor~Qtie kunnen uitwisselen,

en dQt dit buffer tevens de QQnpQ5Sing vor~t tussen de hoge snel

heden in het coftftunicQtienetwerk, en de -eventueel- lQgere ver

werkingssnelheid vnn het device.

Dit verslQg echter, behQndelt eerst een QlgeMene filosofie VQn

het sY5tee~, o~ dQnr~e& de plQnts Qnn te geven WQQr ften zlch dit

systee~ in de coftputerwereld dient te denken, en gQnt d~QrnQ

QIleen nag ftQnr in op het ontwe~p v~n het co~~unicntie-netwerk, en

de besturing dQQrvnn.



IHLEIDIHG

Het gedeelte VQn het prOject dQt door ~ij ontwikkeld (s. bestQQt

hoofdznkelijk uit het ontwerp vnn het co~"unicntienetwerk.

Bij de ontwikkeling hiervnn is uitgegnnn vnn het feit, dnt dit

het hQrt VQn het s~stee~ vor~t, tn dQnrdoor een grote

invloed heeft op de ~0gelijke toepQssingsgebieden v~n het geheel.

Adn de hdnd VQn een systee~filosofie Zijn de toepdssingsgebieden

Wdt nnder o~schreven, en is de uiteinde\ijke uitvoering VQn het

netwerk in grote lijnen vQstgelegd.

YoordQt we dit gedeelte Vdn het syste.~ hebben or.twikkeld,

hebben we gezocht nndr de funkties die ons systeeA zou Moeten

vervullen. Adn de hnnd VQn te verwdchten "nrktontwikkelingen

zijn in het eerste gedeelte VQn het hoofdstuk 'Filosofie' deze

funkties vdstgelegd.

Het voorspellen Vdn ~drktontwikkelingtn brengt echter een

groot QQntQI onzekerheden "et zich ~ee, en 0" de toepQSSing Vdn

onver~nchtte ontwikkel ingen niet uit te s\uiten, hebben wij

getrncht ons systee~ erg flexibel op te zetten.

AQn de hQnd VQn dit uitgnngspunt, en de huidige ~ogelijkheden VQn

de techniek, is het "ogelijk ons systee~ te renliseren, zon\s

nnn het einde Vdn het hoofdstuk 'fi losofie' ZQI blijken.

In tweede ter"iJn wordt deze redlisntie tot een "eer verfijnd

"odel uitgewerkt. Het ZQI blijken, ddt we het geheel in vier

sub-syste~en kunnen splitsen. Dit overeenko"stig de indeling

vnn hoofdstuk twee.

Tenslotte wordt in hoofdstuk drie de uiteindelijke hQrdwQre

renl isntie VQn het hele co~~unicdtienetwerk gegeven.

Ondertussen is dl lnng gebleken, dnt dit netwerk ~en controller

bezit (zie ~inde hoofdstuk 1), en ddt we deze progrn~fteerbQnr

hebben uitgevoerd. In hoofdstuk vier ~ordt ten eerste enige

softwdre voor deze controller besproken, en ten tweede wordt

.r ingegnnn op de resultQten VQn een si"ulatie Vdn e.n

controller die ~erkt volgens het hier ontworpen principe.

6



HOOFDSTUK 11 opz~t v~n ons systee".

HOOFDSTUK 1

FIlOSOFIE VAN DE TE BOUWEN MACHINE.

Bij het ontwerpen VQn een nieuw reken~~chine-swstee~ spelen

onderstn~nde drie zQken een belQngrijke roll

7

- de huidige I'lQrktJ

- de uitgQngspuntenJ Men definieert Zijn uit9~ngspunten ~~n de

h~nd VQn de wensen, die ertoe 1eidden o~ het

ontwerp v~n een nieuw systee~ te stQrtenl

- de I'IQr'ktontwikkelingenJ ... oor zover It'oorspe1bQQr lIIil "en I'leestnl

het te ontwerpen 5ystee~ zovee1 f1exibiliteit

gevenl d~t die I'IQrktontwikkelingen (nieuwe

llPPllrQtuurl etc.), die te voorZHHI Zijnl in

de toeko~st in het swsteel'l opgeno"en kunnen

wordenl en

'l'Ien Ploet roeien ~.t de rie~en die l'Ieo heeft'

dQt geldt ook hier. Een systeel'l dient ge

bouwd te kunnen worden ftet DIE co"ponentenl

die op het l'Iol'lent leverbllQr Zijnl of binnen

zeer korte terl'lijn geleverd kunnen worden.

fen onderzoek Q~n de h~nd Vlln deze drie punten leverde het onder

stnQnd~ overzicht op:

De uitgnngspunten wn~rop wij het ontwerp v~n deze "nchine

gebQs~erd hebben Zijn:

ren eerste willen we dnt we in de te bouwen "Qchine over een

dusdnnige flexibiliteit beschikkenl d~t we ~lle -of in ieder gevQl

zoveel 1'I0gelijk- systeMen zo~ls die nu best~nnl of zon1s die in de

toekol'lst verwQcht kunnen wordenl erftee kunnen .~uleren.

Het is voornl v~n belnng voor een instelling Wll~r wetensch~ppelijk

onderzoek wordt verricht ll~n coftputer ~rchitectuurl 01'1 een zo

breed 1'I0gelijke reeks vnn -in de industrie llllnwezige- syste"en

te kunnen el'lulerenl OMd~t eenvoudig de ~idde1en ontbreken 0"

e e n II ~ n t Q1 lIn ~ t s t II II n ft e e r dere I v n n de z e s y s t e " e n t e k 1.1 nne n



HOOFDSTUK 1, OP2~t Vdn ons systee~.

ddnschaffen voor eigen onderzoek.

Ten tw~ede wil len we in net s~steeft de ftogel ijkneid openhouden

Oft nieuwe instructiesets te kunnen iMpleftenteren. Yoordl ~et

betrekking tot bijVOorbeeld p~rdllel-processing kQn dit een

nuttige Moge\ijkheid b\ijken. We denken hierbij o.~. ann

(Mocro-) instrukties voor net regelen van onderlinge cOA~uni

cdtie tussen de processen, en b.Y. de reoliiotie v~n seMa

phores.

Ten derde willen we in dit systeeft ook groog de snelheid,

w~orftee Qkties uitgevoerd worden in de hand h.bben.

Dit lijkt zinvol o~ andere coftputersysteften, die Wij op

ons systeeft siftuleren, op hun wo~rde te Kunnen schdtten.

8ij deze, in eerste instontie wot dUistere uitsproOK, dient bij

yoorbeeld gedoeht te worden o~n het fteten von de relotieve

tijdsversehi lIen tussen de okties die door het gesiftuleerde

systee" worden ondernoften, 0" op grond doorvon een uitsprook

te doen over de perforftonce von het eehte systeeft, terwijl bij

het iftpleMenteren von nieuwe instructiesets de c~clustijd von het

systeeft eyentueel oon de cOftplexiteit yon de instructies kon

worden oongepost.

Ten vierde een ftinder teehnisch uitgnngspunt: op het ogenbl ik

Zijn er grote systeften in de handel, die door hun co"plexiteit

YOQk aIleen ten kOite von vee\ ftoeite uit te breiden zijn ftet

bijYOorbee\d een extra processor of extra geneugen.

Dit leidt ertoe dot de uitbreiding yon de systeften bij hun ge

bruikers in grate stoppen verloopt, en een bl ik in de toeko~st

-~et de yele onzekerh.d~n dnorvnn- tot een vereiste ftookt.

Als het eehter ~ogflijk blijkt Oft fen groter s~steeft Uit be

trekkelijk Kleine ftodules soften te stellen, en dit ook uit te

breiden ftlt behulp von ~leine ~odules, don zol dit de planning

Qonzienlijk verlichten, terwijl bovendien de voortgong von de

techniek redelijk goed bij te houden is. Wij hopen doortoe ~et

ons syst.e~ een zinvolle bijdroge te leveren, door uit te gnon

yon een ~oduloir opgezet systeeft.

Resu"erend zijn de uitgQngspunten dus:

- fleXibiliteit, t.b.Y. eftu\Qtie,

- "ogel ijkheid tot ftocro-instructies,

8



HOOFDSTUK 1, opzet VQn ons systeel'l.

- controle over de snelheid,

- l'IodulQire opzet.

Een studie Vlln de hUidige MQrktontwikkelingen leverde onderstQQnde

opl'Ierkelijke feiten, WQQrVQn ... ij \lerwQchten dQt ze de hoofdlijnen

zullen worden VQn de toekol'lstige cOl'lputer-QrCnitectuur:

- een VQn de dUidelijkste I'IQrktontwikkelingen is de tendens

tot COMpQcte processoren die een Middell'lQtige tot

redelijke hoeveelneid gegevens kunnen verwerken, en de

tendens 01'1 ~et deze processoren tot een groot

systeel"l te kOl'ler•. In III deze processoren lopen in net

gevQl dQt er een groot systeel'l opgebouwd is, een QQntQl

processen pQrQllel.

- een tweede ontlolikkeling pQrllllel QQn de bovenstQ.Qnde ont-

wi kke\ i ng is het enorl'le tel'lpo wQQrin de pQkkingsdichtheid

VQn logische bouwstenen toeneePlt. Op net gebied v Iln de

geheugens en l'IiCroprocessoren is dit het duidel ijkst WQQrneePl-

bQQr. Zowel voor geheugens Qls voor processoren worden steeds

cOl'lplexere en I'IQChtigere IC's QQngeboden voor relQtief weinig

geld.

- een derde Ilspekt is de toenel'lende Kosten die de ontwikke-

1 ing van softwQre-pQkketten Plet zich l'Ieebrengt: de hoeveel

heid QrbeidskrQchten nodig voor een softwQre ontwikke\ing,

en de ol'lvQng \lQn de pQkketten neel'lt steeds toe. Dit AQQkt

de QQnschaf VQn kOl'lpleet nieuwe systel'len en net il'lple

l'Ienteren VQn reeds bestQQnde taken hierop tot een VQllk

kostbQre ZQQk.

- de tendens 01'1 de processor die net eigenlijke gebruikersproces

verwerkt, til' ontlQsten VQn 1/0 tQken, die over het Qlgel'le.n

\eiden tot een forse verlQging \lQn de nuttige bezettingsgrQQd

VQn deze processor.

MeestQl trQcnt Plen dit til' bereiken door speciQle 110 proces

soren te belQsten Met 1/0 tQken.

En hier Wit ik tevens een ontwikke\ing signQleren ",QQrvo.n Wij

verwQchten, dQt die zich ZQl doorzetten, en in de toekol'lst een
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bel~ngrijk gegeven voor co~puter-ontwerpers op zowel softw~re, ~ls

h~rdw~re gebied z~l worden.

Een kritische lezer z~l bij nnder bestuderen v~n de tweede en de

derde ontwikke1ing tot de slotso~ kunnen ko~en, d~t het ontwikkelen

v~n proqrQ~~~Js Wo.~rbij re1o.tief vee1 werk wordt geinvesteerd in

een goed en efficient geheugenbeheer, in de toeko~st zel ver

dWijnen, o~d~t de ontwerpers va.n de hQrdwQre het geheugen zo

groot kunnen ~Qken, d~t ~lle progro.~~~'s erin p~ssen.

Of, in ~ndere bewoordingen: l'Ien hoeft niet zuinig ~et geheugen

rUi~te l'Ieer o~ te springen, %o~ls d~t in het ver1eden net gev~l

w~s.

Deze conc1usie is .... oor onze fi1osofie IIQn groot bel~ng, zo~ls

nog zo.l b1ijl<en.

De studie vo.n de hUidige 1'I00rkt is .... erricht door ons te con

centreren op de structuur Vo." de hUidige syste~en. Dit is

onder ~eer ged~o.n, o~d~t hierdoor sne1 een inzicht II~n de o.~n

wezige soorten cOl'lponenten gevorl'ld ko.n worden.

Op",erkelijke punten Zijn in dit ge .... ~l:

-Op de ~~rkt zijn een 0.~nt0.1 verschi11ende soorten r~nd~pp~r~ten

beschikb~Qr, die .... o.n soort tot soort erg grote verschi lIen

vertonen ~et betrekking tot het verwerken en/of produceren

vo.n inforl'l~ti e.

-De snelheid W~Qrl'lee de ~icroprocessoren infor~o.tie verwerken enl

of produceren is zeer hoog. 20 hoog zelfs, do.t we eigenlijk

~lleen een geheugen ~ls bufferele",ent kunnen gebruiken tussen

de snelle processoren en de vee1 l~ngz~~ere r~nd~pp~ro.ten.

indien we de processoren op ~~xi"'Q1e sne1heid wi 11en

l~ten werken.

-Yoor het besturen v~n r~nd~pp~ro.ten Zijn in het verleden reeds

SpeCio.le "'icroprocessoren gebruikt. die o..h.w. in opdra.cht v~n

de hoofdprocessor werkten. Dit sto.o.t bekend onder de no.o.~ '1/0

processoren'. Door deze processoren werd de hoofdprocessor v~n

een verve1ende t~~k ont1o.st, n1. het Qa.nsturen .... a.n de r~nd

o.pp~r~ten.



HOOFDSTUK 1, opzet vnn ons s~stee~.

Hierl'lee is onze plQntsbepQling klnQr. We hebben Qlle .... ereiste

punten onderzocht, Oft een volgens ons vernntwoordde beslissing

te ne~en o~trent een ontwerp VQn de opzet vnn ons s~steeM.

De IIrnng is: hoe lossen wij dit schnnp ftet vijf poten op, en

ko~en we tot een levensllntbnnr concept vnn het s~stee~?

Yolgens ~ij voldoet het onderstnnnde concept Qnn Qlle eisen} en

Zijn Qlle "ogelijkheden voor een renlisntie nnnwezig:

11

Het idee 01'\ de inforl'lntie, die nnnr of vnn de processor', die

het gebruikersproces verwerkt, gnnt, resp.
.".

ko",t, vio. buffers te t'egelen} blijkt een structuur op te leveren,

die de processoren in stQnt stelt 01'1 op hoge snelheid te werken,en

de rnndnppnrntuur de gelegenheid geeft Oft te werken op een snel

heid die hen belieft, zonder dQt er conflicten ontstnnn.

Aldus 1 igt het in onze bedoel i ng 0 ... de I/O voor de processoren

die de gebruikersprogrnl'll'lo.'s verwerken Vio. snelle buffergeheugens

te regelen.

Dit houdt in, dQt deze geheugens de input en outputgegevens

bevntten, en do.t een -Qndere- bij de buffergeheugens geplo.ntste

processor zorgt voor het ontvnngen, resp. het versturen vnn de

input-, resp. outputgegevens. Deze processor heeft de no.n~

'chnnnel-controller' l'Ieegekregen (zie ook projectbeschrijving).

De ndressen wnnr voornoe~de gegevens vo.ndno.n l'Ioeten ko~en, resp.

heen l'Ioeten gnnn, worden door de hoofdprocessor o.Qn de cho.nnel

controller gegeven.

O... dnt de ontvnngen, resp. de verstuurde gegevens kOl'len vnn resp.

gnQn nnnr buffergeheugens die Zich bij de o.ndere de .... ices bevinden,

knn het trQnsport tussen deze buffers bijZonder snel gebeuren.

(Wij ftikken op dntntrnnsportsnelheden vo.n 10I'\bit/sec.)

Nu wordt de enige beperking in ons s~steel'l quo. snelheid nog be

pQold door de beperkingen opgelegd door het cO"l'Iunic~tienetwerk.

Het is dUidelijk, dnt er bij een bus-systee" problel'len kunnen

ontstnnn door wo.chttijden, veroorznnkt ol'ldo.t de bus bIzet is.

0" dit te verl'lijden hebben Wij no.nr ten o.ndere oplossing gezocht.

De l'Ieest flexibele Oplossing is: "no.k het fIIogelijk dnt er tussen

o.lle units een verbinding gelegd ko.n worden. Hierbij eisen we
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dQt twee units ~et elkoQr datQ kunnen uitwisselen als beide units

vrij Zijn, onQthQnkelijk VQn hoeveel Qndere units ~et elkoQr

dQtQ uitwisselen. (non-blocking principe)

Alhoewel we er ons vo.n bewust Zijn do.t we vrij veel

redundantie erAee in het s~stee~ brengen door de ~eest flex

ibele oplossing te kiezen, hebben we toch voor deze op

lossing gekozen. Als gedlPeltelijke recht .... o.o.rdiging in het

kiezen hiervo.n ko.n worden Qongevoerd, dQt redundontie,

~its op jUiste wijze QongebrQcht, de b.trouwboo.rheid vo.n .en

systeeA kQn vergroten. We kunnen nu b.v. fouten in de .... er

bindingen .... iQ o~wegen die ongebruikt liggen or'lZeilen.

Ten tweede.zien we geen Qnd"r I'logelijkheid QI'\ in o.lle denk-

bQre s~stee~configurQties !'let een Qndere oplossing de coft~unicQtie

problel'len Qltijd de bQas te kunnen.

AQn dit geheel ontbreekt nu nog ten ding: in elk systeel'l be

stQQt een .... orA .... Qn hierQrchie, die het s~steel'l bij elkQQr houdt,

en zo voorkol'lt dQt subsysteften een eigen leven gQQn Itiden in

het systeel'l.

"et andere woorden: er dienen units te zi.;n die QQn Qnder.

-hierQrchisch lQger stQQnde- units opdracht.n kunnen delegeren.

Yoor deze opdrQchten willen we een pQd hebben dQt Qltijd be

schi kbQo.r is, onQfhQnkel i -ik VQn bovengenoeftde dQtQUi tw isseI i ng.

Yoorlopig wi lIen we voor dit pad eenzelfde non-blocking

netwerk creeeren Qls voor het datQtrQnsport, WQQrbij we

echter Qndere oplossingen die econol'lischer bl ijken en daQrbij

geen essentieele concessies QQn de flexibiliteit doen, niet

uitsluiten. In lit. 2 1II0rdt voor de realisQtie VQn dit

COftl'\UnicotiepQd het ontwerp VQn een soort ringleiding onder

zocht. Hieruit blijkt echter dQt deze Oplossing te longzoQft zol

werken.

Een Qndere reden 01'1 deze oplossing te rechtvQardigen

is dot we dit netwerk in het prototype Willen gebruiken 01'\

·syst.e~preforftQncen ",etingen te verrichten wOQrop we in

een later stQdiuft onze besluitvorl'ling o .... er hoe ",e h.t

syst.el'\ ~o.ten gebruiken kunn.n bQseren.
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O~dat ik ~e renliseer dnt het overzicht over het geheel een

beetje onduidel ijk kQn blijVen, ondQnks dit uitvoerige verhnQl,

is op de volgende pnginQ een tekening geftaakt (fig 1.2) over

hoe wij ons de devices voorstellen.

Het is dUidelijk aat de interface device-netwerk het belangrijkst

is op het ~o~ent, o~dat hier de eisen t.a.v. de snelheid en de

unifor~iteit verwezenlijkt dienen te worden.

In fig. 1.2 Zien we een schets van het coftftunicatie-netwerk ftet

twee devices, en aIle tUllenl iggende verbindingen.

Een device bestaat uit een processor en een interf~ce, de andere

uit een disk en interface.

In principe Zijn de beide devices vanuit het netwerk beschouwd

identiek, het netwerk 'ziet' nl. aIleen ten geheugen en een daar

bij behorende processor, de chQnnel-controller.

Dit is dan ook de plQats waar de uniforftiteit gerealiseerd wordt:

er vinden door het Coft~unicatienetwerk aIleen transporten plaats

tussen of twee geheugens, of twee channel-controllers.

Over het alge~een ZQI inforftatie-uitwisseling tussen de twee ge~

heugens plaatsvinden en co~ftando-uitwisseling tUlsen de twee

channel-controllers.

Aan d. andere Zijde wordt het randapparant door de device

controller bestuurd, en kan Zijn infor"atie in het geheugen

plaatsen, resp. eruit halen.

Hieruit blijkt duidelijk de si~pele taak van het netwerk: het

leggen van verbindingen tuslen twee interfaces.

Tenslotte dien ik nog te bewijZen dat h,t ~.b.v. deze structuur

~ogel ijk is o~ ueberhaupt transport.n te kunnen pl.gen.

DaQrtoe I ijkt het ~ij het ge"akkelijkst Oft na te gaan wat er

exact aan een transport vooraf gaat; wat er tijdens een transport

alle~aal kQn en ~oet gebeurenJ en wat er aan het einde van een

transport ~oet gebeuren.

Hierbij is sti IZWijgend aangenoften dat het coftftunicatienetwerk

een besturing bevat, die transportkanalen in dit netwerk kan

opbouwen of afbreken, op coft"Qndo van elke channel-controller.

Dat bij het opbouwen en afbreken van deze kanal.n de nodige

voorZichtigheid in acht genoften dient te worden staat bUiten
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- een device dnt dQtG wi 1 trGnsporteren nGGr een Gnder device

dee1t dit QGn de besturing VQn het netwerk ~ee.

- ~r wordt een verbinding in het cO~~Qndonltwerk ge1egdJ en de twee

devices ~Gken een GQntG1 GfsprQken Over het trGnsport.

indien ~ogel ijk (beide devic.s gGGn akkoord) wordt een v.rbin~

ding in het dQtGnetwerk gelegd, en de dQtG wordt getr~nsporteerd.

Gedurende of voor dit trQnsport wordt het kQnQG1 in het co~

~unicntienet~erk weer Vrijgegeven, en is beschikbQnr voor

andere devices.

A1 deze functies kunnen in principe ftet dit concept verwezen

1ijkt worden, wGGruit we dus kunnen conc1uderen dnt het systee~

zo levensvGtbGnr ~oet Zijn.

Tot slot wi1 ik nog enige op~erkingen ftQken:

Uit het IGQtste punt in het trGnsport-protoco1 l het co~~ando

kanQG1 is vrij ondanks het feit dQt er len dQtG-transport plaGts

vindt vo1gt een be1Qngrijk gegeven: een device kQn tegelijkertijd

~et device X een dQtGtransport p1egen, en ftet device Z ten COft

~UniCQtieultwisse1ing p1egen. Dit wordt ftogelijk ge~GQkt door het

Qanwezig Zijn VQn twee netwerken (of ftQtrices).

Bij co~p1exere syste"en "et vee1 verkeer, is het "oge1ijk 01"\ de

processoren voor de verwerking van de gebruikerpr09rQft~Q's onder

ling VIQ een bus ~et het Qchtergrondgeheug.n te koppe1en. Dit

ZG1 een behoorlijke ontlasting van de beid. "Qtrlces tot gello1g.

kunnen hebben.

Op de vo1gende pGginQ is bovennan een .chets gegeven YGn het ver

loop van een transport, ZOQ1s boven beschreven.(fig. 1.3)

In fig. 1.3 ko",t ook het parQ11e1 lopen VQn cOft~ando- en datQ

transporten dUide1ijk naQr voren.

Onderaan stGQt ten structuurschets VQn ~Gtrices en processoren ~et

een bu.extentie, ZOG1s boven ver~eld Is.(flg. 1.4)

Hierftee Is de structuur in grote lljnen bekend, en kunnen we

QvergQan tot een ~eer gedetQll1eerdere uitwerking VQn het systeel"\.
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ONTWERP VAH HET SYSTEEM:

Ann net einde ¥Qn het vorige hoofdstuk is ons syst~e~ in

twee subsystel'len gesplitst, die il< nier terwille

van de eenvoud resp. devicecontrollers en ftatrixunit wi 1

noel'len.

Het ontwerp van de devic.controllers wordt uitvoerig in 1 it.

besprol<en.

In dit verslag wordt het ontwerp en de gedee\telijke realisering

VQn de ~Qtrixunit behandeld.

Oefinitie van de l'Iatrixunit:

De l'Iatrixunit is gedefinieerd Qls het gtheel van I<analen van

devicecontroller tot devicecontroller, inclusief de benodigde

5tuurapparatuur voor het opbouwen en afbreken van deze ,kanal.n.

Hoofdstuk i ndel i ng:

Oit hootdstuk is opgedeeld in viJf paragrafen.

In elk van deze paragrafen Ial er iets gedetailleerder op het

ontwerp yan de ftatrixunit worden ingegaan.

In de eerste paragraaf beschouwen we de unit nog in Zijn geheel.

We leggen don de taken van de unit vast, en geven aan hoe en in

welke subunits we de unit gesplitst hebben.

In de tweede paragrQaf worden de subunits elk afzonderliJk be

sproken, en wordt globaal aangegeven hoe we deze subunits wi l\en

uitvoeren. Aan de hand van de hier bepaalde uitvoering,

wordt in hoofdstuk drie aangtgeven hoe we dit hardware ge

realiseerd hebben.

In de derde paragraaf wordt de cOl'lftunicQtie tussen de bovenge

noel'lde subunits uitvoerig behandeld.

In de vierde paragraaf wordt tenslotte ingegaan op

de 'engineering' van het geheel, terwijl de vijfde para

graat gereserveerd is voor de conclusie die we kunnen trekken

uit dit hoofdstuk.

18
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2.1. TAKEN VAH DE "ATRIXUHIT:

De tuken va.n de ~Qtrixunit zijn in twee klo.isen indeelbQQr

IL< hl?b tot deze indeling besloten, o~do.t ble.k, dllt we d~

taken VOOI' de f1o.trixunit kunnen splitsen in:

<d ta.ken onl"lisbo.o.,' ",oor de werking Vo.n de unit, d.w.z. voor

het opbouwen en afbreken vo.n cO~l"luniCo.ti.ko.na.len,

b) en to.ken die of het werken .... t het systee~ dusda.nig vereen

voudigen, of de betrouwba.a.rheid dusda.nig opvoeren, da.t het

ons noodzo.keliJk leek deze ook te i ... ple .... nteren.

De eerste klo.sse besta.o.t o.lleen Uit de hoofdto.a.k:

Het opzetten en o.fbreken vo.n co ...... uniCo.tieko.no.len tussen pa.ren

de"'ices, o.ls een vo.n de deVices do.o.ro~ vro.o.gt, en het o.ndere

device in stao.t is zo'n ka.na.o.l te s.rvlcen.

De tweede kla.sse vo.n taken besto.a.t uit:

a.) het verzorgen vo.n dl? initia.lisatie van het systeel"lJ

b) het bijhouden va.n de o ... vo.ng van het systeel"l,

c) en het uitvoeren van testprocedures.

a. db) B i j de ze to. 0. k d i en t ~ en z i c h t ere a. 1 i 5 ere nJ da ton z e

l"lo.trixunit in principe tussen een eindig a.a.nto.l

de .... ices ka.na.len ka.n rea.lis.ren. Het a.a.nta.l deViCeo.fln

sluitingen is nog te bepo.len, ~o.ar zo.l na.a.r 9.10.n9 vo.n

de o~sta.ndighed.n kunnen va.ri •• ren. H.t zo.l nl.

l"logelijk ZijnJ dQ,t het a.a.nto.l to.- of a.fn.e~t door .en

zg. softwa.re of ho.rdwa.re l"la.skering of ena.b.ling

va.n de o.a.nsluiting a.o.n de l"la.trix.

In de l"lo.trixunit wordt e.n to.bel biJg.houden va.n dit

~ia.skerpatroon.

a.d c) Betrouwba.o.rheid is een zeer strenge eis voor de ~o.trixunit

Hiet gedetecteerde fouten in de uni.t kunnen zich door

het gehele systee~ voortplo.nten,en da.o.r~ee de werking

1'3
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erv~n volledig onder~ijnen.

2.1.1 Opsplitsing in subunits.

o~ deze t~ken uit te voeren, is de ft~trixunit uitgerust Met

een ~icroprocessor, die ~ls tQ~k heeft het geheel te coordi

neren. Er is in dit verb~nd voor een fticrOprocessor gekozen,

o~d~t ik Me tijdens ~ijn ~fstudeerwerk ftet "iCrOprocessoren

bezig ~ilde houden, en oftd~t n~ enige studie hierv~n ikwel

ftogel ijkheden z~g o~ het geheel ftet een ~icroprocessor te

re~ 1 i ser'en.

En t~n derde verleent de ~~nwezigheid v~n een progr~""eerb~re

kern bijZonder veel flexibiliteit ~~n het systee".

Een n~deel d~~rv~n is echter dQt een softwQre-control\er (nog?)

l~ngzQft.r is d~n een hordw~re controller.

Yoornoe"de "iCrOprocessor en de direct o"ringende h~rdw~re die

de I/O verzorgt, z~l voort~~n "et het begrip '"~trixbesturing'

worden ~~ngeduid.

Tussen de device-controllers en de "~trix bevindt zich een k~bel

"et de bijbehorende codeer- en dlcodeerunits en lijndrivers!

receivers. Deze strukt~ur stQ~t verderop in dit versl~g bekend

onder de n~~" 'verbindingen'.

Tussen bovengenoe"de verbindingen enerzijds, en de "~trix en

"~trixbesturin9 ~nderZijds is ook een ~QnpQSSingsunit ~~nwezigJ

die ~~n91geven z~l ~orden "It de nQ~" lijn circuit centr~le,

kort~eg L.C.C. Deze unit heeft ook bij het Qfwikkelen VQn het

lijnprotocol een belQngriJke tQQk toegewezen gekregen.

Tenslotte resteert de "Qtrix zelf. Dit is het gedeelte v~n

de "~trixunit dQt tenslotte de verbinding tussen twee of "eer

deViCeQ~nsluitingen re~tiseert, in opdrQcht VQn de besturing.

Hier"ee is onze "Qtrixunit in vier sub-units vlrdeeld, die elk

hun eigen tQkenpQkket hlbben. Het ZQl blijken dQt deze tQken

pQkketten ZO Zijn s~"engest.td, dQt ze SQ"en precies het t~ken

pQkket v~n de ~Qtrixunit vor".n, ZOQ\s dQt hierboven is VQst-

20



gel~gd.

Teneinde het geheel w~t overzichtelijker te ~~ken is in fig. 2.1

weergegeven w~~r de ~fzonderlijke sub-units zich bevind~n. ~~

hoe de inter~ktie tussen deze units geregeld is.

21
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fig 2.1. Subunits en 1 CONSOLE. ICoftftunicQtie structuur / 1

2.2. AFZOHDERLIJKE SUBUHITS

2.2.1 De lutrix

De tQQk VQn de ftQtrix best~Qt Uit het doorschakelen v~n device

aQnSluitingen ~et elkQQr, in opdrQcht van de "atrixbesturing.

De benQfting 'ftatrix' voor het co~~unicatlenetwerk dUidt pre

cies aan hoe dit netwerk erUit Ziltl indlen we all. dlVices

"et aIle devices willen kunnen doorverbinden, dan kunnen we

aQn elk device een rij, en een kolo" in dl. ~atriK tOlkennen,

resp. voor het transport van data van- en naar het device.

In lit. 3 is een uitgebreide beschriJving van de~e structuur te

vinden.
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Op de plaQtsen waar de kolo~"en en de rijen elkaQr kruisen be

vinden zich schakelOoOors 0" het ene device ~et het andere te

kunnen verbinden.

Aan dit doorschOok.len worden •• n aantOoI eisen gesteld, die be

trekking hebben op snelheid, betrouwbaOorheid en uitvoering,

terwijl Qan de uitvoering VOon d. "o.trix een o.QntQl eisen 9~steld

worden betreffende opbouw, toego.nkelijkheid en o"vQng.

Al deze .isen Zijn hieronder gerubric.erd weergegeven:

Technische eisen voor de schakelOoars in de ~Ootrix:

a) de schnkelOoar Moet fen goed fr.quentiebereik hebben,

OM een zo hoog "ogelijke dOota-rOote toe t. kunnen laten.

We "ikken hierbij op ,en data-rat. van ca. 10"bit/sec.

b) het Moet l'Iogelijk zijn 01'1 de schakelaars .1ectronisch te

openen en te sluiten, wQOorbij kort. r.aktietijden op een

open- of sluitsignQOol wens.lijk Zijn.

c) bij een geconcentreerde uitvoering van ",erdere schOokelQars

in b.V. EEN Ie "oet de overspraak tussen dez. schakelOoars

zo gering "ogelijk zijn.

Eisen ten OoQnZien VOon d. uitvoering:

d) ten QanZien .van de uitvo.ring, l'Ioet het "ogelijk Zijn Ol'l

de "Ootrix uit l'Iodul.s op te bouw.n, die in o.lle richtingen

u i t 9 e b rei d k un ne n w0 rd. n, t • n• i n d. d. ~ a t r i x d°o,r h e t

to.voeg.n van id.ntieke "odul.s t. kunn.n uitbrtid.n.

e) de "Ootrix dient uitgevoerd te worden I'let OoOonsluitingen

voor l'linil'lOoOoI 32 devices.

Dit OoantOol is niet vol1edig uit de lucht g.gr.pen, PlOoo.r is

berekend door Uit te gao.n VQn een "Qtrix

~et nog realise.rbare af".tingen.

23
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f) de toego.nl<elij~fH'id vo.n de "o.trix Roet gel'lakkeliJk en logiSch

%ijn. Hier·r"IE·e bedoel ik dOot b.v. de irl- en uitgo.ngen

vo.n EEN device zo dicht I'logelijk bij elko.o.r ge.'1egen

dienen te zijn.

g) 0.11~ kano.len door de I'lOotrix I'loeten getest kunnen worden Ret

eenvoudige instru",enten (scope, woordgentoro.tor), en ",oeteon

do.o.ro", viOo I'leetpunten toego.nkelijk Zijn.

h) de opbouw ",oet logisch Zijn, hier"'ee bedoel ik b ..... do.t het

Qo.n te bevelen is 01'1 de opbouw ook .en "o.triX-o,chtige

struktuur te geven.

24

De ko",bino.tie vo.n 0.1 deze eisen leidde tot het kiezen van de

"C 3416 VOon Motorola 0.15 bouweenheid vo.n de "'o.trix.

Dit IC bevo.t 16 tweedrao.ds krUispunten, die uitgevoerd Zijn ",et

thyristoren o.ls scho.kelo.o.rs.

De 16 kruispunten zijn gero.ngschikt in een o.rro.y vOon 4x4 ,

en het electronisch inscho.kelen vo.n EEN VOon de 16 kruis

punten geschiedt door EEH rij- en EEH kolo"selectiedro.o.d

kortstondig te o.ktiveren.

rer bepo.ling v~n het fr_quentiebereik zijn een o.o.nto.l proe ... en

onderno",en, die uitwezen do.t een datOo-rOote VOon to"bit/sec.

"likkelijk hQOolbaOor is. l)it in tegenstelling tot de specificOoties,

WQo.rin wordt opgegeven do.t voor o.no.loge (!) signo,len een "'Ooxi",o.le

trough-put VOon co.. 100khz besto.Oot, indien ",en niet teveel si9

no.o.l wil verliezen.

De uitvoering voor 32 deviCeao.nsluitingen resulteerde in een

"o.trix bestOoQnde uit 64 IC's, geordend in een axe "o.~rix.

Yoor uitvoering en technische deto.ils wil ik verWijZen nQQ.r

hoordstuk 3.

2.2.2 De verbindingen tussen deviceinterfo.c. en L.C.C.

0" een bepo.o.lde I'lQte vo.n decentro.liso.tie van de ro.ndo,ppo.ro.tuur

rtogelijk te ",o.ken, hebben we besloten Oft 0.11. ro.ndo.ppo.ro.ten

ftet behulp vQn eenvoudigeCOftputerko.bels op de unit te kunnen
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aQnsluiten.

De lengte v~n deze k~bels is in principe onbeperkt, en d~t

opent b.v. de ~ogel ijkheid Oft ftet niet al te ingewikkelde

~ode~s b.v. ook v~n het teletoonleidingennet gebruik te ~Qken.

Oft b.v. ver ~tgelegen devices te servicen.

De verbinding die elk device Ret de ft~trix-unit heett. Noel

aan een aantal eisen voldoen. Dez. ei.en kOften voort uit

onze fi losofie v~n het systeeft, en ziJn hieronder weergegeven.

-1 de verbinding ftoet eenvoudig ziJn;

-2 snel d~t~tr~nsport ftoet ftogel iJk ziJn;

-3 station~ire signalen ~oeten overdr~~gb~~r Iijn;

-4 in- en uitgQng ftoeten g~lv~nisch v~n elk~~r gescheiden zijnJ

-5 storingsgevoeligheid ftoet zo klein ftogeliJk zijn.

Qd 1.

Eenvoud is vereist, v~nwege onze opzet Oft tot een geftakkelijk,

en ftodul~ir uitbreidb~~r syste.ft te koften. Een coftplexe wijZe

van verbinden IOU de hoeveelheid werk voor een uitbreiding

sterk kunnen vergroten, w~t weer tot gevolg heeft, d~t het

uitbreiden ftinder snel geda~n k~n worden.

~d 2.
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OMd~t wiJ in ons systeeft, de probleften willen verftiJden, die in

de best~~nde systeften gevorftd worden door het tr~nsporteren v~n

inforftQtie, is een forse snelheid van dit transport noodz~keliJk.

We denken hierbij ~Qn d~tatransporten van 10"bit/seconde.

~d 3.

Het 1 ijnprotocol wordt verzorgd door stationaire signalen,

Oft Q~n de ftogelijke bitreeksen geen bep~rkingen op te leggen.

~d 4.

De galvnnische scheiding eliftin.ert ~Qrdlussen tUIsen de ver

schillende delen v~n ons systeeft, en verftindert d~ardoor dus

ook het ~~ntal ftogeliJke storingsbronnen.

2.2.2.1 Ujtvoerin~:
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Volgens de oplossing, zOdls v. H~endel (lit. 3) die voorstelde,

is ~@t opt~-couplers gewerkt, n~d~t n6geg66n W61, dQt .en t~QfQ

onbrUikb~Qr yas i .v.~. de stationaire lijnsignQlen

De ~oo~delen van het gebruik VQn opto-couplers zijn in net

verslag VQn v, Haendel te vinden.

Als opto-couple~ is gekozen de HCPL-2602 v~n Hewlett-PQckQ~d.

Deze opto-coupler bezit enige opfterkelijke voordelen tegen

over de HP4360 en opto-couplers VQn Qndere fir"Q'sl

Het is de sn~lste opto-coupler die er op het ftOAent te krijgen

is, en het is de @~rste opto-coupler Aet een ingangs-regulntor

Dit IQQtste houdt in, d~t de strooR die door de LED van de Opt0

coupler vla.it, door een Qp~rte schQkeling geregeld wordt.

Deze sch~keling begrenst oak de lijnsp~nning, zod~t reflekties

door een OnjUiste Q~npQSSing VQn de lijn, voorkoften worden.

D~t deze ~~~tregelen invloed hebben is in d. pr6ktijk dUidelijk

fterkbQ~r. Een gedet6ileerdere uitzetting wordt in

hoofdstuk 3 gegeven.

De keuze V6n de k6bel voor het tr~nsport is hoofdz~k.lijk be

p~6ld door drie criteri6: de soepelheid, de technische

specific6ties, en de prijs.

ren ~~nZien v~n ~l deze crit.ri~, bl ••k de Belden 8777 een goede

keuze: de k~bel heert een di~ftet.r v~n 13 Aft, is

vrij soep.l te noe~en in vergelijk ftet de nu in g.bruik zijnde

k~b.ls· tUlsen coftputers en hun r~nd~pp~r6te~;

de technische specific~ti'S sluiten goed ~Qn bij de opto

couplers: en d. prijS is een stuk ftinder dan die van k~bels

die door de nederlandse k~belf~brik~nten g.ft~6kt worden.

De levertijd bedrQ6gt ongeveer drie w.ken. (v~nuit Londen).

Yoor onze to,p~5sing hebben we .en k6b.l nodi9 ftet vier

getwistte 6derp~ren. O"d~t d.ze k~bel niet te lever,n is.

ftoesten w. wei voor een k~bel ft.t zes aderpar.n kiezen.

D. twee ov.rbodige aderparen Zijn niet in g.bruik.
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is een schQkeling ontwikkeld, die

tevens d. stQtionQire lijntoestQnden

HQendel die toepQste. Er

deze kodering regelt, en

verzorgt.

De kodering is dusdQnig (d.lo/.z. 'self-clocking'), da.t ir.

principe elk. seinsnelheid gekozen kQ·n worden. De bov.n- en

ondergrens van de seinsnelheid worden bepQQld door res

pektievel ijk de snelheid die dt hQrdwQrt nog vtrwerken I<Qn,

en de d.finitie VQn de "inl"Ql. tijdlduur VQn dt stQtionaire

lijntotstllnden. Self clocking is noodzQkelijk o"dQt wij de

snelheid in het systeel'\ in de hQnd willen hebben, ZOQls in

hoofdstuk 1 is uitgelegd.

Yoor de dekodering is een schQkeling ontwlkkeld, die

de jitter tussen de overgQngen op de be ide drQden VQn het

trQnsport"ediul'\ eliftineert "et behulp VQn een ti~e-out.

2.2.3 "Qtrixbesturing:
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In eerste instantie WQS het probleeJl\, het reQliseren VQn een

bestul"ing, die het "ogelijk "QQkt, dQt devices, die een aQnvl"QQg

plegen voor het opzetten of Qfbreken VQn een verbinding I'\et

een Gondel" device, deze QanvrQQg %0 snel "ogel ijk QfgehQndeld Zien.

Op het I'\ol'\ent, dQt de eerste gedQchten over de besturing op

papier kWQl'\en, waren de volgende gegevens QQnWezig:

- we beschikken over een verbinding nQQr elk device, bestQQnde

uit twee kQnQlen: een cOftftunicQtie- en een dQtQkQnQQli en deze

k4nQlen best4Qn beide uit twe. aderpQren.

YiQ deze Qders kunnen, per kanQQl, drie stQtiOnQire toestQnden

overgebr4cht worden, 0" een lijnprotocol te rlul iseren.

- AQn het uiteinde VQn deze kQnQlen bij het device zit een

processor die de cOI'\I'\Qndo's verwerkt die dQQrnQQrtoe gezonden

worden, en tevens zorg drQQgt voor een jUiste opeenvolging VQn

de cOI'\I'\Qndo's bij het plegen VQn een serViCe-QQnvrQQg.

Deze procesol" stQQt bekend onder de nQaft ch4nnel-controller,

en wordt door dhr. DortftQns ontwikkeld.

- We beschikken over twee 32 x 32 ftQtrices, die de verbindingen
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tussen een device en elk ~nd.r device kunnen 1e9gen, .n voor het

opzetten en Qfbreken v~n een verbinding .en co~ftnndo nodig

hebben.

BovenstQQnd probl~'ft kenfterkt d. hoofdfunkti' VQn d. besturing:

het opzetten, en Qfbre~en van verbindingen tussen devices.

Uit deze probleeMstell ing zijn een drietnl fun~ties direkt

nf te leiden:

- de besturing dient een nanvrna.g vnn een device te ~unnen

detef.<terer.,

- de besturing dient %o'n ~~nvrQQg te kunnen interpreteren!

- de besturing dient de kruispunten in d. tw.e ftQtrice. t. kunnen

setten en resetten.

Zo~ls reeds eerder verfteld, hebben wij n~nst deze ta.ken VQn

de %.g. eerste kl~sse, nog een ~nntQI tw.ede kl~sse taken

willen il'lpleRenteren.

Yoor de besturing ko~t dit neer op een Qnntnl tnken die be

trekking hebben op testen, initinlisatie en het verzorgen VQn

een soort systee~ account.

Wij stellen ons vaor een effectief sYltee~ van foutendetectie

te reolisere-nJ I'lQQr' dQQl"voor is het nodig nQ te g~~n W~Qr fouten

hoofdzo.l<e Ii ,j k kunnen optreden.

Een studie hierv~n leidde tot de constQtering d~t fouten kunnen

optreden in ..~trices In de oftringende hnrdwQre (L.C.C. ·s) In

in de verbindingen tuslen dl L.C.C. en de devicecontroller,

terwijl we ook onderscheid ftoeten ~nken tuslen de tijdstippen

wQQrop dez. fouten optred.n l tijd.ns dl inforftQtiluit

wisseling tussen twee devices, of tljdens het opzetten of ~f

breken v~n een k~n~nl.

Over deze fouten kunnen we h.t volgende op~.rken:

a.) Yoor het lo~a.l iseren va.n fouten in d. ftntrices is d. be

sturing nntuurlijk uitstekend te gebruiken.

b) Fout.n in de ~~triee5 tijd.ns het infor~Qtietrnnsport ~oeten

door de devices g.detecteerd worden.

e) Fouten tijdens het opz.tt.n en a.fbr.k.n v~n verbindingen
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%ullen hoofdz~kelijk fouten Zijn ten ge..,01ge Y~n net niet

openg~~n resp. dichtg~~n Y~n kruispunten.

d) Fouten in de verbindingen zullen niet onder ~lle oMstAndig

heden desQstreus ziJn, en kunnen ook niet ~ltijd direkt be

p~~ld worden.

V~n bov.nst~Qnd. foute" wilden we door d. be.turing deze

lQten detecteren:

- net wei of niet '~~nwezig' Zijn ..,~n een verbinding tUBsen

device en de ft~trixunit, (niet ~~ngesloten ziJn, of kQbel

br e uk )

- het correct verlopen ..,~n het setten en resetten v~n de kruis

punten in de beide ft~trice5,

- het testen v~n de verbinding ..,~n~f een d.viceing~ng, vi~ de

ft~trix, n~nr een willekeurige ~ndered."'iceuitg~ng.

(".~.w. elk Plogelijk k~n~~l door de tutrices)

V~n de l'Iogelijk gedetecte.rde f'outen en e..,entueel hun 10CQtiE',

ftoet de bUitenwereld in kennis gesteld worden. Hiervoor d~cht ik

fte een soort console, die voor~1 tijdens de prototype-fQse ..,Qn

het systeeft Zijn diensten k~n bewijzen. (zie fig. 2.1>

Het I ijkt ~e d~t hieftee een ..,rij effectief systeeft ..,~n fout.n

detectie en -loc~tie is gere411 iseerd, o"d~t ~lle routen

die tot ongewenste de~dlock-situ~ties of' foute int.rpret~ties

v~n d~t~ leiden direkt ~~n de bUitenwereld gefttld worden.

w~t de initi~lis~ti. v~n het systeeft· betreft, speelt de besturing

hier ook de t~~k VQn uitvoerder:

H~ het op sp~nning brengen, Ploet de besturing de "41trlces In

een bekende toestQnd brengen, en de lljn Circuit centr~les

inltiQt isel"en.

Verder dienen 1'1" een ~~ntQl ,,~skers opgebouwd te worden, eventueel

~fh~nk.lijk v~n de wensen v~n de gebruiker(s).

Bij deze ft~sk.rs denk ik hoofdz~kel ijk o.~n ,,~skers die ~~n9 • ..,t'n

of .en device geserviced "Qg worden. (".Q.w. ftQg de..,lce X een

~~nvr~~9 plegen, of "0.9 hij Qlteen 41Qnge..,rQ41gd worden?)

Yerder dient er in een o.Qnto.l tQbellen genoteerd te worden, of

.en device ~Qnw.zjg is of niet; en .,.t het sV"'bolische (logische)

Qdres VQn het device is.
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Deze l~otste voorziening verge~okkelijkt het progroftfteren y~n he~

syst.eft. (Zie ook hoofdstuk vier)

In de initi~lisatiefQse h~eft de besturing dus als taktn:

- ~Qtrices in ten bekende to.stond bren~en,

- serviceftQskers bepalen,

- logische odressen oon de fySi~ch. adressen reloteren.
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Tenslotte de systeft-occount.

Over dit onderwerp is nog erg veinig preCies bekend. Pit is hoofd

z~kelijk te wijten QQn het feit, dot we niet exact weten wat W~

wi lIen veten Qis het systeeft eenftQol drQoit.

DQ~ro~ Zijn er voor de lysteR-account geen extr~ hQrdwQre-voor

zieningen getroffen.

De enige voorziening, die we getrotfen hebben, is de ftogelijkheid

Oft progroR~Q'S die deze s~steft-occount verzorgen onder te kunnen

brengen in de besturing, en ze yiQ de console een Rogel ijkheid

te given o~ hun output te verzorgen.

Principieele token:

- detecteren von ten oanvroog von een device,

interpreteren van deze oonvroQg,

- setten en resetten yon kruispunten in de Rotrices.

- detectie von kobelbreuken ot connectorfouten

- detectie op het correct .etten enre.etten yon kruispunten,

- testen von de konolen door de "otrixunit.

- "otrices in de begintoestond brengen,

- bepQling von de seryiCe-RQ,kers,

- logische- en fysische odressen oon elkoor relQteren.
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- Mogel ijkheid tot het ~~nbrengen v~n progr~A~~'s hiervoo{,

- Mogelijheid O~ outputgegevens v~n deze progr~MA~'S te verwerken.

OpMerking:

In principe IOU het ook ftogelijk Zijn, O~ e.n sp,ci~~l device de

bovenst~Qnde t~ken, de principiee'e uitgezond.rd, te l~ten

vervu\\en.

Dit zou de besturing een weinig kunnen vereenvoudigen, en kunn~n

versne\len. Ik h.b echter voor de bov.nst~Qnde Oplossing ge

kozen, o~dQt deze het geheel Meer geconcentreerd houdt, en

OAd~t op het MOMent nog geen controllers QQn deViCezijd. beschik

b~~r Zijn. O~d~t ~l\e 'tweede klQsse' tQken in softw~re ge

re~liseerd Moeten worden, is h.t overhevelen VQn zo een tQ~k

een niet ~\ te ingewikkelde ZQQk.

2.2.4 De Lijn Circuit CentrQle

De \ijn Circuit centr~le is in •• rst. instQnti. ontworpen o~ de

interf~ce tussen de kQbet nQQr het device en de k~nQltn door de

"Qtrix te vornen. Oeze interfQce bestQQt dQQrOA dQn ook uit

opto-coup\er receivers en line-drivers QQn de kQbelzij~e,

en Uit een driver/receiver "et niVO-QQnpQSSlng QQn de

"~trixzijde.

BiJ de ontwikkeling VQn het systee~ bleek QI snel dQt de L.C.C.

ook een grote rol kQn g~Qn spelen in de int.rfQce tussen het

device en de M~trixbesturing, en zelfs tussen de ~Qtrlx en

de ~Qtrixbesturing.

De L.C.C. he.ft dQn ook de vo\gende t~ken:

~) g~lv~nische scheiding VQn de k~bel en de "~trix re

~liseren ~et behulp v~n opto-coupler receivers



HOOFOSTUK 2, antwerp van het s~st.e~

c) ontvnngst v~n de dQtn uit de A4trix en het converteren O\0r

vnn nnar TTL-signnlen

d) het dnnsturen vnn de k4bel n4ar het device "et behulp vnn

een line drivel',

Als interface tUIsen het device en d. ft4trlxbesturing:

e) zorg drngen voor het p144tsen V4n een serviced4nvrn4g bij

de besturing als het device hiertoe opdracht ge.ft via ~en

code op de kabel

f> het renliseren van een coftftunicatlekanaal tUllen device en

besturing als de besturing dnartoe een opdracht geeft,

en het verwittigen van het device dat deze verbinding

gelegd is.

9) op een cO""4ndo van de "atrixbesturing aile opdrachten

voor ten serviceaanvr4a9 van het device ftaskeren. (ft.n.w.

het onderdrukken van de onder e> genoeftde aktie>.

h) het genereren van signalen die de ftatrixbesturing infor"eren

over het correct verlopen van het res.tt.n of set ten

van kruispunten

i) op cOftftando van de "atrixbesturing een verblnding leggen

tussen een kanaal van de "atrix en .en COftAUnicatie

kanaal van de belturing, zodat de besturing deze

kanalen kan testen.

j> het resetten van krUispunten in d. ft4trix 41s de be

sturing daartoe een opdracht g.eft.

32
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BiJ een beschouwing vo.n deze to.~en, is het dUidelijk do.t de

t~~en onder de eerste twee rubrieken hoofdzo.kelijk

dienen 01'1 de hoofdto.a.k te r.a.liseren, ter~ijl de tll~«~n

onder de derde rubriek voorno.ftelijk de taken uit de tweeci~

klo.sse dienen.

Tet'S lotte nog een opl"lerk i ng over to.o.k j).

Deze ta.o.~ is voortgekol'len uit de ho.rdwo.re realisatie va.n de

l'Iatrix. Zoo.ls nog in hoofdstuk drie zal blijken is het in

go.Q.nd. ko.na.o.l van d. ftatrix de o.Qnge"ezen plao.tl 01"1 een

reset vo.n kruispunten t.e realiseren.

2.3. CO""UNICATI£ TUSSEH DE SUBUNITS.

Tuss.n de subunits vo.n de I'lo.trixunit is .en uitgebreide

cOl'll'lunica.tie aanwezig. Deze coftftunicatie is nodig voor ten o.f

werking va.n de to.ken in de jUiste volgorde.

Yooro.l het opzetten en afbreken van kanalen door de ftQtrix vergt

nogal Wo.t cOl'Il'lUniCo.tie tUllen device, L.C.C. I ftatrixbesturing

en I'lo.trix. Hiervoor Zijn ten ao.ntal coftl'lunicatiekanalen tUIsen

de subunits gereo.lileerd, terwijl de CoftftUniCo.tie voor de a.ndllre

funkties zo geiftpleftenteerd iSI dat deze van dezelfde kana.len

gebruik I'lao.kt..

Op de volgende pagina is een overzicht gegeven van o.lle cOftl'lo.ndo

entof COftl'lUniCo.tieko.nalen die in de ft~trixunlt liggen (fig 2.2).

Het lijkt ftij het best. Ol'l eerst ftet de eenvoudigste cOl'Il'lunico.tie,

die tUllen l'Ia.trix en fto.trixbesturlng te beginn.n.

De I'lo.trixbesturing gebruikt .en kruispuritselectie unit voor

het setten vo.n de kruispunten. Het resetten gebeurt vio. de L.C.C.

(Onder setten versta ik hier het leggIn van een verbinding).

Een kruispunt in de l'Io.trix wordt geset als vio. de

kruispuntselectieunit d. bij dit kruispunt behorlnde rij- en

kolol'lselectiedrQad geaktiveerd worden.

D. 32 deviceo.ansluitingen Il'Ipliceren 32 kolol'l- en 32 rij-
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se\ectiedrQden.

Dit betekent, dQt de kruispuntenselectieunit fen Qdres Q~n

geboden ~oet krijgen, dQt b~stQQt uit:

~) de te nktiveren rij,

b) h~t ~Qtrixt~pe,

c) en de t. ~ktiveren kO\OR.

0" nu verbindingen te sporen wordt QQn de selectieunit ferst

het 5 bits rijQdres Qong.boden, gevo\gd door het 5 bits

kolo"Qures, en een bit voor d. identificQti~ VQn df "Qtrix.

Door het QQnbiedln VQn len ko\oRQdres en .en identificQtifbit,

worden de outputbuffers VQn de le\~ctieunit geQktivferd en

wordt het kruispunt gellt.

Yoor het testen VQn de RQtrixkQno\en ftQQkt de besturing ge

bruik VQn de L.C.C.'s, en dit wordt besc:hreven in hoofdstul< 3.

De cOftftUnicQtie tuslen dezt twet subunits· bestQQt hoofdzQkelijk

uit het onderhouden VQn h.t lijnprotoc:ol.

Cedurende de toestQnd wQQrin de chQnnelc:ontroller nOn-Qktief is,

genereert de chQnnelc:ontrolllr etn (Q,b)-(O,1) toestQnd op de

uitgQQndl lijn. (noQr de RQtrixunit)

Deze tOlstQnd geeft de betreffende L.C.C. een indicQti. dQt dl

verbinding ftet het device intQct is.

Dt L.C.C. genereert eln (Q,b)=(O,O) toestQnd op de lijn nQor

het device. Hier is dus g •• n controle RogellJk op het intQct

ZiJn VQn dl verbinding, oftdQt .In onderbroken kQbel ook .en

(Q,b)-(O,O) toestQnd tot gevo\g heeft.

YQnuit bovengenoeftde rusttoestnnd Zijn er twee overgQngen nQQr

Qndere (qUQSi-) stQbiele overgQng.n ftogelijk:

Q) Het dlvice pleegt een QQnvrQQg biJ de RQtrixbesturingl

Dlze oonvrQQg ZQI gestQrt Roeten worden vQnult h.t device,

door het zetten von een stQbie\1 (Q,b)=(1,O) toestQnd .oP

dl \iJn. De L~C.C. zol dez. toestQnd detekteren, en ZQl hier

door een request nQQr de ftQtrixbe.turing sturen.

Oeze request wordt vernletigd lodrQ d. (Q,b)-(O,1) toe-
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stdnd vlrdWi,int.

Als de ftQtrixbesturing dezl request 'ziet' en gdQt

servicen. do.n zal hij hiertoe de L.C.C. opdro.cht I'H)eten geV(d',

O~ eln kdnadl te reo.l iseren tussen channelcontroller en

besturing. langs deze wIg gleft len device de besturing

een opdrdcht.

Oe l.C.C. zdl tegelijk ftlt de opdrdcht Oft een ko.nQ.dl te

leggenl een 'request dcknowledge' nQdr het device zinaln.

Dit is het zetten Vdn een (d,b)aCl,O) toestand op de lijn.

Deze toestand zal verdWijnen zodrQ de request toesto.nd

op de dnder. 1 ij n verdwi jnt.

Ik heb voor deze volledige hdndshQke tussen cho.nnelcontrolt~r

en l.C.C. gekozen oftdQt dit ten eerste de betrouwbQarheid

vergroot, ten tweede er geen eisen worden gesteld QQn de

verwerkingssnelheid van de channelcontroller, en ten derde

bleek dat het iftpleftenteren hiervdn zo weinig extrQ hardware

kostte. dat het zeker de ftoeite waard is.

Na beeindiging VQn de COftftUniCQtie ftet de processor treedt

de toestand In ZOd 1 S die in pdr. 2.3.3. beschreven ZQ 1 worden.

b) Het device wordt door len dnder device aangevrQdgd.

De ftdtrixbesturlng heett voorddt dlt optreedt dl bekeken of

hIt dev ice bllch i kbdQr i 5, In zet de kru i spunten, zonder het

ddngevrdgde device te wdarschuwen.

Het device zdl dit setten op"erken doorddt hij op zijn in

koftlnde lijn een (d.b)=(O,l) waarnee"t.

Het WQdrneften hiervdn heeft tot gevolg dat een Iventulle

Cd,b)-Cl,O) tOlstdnd op de uitgadnde li,in direct vernietigd

ftOlt worden, en ddt de chdnnelcontroller in eln 'ontvdng

ftode' ftOlt kOften. Deze ontvQng ftodl dient op de uitgddnde

lijn een (d,b)=(O,l) toestand te z.tten.

EVln Idtlr zdl het danvrdgende dlvlce zich ftelden, en

kdn er coftftunico.tie tUllen de devices optreden.

Het is dUidell,ik ddt in dit gevdl, en gedurende het ddtd

trdnsport de L.C.C.'s vdnuit de devices geZien

volledig doorZichtig ftoeten zi,in.

2.3.3 Het protocol tijden5 het setten en resetten vo.n een kruis-
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Het setten en resett.n VQn e.n kruispunt dlent Ql1e~n t~ g~

beuren Qls VQn beide chQnn.lcontrollers de uitgQQnd. 1 ijn de

stQbiele (Q,b)=(O,l) to.stQnd bevQt.

Door dit te eis.n, is er tussen de chQnnelcontrollers .en volledige

hQndshQke op het setten In res.tten ••n kQn .r In de L.C.C.

teven. een signQQl gegenere.rd word.n WQQrR•• d. "Qtrixbesturing

kQn t.sten of het s.tten resp. resett.n correct verlopen is.

Door het resetten VQn een kruispunt wordt nQR.lijk •• n (Q/b)=

(0,0) toe.tQnd op d. lijn gezet.

In verbQnd Met bovengenO'Rde .is ZQl het s.tten dUI Qanleiding

g..... n tot een overgQng van (Q.b)-(O.O> nQ.Q.r (Q.b>-(O.l), ter~ijl

het r.setten juist h.t oRg.k.erde bewerkstelligt.

Door hierop te test.n is h.t Rogelijk controle uit te oefenen

op het correct v.rlop.n VQn d. set- .n r.setQkti'S'

Op de volgende pQginQ is h.t protocol t.nslotte nag •• ns

in een schel'lQ su'.ng .... 4t in rig. 2.3.

De cOR~unlcQti. tussen dlze tWI' subunits bestQQt hoofdzQkel ijk

uit het sturen ... 'n opdrQchten vQnult de besturlng nQQr de

L. C. C.

H.t .nlg. v.rk.er in Qndere rlchtlng bestQQt ult de requ.st

QQnvrage. en het genereren VQn 'test set/res.t' slgnQlen.

O. opdrQcht.n dl' e.n L.C.C. kQn ontvQngen worden op een

cOR"Qndo bus gezet. en slechts EEN L.C.C. wordt geselekteerd OR

dit cOl'll'lQndo over te nll'lln.

O. QQrd VQn de cO"RQndo's wordt ultgelegd in hoofdstuk J, in de

pQrQgrQQr 'de lijn circuit centrQle'. Hier wil ik volstQQn

Ret e.n opSO"l'ling "'Qn d.ze slgnQ'.n. WQQrVQn de nQften in feite

voor zich spr.ken:

request Qcknowledge. voor het '.gg.n VQn .en v.rbinding

tUlsen device .n I'lQtrixbesturlng;

reset kru I spunt.

test RQtrlx In.

t.st "Qtrix ult.
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test d.vice.

2.4. ENGINEERING.

De .ngineering vo.n d. ~a.trixunit is .en erg belo.ngrijk onderd~~l,

o~da.t de wijz, wa.a.rop de unit wordt opgebouwd, en in' e\knQ.r

wordt gezet vQ.n groot bflo.ng is voor d. uiteind.lijke

toega.nk.l ijkh'id va.n het syste." voor derden.

Door va.n te voren goed te overwegen hoe we het •• n .n a.nder op

bouwen, kunnen w. la.ter, gedurende bedrijf", servicing en Uit-

breidingen veel tijd en "Oeit. spa.ren.

Bij de opbouw sp•• ld.n da.a.roft de vo1gende fo.ctor.n een

bela.ngrijke roll

- de ka.b.1s na.a.r de device. "oet.n per device a.f- en a.a.nge

koppeld kunnen worden.

- d. unit "o.t op •• n .envoudlge wijZe geko.ld kunnen worden.

- in- en uitga.ngen va.n de "a.tric.s "oeten 0.11'"0.0.1 voor "etingen

b.schikbo.a.r zijn.

- het g.h •• l "o.t "odulo.ir opgezet zijn, t.n.inde v.rvo.nging enl

of r,po.ra.ti' te kunnen b.perken tot vervo.nging resp.

repa.ra.tie va.n "odul.s.

In ons ontw.rp Zijn 0.1 dez. fo.ctor.n "in of "e.r "eeg.no"en, en

ko"en ook tot uiting.

All.en d. "odula.ire opbouw va.n d. "a.trix lQ.a.t .niglzins te

wenl.n ov.r, Oftda.t d. 9.h.l. 32x32 "o.trlx op EEN print g.bouwd

is. Het in voorra.o.d hebb.n va.n volledig. "o.trixprinten is een

kostba.r. zo.a.k, voorQ.l a.ls w. er va.n ult go.o.n do.t nl.t h.le

stukk.n va.n de "Qtrix t.gelijk zullen uitvo.l1en.

D. v.rleiding 0" d. "Q.trlx op .en print te rea.lis.ren wo.s echter

zo groot, da.t ik hier t.o..v. d. "odula.ir. opbouw enlge con

cessiesheb gedoQ.n. (Zi. pa.r. 3.1)

De voord.len von de reQ.liso.ti. op .en print, "et a.Q.n een Zijde

0.11. Q.a.nsluitingen Zijn echter zo groot, dQ.t "e dit rUi" g.

r.chtva.a.rdigd leek, voorQ.l a.ls we de "Q.trix-ICfs toch in IC

vo.tjes "onteren.
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TU'wille 1I00n de toego.nkelijkheid, heb ik e.n o.chti'rplo.o.t 0.15

ruggegro.o.t vo.n de "o.trixunit gekozen. Oyer deze o.chterplo.o.t

lopen 0.11e verbindingen tussen L.C.C., "o.trices en "Gtrixbe

sturing, en Zijn 0.15 ZOdo.nig ook do.o.r toego.nkelijk.

Uit technische overwegingen betreffende plo.o.ts en doorverbindingl

po.tronen op deze o.chterplo.o.t, ftoeten er printen ge"o.o.kt worden

ftet 4 L.C.C. 's per print. Elk vo.n deze printen ko.n op de

o.chterplo.o.t aangesloten worden yio. een 72 poli;e (sto.ndaard-)

conntctor.

Ao.n de o.ndere zijde vo.n deze printtn zitten de connectoren 1I00r

4 afzonderlijke deViCe-o.o.nsluitingln In. de display van de L.C.C .

.... nit.

De eisen gesteld door d. ftogellJkheden yoor koeling, en de

ftogelijkheden t.o..v. het verbindingspo.troon op de achterwo.nd

resulteerden in een opbouw zoo.ls die In de tekening (fig. 2.4) op

de volgende po.gina geschetst is.

2.5. COHCLUSIE

I)oor de OPSplitsing in subunits in het begin yan dit hoofdstul<

hebben we .... nits gescho.pen, die goed te definieeren Zijn, nog

overzichtelijk Zijn wo.t werking betreft , en ook ten o.o.nzien vo.n

de opbouw logisch blijken te Zijn.

De cOft"unico.tie tussen de v.rschillende units is ook te re

aliseren; en is volledig te testen, Rede dankzij de keuze

yo.n lIoornoe"de o.chterwo.nd.

De "o.trices Iijn funktionete .enheden, die dlrekt uitwissetbao.r

Zijn, en zijn "odulo.ir opgebouwd "et behu\p yo.n IC voeten.

Al l'Iet 0.1 ft0.9 ik concluderen, do.t ons systeeft op deze ftOonier

reo. 1 i see r b 0. 0. r I'l 0 e t Z i j n , end 0. t de Ze re 0. 1 i s e r I n9 n jet

in strijd is "et de opztt betreffende toeganke\ijkheid en

ftodulo.ire opbouw.

Hoe de hier beschreyen subunits in ho.rdware yerwezenlijkt zijn

is onderwerp vo.n het volgende hoofdstuk, wo.ar het een en o.nder

ftet sche"o.'s Zo.\ worden gei\\ustreerd.
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HOOFDSTUK 3, re~\is~ti& v~n het systee~.

HOOFDSTUK 3

Dit hoofdstuk z~l de re~lisering beschrijvtn v~n de tot~l~ unit

Yoortbouwende op de Iplitsing in subunits, zo~ls die in het

vorige hoofdstuk is geft~~kt, z~1 in dit hoofdstuk de re~lis~ti~

ook per subunit beschreven worden.

In de l~~tste p~r~gr~~f V4n dlt hoofdstuk wordt tenslotte

QQng.geven hoe 411. subunits tot een _v_t.eft s4ftengevoegd ~o.t.n

worden.

In deze l~~tste p~rQ9rQQr Zijn d4n ook 411e doorverblndings

sche~Q's te vinden, die Q4ngeven ~oe de verbindingen tUIsen d.

subunits 119gen.
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HOOFDSTUK 3, re~lis~tie van het syst.e~.

3.1 De Adtrices.

ZOdls reeds eerder ver~eld is, Aoeten .r twee Adtrices gebou~d

worden: een voor d~td-, en een voor cO"Runic~tiedoeleind~n.

In hdrdwareopzicht is er geen v.rschi 1 tUlsen beide ~atric~l,

zodGt ik kdn volstaGn Aet het geven van een scheAG.

- de over te brengen signdl.n dienen zowel aQn de ingGng.

dis ddn de uitg~ng TTL-coApatibel te Zijn,

- een bitrate van 10 "bit/sec. Roet haalbQar Zijn,

- het tr~nsport "oet liefst via een dubb.ldr~adsverbindin9

pl~dtsvinden, O~ %0 extrQ coderen en decoderen te verftijden,

- de kruispunten dienen electronilc~ ge.et, en gereset t, kunnen

worden.

In hoofdstuk 2 is ~l ddng.geven welke reQlis~tie er is gekozen,

nl. Aet de "C 3416 van "otorola.

Op de volgendt pagind is een schlRa van de Inwendlge .truktuur

Vdn dit IC geg.ven. (fig. 3.1)

Hieruit is te zien, d~t de krui.punten be.taan ult th~ristor

schdkeladrs, die Aet een netwerk van sellctlelljenn ontstoken

kunn,n worden.

Deze uitvoering heeft 015 nadeel, dat er een conversie nodig is

van TTL- n~~r Aatrixnivo en terug.

Dit is te d~nken aan het felt dat de thyrlstoren doyen wanneer

de anode-k4thode strooA onder d. opgegeven w4arde V4n de houd

strooR ko~t.

Da4rtegenover st4an echter een aantal Yoordelen, zoals:

- de kruispunten kunnen Aet pul.en ge5et en gereset worden,

(setten koftt overeen Aet het ont,teken van de t~ristor,n,en

res.tten ~et het dov,n ervan)

DoordQt dit Ret pulsen kan ge.chleden, Is het niet nodig o~

het krulspunt gedurende de totale tran.porttijd bekrachtigd

te houden,

- de verbindingen in het Ie hebben een goed frequentieb.reik,
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HOOFDSTUK 3, rea.lisa.tie .... Qn het systee.\.

en vertonen weinig oversprQQk,

- we kunnen dubbeldrQQds door de ftQtrix,

- we beschikken o .... er een cOAponent die een COftpQcte opbauw vun

de I'lCltrix I'\ogelijk I'lQQkt.

In een IC zitten 16 kruispunten, yoor een 4 x 4 ACltrix, ol'ldnt

wij eehter een ftQtrix YQn 32 x 32 willen bouwen, zijn er dus

64 YQn deze IC's per I'lQtrix nodig.

Ol'\da.t deze IC's zo uitgeYoerd zijn, dQt ze yrij eenyoudig Met

elkCla.r verbonden kunnen worden, is gekozen yoor een opzet v~n

de I'lQtrixprint die Qlleen uit deze IC's bestQQt, zonder de

benodigde ol'lringende QppQrQtuur yoor kruispuntselectie en

kQnQQIQQnsturing.

Oit heeft tot geyo19 dQt we len ftdtrixprint kunnen opYQtten

Qis EEH groot IC.

De QQnpQsSing voor het QQnsturen YQn de kQnQlen door de I'lQtrix

is op de L.C.C.-printen ondergebrQcht, I'IOQr ZQI zodQdelijk be

sproken worden, evenQls de QQnsturing YOQr de kruispunten

seleetie, die is ondergebrQcht op een IpeCiQle krUispunten

selectie-print.

De electronicQ Yoor het res.tten yan de kruispunte~ beYindt

zich ook op de L.C.C.-printen, zoals Yerderop dUidelijk

gel'lQQkt ZQl worden.

Ten QQnzien VQn de opbouw VQn de ftQtriX kunnen we het Yolgende

oplurken:

In hoofdstuk 2 is QI gezegd, dQt we een concessie hebben ge

dQQn OQn de 1'I0dulQlre opbouw VQn het geheel doordQt we de I'lQtrix

op een print wilden redlislrln.

Terecht kQn I'len zich QfvrQgen waarol'l we dit hebben gedQQn, en de

ftotiYQtie hiervoor kOftt ongeveer op hIt volgende neer:

Bij .en ftodulQire reQlilQtie VQn de ftotrix, door b.y. het bouwen

VQn b.v. een kolo~ op een printje, ne'ftt het QQntQ1 connector

contQcten dusdQnig toe, dQt het geh.el wQQrlchijnl ijk zeer on

betrouwbQQr wordt.

Ten tweede ZQ1 er zich op dit printje een se1ectieSchQke1QQrtje,

in de vorl'l YQn b. v. een j uftper o. i . d. ftoeten bey i nden, Oft QQn

te geven yoor welke kolol'l dit printje dient.

Ten derde spee1de ook de plQQts VQn de eonnectorcontQcten QQn de
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~atrix eln belQngrijkl roll Ats het ftogelijk is, O~ dlle (19(! I

contQcten QQn een zijde te krijgen, ddn is deze Oplossing verre

te prefereren bov~n Qlle Qnderen.

Tenslotte is er na overwigen VQn QI d,ze punt.n gekozen voor de

reQliSQtie op eln grote print.

Hierbij bevinden zich QII. connectorcontdcten QQn een zijd~, en

ik ben erVQn overtuigd, ddt d.z. OplosSing d. grootst.

betrouwbanrheid bezit.
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3.1.1 Kru i spuntena.a.nstur i ng.

Aa.n dez, sch~kelin9 ~ord.n .en drietQl eisen gesteld. te wet.":

- conyersie vo.n TTL- n~a.r ~a.trixniYo en terug.

- 10 I'lbit/sec. bitra.te.

- wQ.o.rborgen va.n de Rini"a.le thyristorhoudstroo~.
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De tweede eis noodzo.a.kte ~iJ, Oft ftiJn toevlucht t. ne~en tot

louter TTL-electroniCQ.

De scha.keling die verd.r QQn de elsen voldoet is op de volgend~

pa.gina. in fig. 3.2 w.erg.geyen.

200.15 te zi.n is. ~ergt de tota.l. scha.keling slechts drie we~r

sta.nden. bUiten de toch a.l Qa.nwezige sturlnde- en ontva.ngende

TTL-poort.en.

Door R1 en R2 wordt tijdlns ontstoken Zijn van de thyristor de

houdstroo~ von co.. 4 "A gewo.orborgd, t.rwijl yia R3 de data wordt

a.o.ng.boden.

De weersta.nden Zijn a.ls voigt te berekenen:

Over d. th~ristor va.lt fta.xifta.Ql 1 volt, en als er geen stroo~

door R3 vloeit, ftoet op R2 een hoog TTL-nivo b.schikboar ziJn,

ya.n ftlni"aa.l 2,2 volt.

Ca.a.t. Ir Icht.er nog Inlgl strooft door R3, oftda.t de sturende poort

len 10gisch la.a.g niyO Qanbledt, dan fto.t op R2 een nivo va.n

fto.xiftQQI o,e volt o.QnWezig %ijn.

Uit dlze overw.gingen voIgt: R1=130 ohft, R2=180 ohft, en R3=,a

oh PI •

Hierdoor ontsta.a.n de yolglnde st.rooft- en spanningswa.Qrden:

da.ta. is hoog: Y1 a 3,2 volt

Y2a2,2 .... 0 It

I 1=12 "A
12=11

da.ta. is loag: V1=1.6 volt

Y2=O,7 volt

11=22 PIA

12=4,3 PIA
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Hieruit voigt d~n weer een eis voor de sturende TTL-poort, de

uitg~ngstr~nsistor v~n dlze open-collector-poort ftoet deze

rui", 17 ",A kunnen verwerken, en uit veiligheidsoverwegingen

is er gekozen voor een ftinift~le 'sink-c~p~bilit~' v~n 20 ",A.

Een berekening v~n het geftiddelde strooftverbruik v~n len kruiS

punt tijdens een bedrijf ftet evenveel nullen ~ls enen in

de te tr~nsporteren d~t~ levert per ft~trix een ftaxiftuft op van

1,1 A"p.

TerWijl een berekening van het ft~xiftale gedissipeerde verAogen

in een Aatrix-IC een waarde v~n 80 ftY oplevert.

Deze l~atste waarde ligt ruift beneden de ft~xlfta~l toelaatbare

dissipatie VQn deze IC's.

I>e schakellng van fig. 3.2 is gebouwd en getest, en werkte tot

volle tevredenheid bij d~t~tran.port5nelheden v~n 50 "bit/sec.

3.1.2 Kruispuntenselectie.

In het vorige hoofdstuk is ~l aangestipt, d~t er voor het

selecteren v~n een van de krUispunten gebruik geft~~kt wordt van

een kruispuntensel.ctieunit (p~r. 2.3.1).

De benodigde adressen v~n ft~trlx en kruispunt worden door de

ftatrixcontroller in twee 51agen verzondenl lerst ten 5 bits

r i j a dres, 9e vol 9d door e e " , bit s k 0 10" a dre S I Waarb I j de ft e est

significante -zesde- bit v~n dlt koloft4dre. het "atrixt~pe

~angeeft.

Tenslotte ftoet de kruispuntenselectieunlt %0 gebouwd worden,

dat ze bij het ontv~ngen v~n een koloftadres h~ar uitgangen

zol~ng aktief ftaakt, dat er len grote kans bestaQt, d4t het

geadresseerde krUispunt geset IS.

Het SChel"lQ v~n de kruispuntensel.ctleunit I. In fig. 3.5 op

de volgende pagina getekend. In fig. 3.3 op de vorige pagina

is een detai lschefta v~n de electronlca voor het ontsteken van

de th~ristoren getekend.

Allereerst htt gedetlte dat op dl vorige p~glna i. getekendl
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Hier zien we de 'ontst.ektr~nsistor' van een kruispunt in het

"C 341b IC ~et de bijbehorende koloft- .n rijlelectiedr~den.

Yolgens de specific~tiel zull.n de thyristoren ontsteken bij

een g~te-strooft v~n 1 AA.

OAdat de pnp-transistor een b.t~ he.ft v~n 1, ftoet er een

eAitterstrooA v~n ftinift~~l 4 AA vloei.n Oft in beide co'lector~n

deze gate-strooft te veroorz~ken.

Uit de b~sis koftt d~n een strooft v~n 2 ftA.

"et deze gegev.ns. en A.t het gegeven d4t een niet-g.s.lekteerd

kruispunt een pOliti.v. b~Si5-.ftitt.rspanning fto.t hebben. Zijn

de 3 weerst~nden in de sch~kellng t. ber.kenen.

Bij deze berekening ble.k h.t d~t het onftogel ijk was Oft aIle

strooft- en spanningsw~Qrd.n Aet een 5 volts voedingsspanning te

re~liseren, en daaroA is er voor e.n 10 volts voedingsSPQnning

gekozen.

De "et deze gegevens ber.kend. weerst~ndsw~~rd.n Zijn:

Rl=l,2 kohft, R2=2.7 kohA' en R3=690 ohft.

"et deze wQQrden word.n de ond.rst~~nde sp~nning.n en strOften

gertQlis.erd:

In ni.t-geselecteerde to.,t~nd II d. riJ-trQnSistor (T1)

gesperd. zodQt er CQ. +10 volt op de b~Sis v~n de ontsteek

tr~nsistor .tQQt, en is de kolofttr~n'iJtor (T2) g.l.id.nd,

zodQt d. eftitt.rsp~nning ca. 0,3 volt bedr~~gt.

In h.t g.val v~n e.n akti.ve rijtr~nsiltor wordt de bQSis

spanning verl~agd tot c~. 5 volt, en voert R3 ten strooft v~n ca.

b ftA.

In het geval v~n een ge~ktiv.erde kolofttr~nsistor wordt de

eftitt.rspanning , volt. en voert R1 ••n strooft v~n 4 ftA.

Hieruit is dUidelijk, d~t ~lleen bij een ~ktieve rij- EN een

~ktieve kolofttransistor er een ontsteking v~n het kruispunt z~l

optred.n, oftd~t aIleen in dit gev~l de b~Sis-eftitterov.rg~ng

VQn de ontste.ktr~nsistor in d. voorwaartlrlchtlng kOftt, .n

er een collectorstrooft k~n vlolien.

D. schQkeling van fig. 3.5 il een voll.dig ov.rzicht van dt

kruispuntenselecti.unit.

Hier Zien wij de electronlca voor:
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- de ti~ing v~n d~ ontsteking v~n een kruispunt,

- de sturing zo~ls boven beschreven,

- en de de~ultiplexing Vdn de ~dressen.

Yoor de deftultiplexing Iijn vier 4 nd~r 16 deftultiplexers ge

bruikt VQn het type 74154.

De vijfde Qdresbit wordt dQn e.n Vdn de endble-uitgdngen VQn

deze deftultiplexers QQngesloten en rungeert dIs fen 'chip-select'

De tweede en~ble-ingdng wordt vdnuit het ti"ing-circuit ge

stuurd, en hierftee wordt een .rf.ctieve en eenvoudige tifting

voor h.t ontsteken Vdn de krUispunten geredliseerd.

De gedecodeerdf uitgQngen Vdn de deftultiplexers w~rden ".b.v.

HOR-poorten en de QQngeboden ftotrix-identificotiebit ndQr

de juiste ftQtrix geleid.

De CoftftUnicotieftotrix wordt bekrochtlgd indien deze bit-l.

De sturing VQn de selectiedroden zOdls bov.n beschreven,

wordt tenslotte door de 7417 resp. 7416 IC's verzorgd, die over

een open collector uitgdng beschikken.

De tifter von de ~Qngebod.n ontsteekpuls wordt gestort door

het buffer-full (BF) signQ~l uit de be.turing.

"et dit signoQl wordt de 74LS163 pre.ettQble counter ge.tQrt,

en worden tegeliJkertiJd de de"ultipl~xers bekr~chtigd.

HQ het verstrijken VQn de -Instelbdre- tiJd wordt de tifter

door het optreden Vdn een .igndol op de ripple-c~rry uitgong

v~n de counter gereset.

Ondertussen is "et behulp Vdn een ocknowledge-signool de

besturing op de hoogte gebrdcht Vdn het onderne"en Vdn de

Qktie 0" het kruispunt te setten.

Tenslotte zien we in fig. 3.5 ook nog de connectoroonsluitingen

von d. kruispuntenselectieunit getekend.

Een kruispunt in de ftdtrlx wordt gereset door de thyrlstoren

von dit kruispunt te doven.
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Zo~ls bekend verondersteld ft~g worden, is de norft~le wijze O~

dit te bereiken, het brengen v~n dl ~node-k~thode strooft door

de thyristor onder de opgeglven waardl van dl ftinift~l. houd

strooft, gedurende d. gespecificeede turn-off tifte.

In ~ijn ontwerp heb ik dit verwezlnliJkt door de ~node v~n d~

thyristor n~Qr ~~rde te sch~keten.

Oit z~l ~ltijd een doven v~n de thyristor tot gevo19 hebben.

oftd~t de k~thode v~n de thyristor door de 180 ohft weerst~nd

Qltijd op een nivo even bovln ~~rdpotlntiaal ,ehouden wordt.

Oe benodlgde turn-off tlfte IS volgens dl fabrlk~nt < 1 us.

Oeze tijd wordt door de softwarl v~n de Ratrlxblsturing ge

v~~rborgd .

In fig. 3.4 is de 5ch~ke\ing geteklnd die dit resltten re~\iseert.

Tegelijkertijd is de rest v~n de .tuurilictronica voor het

d~t~tr~nsport getekend, en hieruit is VII dUidelijk, wa~ro"

dezt Ileetronic~ op de L.C.C printen I. onder,.br~cht.

Het pl~~tsen v~n 64 v~n deze circuits op dl ftatrlxprint zou deze

print eln zelr geeOftpliCeerde struktuur glvln.

Het resetten tenslotte glschiedt een~oudig doordat de tr~nsistor

in de reset-drlverpoort de anode op een potlftti~al v~n e~. 0,4

volt boven ~~rdpot.ntl~~1 brengt, In hltrblj een strooft v~n

ongeveer 30 "A na~r ~~rdl teidt.

Oft deze strOOft te kunnen yerwerken vas hit gebruik v~n een 7417

noodz~kel I Jk.

Tenslotte WII ik nog verftelden, d~t de schakellngen v~n de fig

uren 3.2 tIft 3,-' lJitvoerig getlst ziJn; hierbij verden t.~.v. het

d~t~tr~nlport bovenglno.~d••nelhlden v~n SO "bit/sec. bereikt,

en werd t.~.v. het set ten en resetten v~n kruispunten no; "et

sueees gewerkt bij tijden v~n SOO tot 700 n~no-sec.·

De tijden yoor het setten en resetten vertoondln vlel spreiding,

en dit is d~n ook de reden voor de keuzi van eln set- en

resettijd Y~n 1 usee.



In het vorige hoofdstuk il de keuze v~n de opto-couplers en de

k~bel ~1 geftotiveerd en bep~~ld.

Hier z~l ik ~e ·beperken tot h.t sch.tlen v~n de drie stukken

wo.o.rin de v.rbinding uit.envcl1t, te wetenJ de k~be" de

'zender' en d. 'ontv~nger'.

3.2.1 De kelbel

De kelbel il de Belden 8777-kabel. Oeze kelbel is hoofdzelkelijl<

gekozen oftd~t hiJ erg veel saft.n ftet de opto-couplers wordt

gebruikt, en oftdelt het in principe zelfs de enige kQbel is,

die sn.l geleverd kon worden voor een op het ftoftent erg

gunstige prijs. Andere overwegingen t.~ .. v. de Q~nsch~f Zijn

in pelr~gr~elf 2.2.1 verfteld.

De kabel best~~t Ult 6 getwistte ~derp~ren, per p~ar volledig

elfgescherftd. De k~relkteriltiek. Iftpedontie bedraogt ongeveer

50 tot 70 ohftl en d~elrl'lee past de kelbel erg goed bij

de line-drivers en de opto-couplerl.

De zender best~~t ult twe. delenl e.n gedeelt. d~t d. ~an

geboden d~ta kodeert, en een gedeelte, dot de ~~ngeboden

koderlng de lijn opstuurt.

De lijnsturing is het eenvoudigste gedeette, en best~~t ult

tw.e schottky-power line-drivers, die 5pecia~t voor tljnen ftet

een k~r~kteristieke iftped~ntie v~n '0 ohft gfschikt Zijn:

de 74LS140.
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Oe kodering van de d~t~ fto.t dusd~nig ziJn, d~t over twee draden

de inforft~tie, en de klok overgebr~cht kunnen worden.

Een bijkoftende COftpliCQti' IS, dQt de stroften door de twee dr~den
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ni@t on~rhQnk@lijk v~n elkadr Zijn, oftdat we opto-coupl.rs

dIs line-receivers g@bruik.n.

In verbdnd ~~t d@ sturln~ van de opto-couplers, is h.t gene.t

wnt b.gerijpel ijker, indien we d. richtingen ,wdarin de stroo~

door d@ lijn vloeit beschouwen, i.p.v. de spanning tUllen de twee

adlrs.

We hebben ftlt bovenstaan~e twee draden dril ftogelijke lijn

toestdnden: de strooft gaat door de ene ader heen, .n door de

andere ader terug; ideft ftaar in tlgeng.steldt richtingJ en er

loopt geen strooft.

Ik heb deze tOlstanden resp. Linkso~, Rechtsoft, en Dood genoe~d,

aangl~eYen ~et L,R, .n O.

Op de volg.nde pdgina is een oVlrzicht gegeven van hoe d@ kodering

werkt. (fi~. 3.6)

Alllr@erst d@ aangeboden data, ftlt len klok, In daar~ndlr de toe

standen di@ deze data op de lijn creeert.

Uit dez@ s~ftboliSche r@presentatie van de drie toestanden, is

het dUidelijk, dat @lke bit .en v.randering van de lijntoestand

veroorzaakt, zodat h.t s~st.e" z.lf-klokkend is.

Onder h@t lijnsignaal vindt ften links hIt volgordediagraft vnn de

kodering, ft@t de dangeboden databit als parafteter.

En rechts is ter y@rdUidelijklng de lijnsturing weerg.geven.

Hierbij kdn ften als sturende transistoren dUideliJk dl push-and

pull uitgan~ Vdn .en TTL-Ie herkennen.

Tenslotte is hell~aal ond@raan de pagina het hardwar@sch@fte van de

koderingsunit gegeven.

Bij dez. kod@ringsschak.ling wlI Ik nog drle opfterklngen ftak@n:

- de 'clock' ~oet s~nchroon ",t de databits lopen, zoals

boven aan d@ pagina geschetst iSI door de stijgende klokrl~nk

worden de FF's geklokt, Iodat dl aang.boden databit dan

stabiel dilnt te Iijn.

De beste ftethode Oft dit te blrliken is de data op de dalende

klokflank aGn te bieden.

- De preset en clear ingangen van de FF'. kunn.n gebruikt worden

o~ d@ stationaire 1.ljntoestanden te verwezenliJken, die nodig

Zijn yoor het lijnprotocol zoals dat In paragraaf 2.3.2 is
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beschreven.

- o~dot het geheel zelf-klokkend is, kdn de trdnsportsnelheid

over .en groot bereik gevdrieerd word.n.

3.2.3 De ontvdnger

Als ontvdnger worden opto-eoupl.rs gebruikt, vdnwege eisen

t.o.v. voedingsspdnning en gdlvonisch. sch.iding.

De lootste eis is dl in hoofdstuk 2 ddn de ordl geweest, ~oor

de tiS t.o.v. de voedingsspdnning kdn nog weI Inige uitleg ge

bruik.n:

we dchtten het niet gew@nst dat dl sturing von de ontvdnger

Odn die ziJde Ydn de golvdnische scheiding die dlleen Vid de

kdbel ber'ikboor is, een voedingssponning nodig heeft, Oftddt deze

sponning ddn of vio de kobel, of Vid len trdfo Vdnuit de Qndere

kdnt von de scheiding ftoet koft.n.

In b.ide situdties hdlen we ons vlel probleft.n op de hQls, en

dQoron is er voor opto-coupl.rs dIs ontvang.rs gekoz.n.

Deze bevdtten Qis ontvong-el.ftent een diode, die de lijn df

sluit, en geen voedingsspdnnin9 nodig heeft.

Yerder Zijn opto-couplers uitsteklndl ontvangers ddngddnde

storingsgevo.ligheid.

Op het gebied Vdn snelheid en gevoelighlid ziJn de pr.stdties

(nog?) Wdt ftinder go.d, en hier ziJn ddn ook lin dontdl

beperkingen Vdn het systeeft op t.rug t. vo.r.n.

Tenslotte dient zich oehter de ontvang.r nog een schdkeling

te bevinden die de codering VQn de bits teniet dOlt, .n op

betrouwbore wijZe uit de ontvongen slgnolen de oor

spronk.lijke ddtd hersteld.

Bovenddn d. volg.nde pdgind is in fig. 3.7 ddng.gevln hoe de twet

opto-couplers geschdkeld Zijn.

Hieruit is W4dr t. n.n.n, ddt d. stroo", dil bij A binn.nkont in

Zijn geh•• l door de LED d zdl stron.n, en zieh ddarnd over de ddrd.

en de retourleiding B zdl verdllen.

EXperiftenteel is bepodld, ddt dex. configurati' verr.wIg de b.st.

uitgdngssign41en l~vert.
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Over de uitgQngen VQn de opto-couplers v4lt ook nog het een en

Qnder op te Aerken:

De uitgQngen bestaQn uit open-collector schottk~ poorten. Hier

door is het dus ftogelijk, Oft door len jUiste keuze van de collec

tor belasting de collectorstrooft %0 kl.in ftogelijk te houden, en

d~Qr Aee de flQnksteilheid optiftQQl tl ftQken. Hiertoe Zijn de

collectorweerstanden regelbQQr uitgevoerd.

De opto-couplers hebben Ichter een v.ryelende eigenschQp: O~ het

StOringsnivo te vergrot.n. i~ dl dreftp.lsPQnning nilt voll.dig

sYMftetrisch uitglvolrd, WQt in len behoorlijkl pulsduurvtrkorting

Qan de uitgang result'ltt.

Het is onder Qndere een tQQk VQn dl decod.erschQk.ling Oft de

flQnkverdubbeling. dil hierdoor ontstQQt. te Iliftinlren.

Een voorbeeld VQn de flQnkvlrdubblling is geg.ven in lIn puls~

diagrQ~ onder de sehlts VQn de opto-coupler lijnQfs1uiting, in

fig. 3.8.

Hieruit is te ziln, dQt .lke oft5chQk.ling VQn de strooft I van

positief nQQr negQtief tWle flQnken oplevert. Qlhoewel Ir slechts

EEN bitverQndering is.

Dit is ernstig. oftdQt ik uit de flQnken op de beide uitgQng.n de

klokpuls ftoet r.gen.reren.

Achter de opto-coupl.rs Zit in het glVQl VQn I.n ontvQnger Qan

dlViceZijde .en decode.rschQk.ling, .n in hIt gevQI VQn .en ont

VQnger aQn ftQtriXZijde de l.C.C. logiCQ, ftlt de ftQtrixsturing.

Dit laatste blok is Ql besproken, zodQt Ql1e.n d. decod.er

schQkeling nog restlert:

- Iliftineren VQn bovlngenoeRde flankverdubbeling,

- uitcoderln YQn de stQtionQire lijntolst4nden, .n

- uitcoderen vQn de verzondln bits.

lQten we beginnen "et h.t uitcod.r.n VQn dl v.rzonden bits, oftdQt

dit het geftQkk.lijkst is. Het is direct in t. zi.n. uit d. lignQI.n

A' Itn 8', dQt to .....o.ren .... on de in ..... rs. VQn d.z. slgnQl.n QQn •• n

JK-rlip-rlop d. juiste bits levert, Qls .lk. flQnk VQn de 5ig

nQlltn A' en B' een klokpuls .... oor deze flip-flop opl.v.rt.
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(fen dubbele flQnk wordt Qts EEH flQnk beschouwd!)

Ook het uitcoderen VQn de stQtionQire lijntoestQnden is eenvoudig:

Als I positie( is, dQn le..,ert not(A').B' hier..,oor .en indiC:Qtie.

Als I nul is, A'.B'; en Qls I negQtief is A' .not<B' >.
Dit is dus een kwestie VQn WQt COftbinQtoriek.

Het eliftineren ..,Qn de flQnk..,erdubbeling is een tQ~~lijk inge

wikkeld probleeft. Tenslotte is er een .chQkeling ontworpen, die

dUidelijk gebruik ftQQkt VQn het feit, dQt de opto-couplers puls

duurVfrkorting ..,eroorzQken.

Uit een nQdere beschouwing VQn het uitgQngs5ignQQl V<ln de opto

couplers bliJkt Ql snel, dQt dlrekt nQ een negQtieve flQnk QQn

een VQn de tw •• uitgQngen VQn de opto-couplers er een klokpuls

gegenereerd ~oet worden, wQQrdoor er QQn de logiCQ VQn de

decoder e.n signQQt gege..,.n wordt, dQt er een nieuwe bit beschik

bQQr 15.

Echter het optreden VQn een positie..,e ftQnk ftQg in het <llgefteen

niet direct lelden tot een klokputs, oftdQt het ftogelijk is,

dQt enige tijd lQt.r de Qndere uitgQng ..,erQndert. Deze ..,erQndering

ZQl dQn Qltijd optreden in de ..,orft ..,Qn .en negQtieve ftQnk, en

ftQg dus direct tot een klokputs lelden.

Treedt er echter g.en negQtie..,e flQnk op, dQn is het nodig toch

een klokpuls te genereren nQ enige tijd, oftdQt er dQn blijkbQQr

een Dood-toestQnd op de IIJn heerst. Yoor het genereren ..,Qn deze

klokpuls is een tifte-out generQtor gebouwd.

Op de ..,olgende pQginQ is een scheftQ YQn de decodeerschQkeling

gege..,en: (fig. 3.9)

ftet behulp ..,Qn een 5nelle klok <20ns cyclustiJd) worden de uit

gQngen ..,Qn de opto-coupters beftonsterd.

"et behulp VQn de poorten PIQ, Plb en P2 worden de posltieve

flQnken gedet.ct.erd. Een positieve ftQnk heeft .en gedefinieerde

breedte ter grootte ..,Qn de cyclustljd ..,Qn de klokpuls.

Door de vertrQgingstijd "'Qn de poorten is het inklokken ..,Qn een

positie..,e puIs in het schuifregister 74819. QltiJd gewQQrb~rgd.

HQ drie klokcycli koftt deze puIs "eer t. yoorschijn, en

Qkti..,e.rt de decoder-flip-flop 748112.

Het schuifregister wordt tegelijkertijd gere.et.
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Is ~chter gedurende de ti~e-out door de poort.n P3Q,PJb en P4

een negntieve flnnk gedetecteerd, don wordt de 745112 direct g~

klokt. en een eventuefl 'top.nd. puts' In h.t schuifregist~r

wordt dnnrdoor v,rni.tigd.

Er dient op gelet te word'ft, dot de helt schok.ling ~et schottky

TTL opgebouwd "oet word.n (niet low-power schottky!). i .v.~. de

snelle klok, en de dnnrdoor y.r.ist. kort. r.okti.tiJdtn VQn de

logicn.

Een pro.fschnkeling ~et een 745124 015 klokg.nerotor werkte uit

stekend.
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3.3 De ftltrixbesturing.

De besturing is het hlrt van de ftatrixunit, en ~an hi~ruit worden

all~ kruispunten glset, gere.et, wordt de unit getest, en wordt

de status ~an de unit bewerkt en bewaard.

Ik ben er in ~iJn ontwerp van Uit gegaan, dat de realis~tie von

de besturing een logische afspiegeling Vln ziJn tlken.behoort

te zijn, en dat er indien ftogelijk nieuwe ontwikk&lingen Uit

de "icroprocessorwereld in ftoeten worden toegeplst.

Op grond van deze laatste overweging is gekozen voor de 8748

ftiCroCOftputer-op-een-chip van Intel.

Dit is de eerste ftiCrOCOftputer op een Chip: een processor, lk

progrlftftlgeheugen, en een 8 bit teller in EEN 40 pins Ie.

Ylnwege de geCOftplic.erdheid Yln de besturing, wil ik de

beschrijVing eryan in twee flsen doen: eerst een blschrijYing

Vln de werking lln de hand Yan een blokscheftl; en dllrnl een

bespreking Yln die afzonderlijke blokk.n.

De realisatie ~an de principieele taken IS al. uitgangspunt ge

kozen voor de hardware-opbouw van de controller, en dit is ook

duidelijk in het blokschefta op de volgende paglna terug te

vinden: (fig. 3.10)

Door de 8748 werd ftin of fteer een bus-struktuur gedicteerd, volgens

hetwelk de coftputer opgebouwd dlende te worden.

Oeze bus leidt naar eln aantal 1/0 poorten, die elk de interface

tUIsen de processor en de rest Yan h.t s~steeft vorften.

Deze 1/0 poorten Zijn ultgevoerd ftet het IC 8155.

Hierin bevinden zich drie adresseer- en prograftfteerbare

1/0 poorten, twee van 8 bit, en een Yan 6 bit breed.

De poorten Zijn prograftfteerbalr, in die zin, dlt elke poort

als in- of uitgang.poort glprograftfteerd kan worden.

Ook is het ftogelijk, dat .en of beide 8 bit poorten van hand

shlke-signllen voorzien worden, die dln aln de uitglngen van

poort C (de 6 bits poort) beschikbllr zijn.

Verder is het IC uitgerust ftet 256 byte RA" en een 14 bit pro-
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HOOFDSTUK 3, re~lis~tie vnn het systeeft.

Allereerst zien we in het blokscheft~ (fi9. 3.10) de poort die de

request/select lijnen bestuurt. Yi~ deze poort ontvQngt de

processor de service-aanvragen, en kan de processor de L.C.C.'s

adresseren en besturen.

Daaronder bevindt zich een COftftUnicatiepoort: datawoorden YAn

8 bit die de processor na~r de poort schriJft, worden oftgezet in

serie-data vlogen. de in het svsteeft gebruikte codering (par.

3.2.2), terwijl inkoftende serie-data in 8 bit parallel-data

wordt oftgezet, en aan de processor wordt aangeboden.

Deze poort wordt o.a. gebruikt bij het ontvan9tn van opdrachten

van de devices, en bij het testen van de kana\e" door de ftQtrix.

De derde poort verzorgt het sturen v~n de a\ beh~ndelde kruis

puntenselectieunit.

Verder Zien we een blok ftet 'UPI 8741' erln geschreven.

Ook dtt blok bevat een nieuwe ontwikkellng: sinds enlge tijd

is er een universele controller voor plrirerleapparatuur op de

ftarkt.

Dit IC is in grote lijnen gelijk aan de 8748, ftaar is speciaGI

bedoeld Oft preiferieapparatuur aan te .turen. Daartoe beschikt

het IC over een databufrerrtglster voor datauitwisseling ftlt de

hoofdcoftputer, en een tweetal 1/0 poorten die naar believen ge

bruikt kunnen worden voor de periferieapparatuur.

Verder is hit IC als een volledige ftiCrOCoftputlr zoal! de 8748

op te vatten inklusier de lk prograftftageheugen.

Het prograftfta dat zich in dlt geheugen bevlndt, za\ zich hoofd

zakelijk ftet de sturing van de periferi.app~ratuur, en ftet het

protocol voor het datatransport tussen hoofdcoftpu~.r en datn

buffer ftoeten bezighouden. Echter ook de converSie-

prograftfta's voor de randapparaten kunn.n hier .en p\aats vinden.

Ik heb deze controller gekozen, Oft de infor"4tieuitwisseling

ftet de bUltenwere\d te verzorgen. HierblJ kan gedacht worden

aan het print.n van s~steeft-"eldingen zoals routen, .en Iljst

van aangesloten devices, bezettingsgraad, etc.

Tenslotte het geheugen, waarin tabellen ftet statulsen Yan

devices, ftatrlxkruispunten etc. hun pl&ats winden.

Het geheugen bevindt zich in een Cof ft.erdere) 8155 Ie's.



Yoor I.n Ae.r gedetailleerde beschrijvin~ van de 8748, de 8741,

en de 8155 wil ik verWijZen naar de databoeken van Int.l.

o~ t~ begin".n wil ik de logic~ behande\en die de processor

gebruikt Oft de 1/0 poorten, het ~eheugen en de UPI te ~dr~ss~r~n.

Een overzicht van deze loglca Is op de vo\gende pagina te vinden,

in fig. 3. 11.

Zoals .en a~ntal keren nog zal bliJk.n, is de hardware Ain of

fteer %0 opgez~t, da.t dit de software vereenvoudigt, en d~Qrftee

de verwerkingssnelheid van aanvragen Yergroot.

Dit is bijVOorbeeld te zien blj de adressering v~n de 1/0

poorten: de 8155 gebruikt de 3 ftinst slgnlflcante bits, die

tijdens de dalende flank van het AlE-signaal worden aangeboden

a.\s intern a.dre. (poorten, statulwoord of tifter). De rest.rend.

~ bits Zijn dan ongebruikt.

Door van dez. 5 bits er nu 3 te gebruiken Oft de verschillende

I/O-poorten te adr.sseren (chip~dre5) kunnen we in EEH instruktie

1/0 plegen ftet e.n bepaalde poort.

De adressering geschiedt ftet behulp van de diverse chip-enable

ingangen. Elke Chip enable ingang is op een uitgang van de

74lS138 deAultiplexer aangeslot.n, die uit bovengenotftde 3 bits

het chipadres decodeert.

Yoor .en geheugenaccess ftoet eerst P12-0 geAQakt worden.

HierAee wordt de chip, die het geheugen beyat geaktive.rd, en

wordt de d.~u\tiplexer bUiten werking gest.ld. Dit heeft

O.a.. het voordeel d4t d. toegang tot het externe geheugen Aet

.en instruktie kan geschieden, indien we afzien va.n de twee

'controle'-instrukties OA de deftultiplexer te besturen.

(eerst op non-aktlef, dan geheugenaccess, en vervolgens weer

het aktiveren van d. d.ftultiplexer).

Het aktiveren va.n d. UPI geschiedt ook op een soortgelijke

WijZe:

Ao.st.n we voor g.h.ug.n4cces5 P12=0 Aaken, yoor COftftunicatie
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Aet de UPI Aoeten we P16-0 Raken.

De bus dient nu als bi-directioneel datapad, en de lijn

UPIeD" (PiS) geert adn or de inforAatie op de bu. &In cOAAondo of

een dotowoord is. (zie ook de UPI b.schrijVing>.

Tenslotte is er nog .en verbinding over tussen UPI en processor:

UPISR.

Door het oktiveren von deze lijn, door de UPI, kan de UPI de

processor te kennen geven dot hij ge.erviced wil worden.

Dit signaal is opzettellJk op T1 aantesloten, oAdat het daardoor

ftog.lijk is dot de UPI de processor InterrUftp.ert.

De overige uitgongen Zijn ter controle von andere schakelingen:

- op TO wordt via een schakelaar (74157> een von de controle

signalen betreffende het setten en resetten vande kr~isp~nten

oongeboden. Al. P14-0, don vordt de coftftunicatleAotrix g,t •• t,

anders de dataftatrlx.

Het nul worden von TO dUidt op het correct verlopen Zijn von

de aktie.

- de interruptingang van de procelsor wordt gebrulkt qA een

request te detecteren. (zie ook request/select interface)

- Aet Pl0 wordt·het I/O-interrupt enable slgnaal voor de

request/select interface gereallseerd.

- Aet Pll wordt ~e vierde cOAA~ndobit voor een L.C.C. cOAAando

bepaald. Het nul Zljn von deze bit dUidt op tlstbedrijf.

(zle oak par. 3.4)

REQUEST/SELECT interface.

Von de request/select Interface Is len blokscheAa get,kend op de

volgende pagina, In fig. 3.12, vanwege de cOAplexiteit von Zijn

funkties.

Allereerst wordt er vanuit de processor een I/O INTR en~ble

signaal aan het blok B.C. tiftlng geg.ven.

HierAee wordt ten eventuele request van len van de 32 devices

Via de priority-resolver toegelaten tot de 8155.

De oonvraog wordt door de priority-resolver von .en odres von

5 bits voorzi.n. Door het geliJktiJdlg optreden van een not(
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IHT. REQ) wordt binnen 100 n. dit adre. opgeslagen, en wordt

er een interrupt ~an de 8155 doorgegeven.

Oe 8155 geeft deze interrupt door naar de processor, VI~

REQ. IHTR en neeftt het 5 bit adres in Zljn buffer over.

Zodr~ de processor deze Interrupt gaat afhandelen, wordt 1/0

INTR op non-~~tief gezet, zodat er geen ni.uwe aanvragen kunnen

koft.n tijdens het afhandelen van deze aanvraag.

Door het non-aktlef ftaken yan 1/0 INTR wordt het BUS CONTROL

si9n~al in de select Rode gezet. Olt houdt In, dat de 32

request/select lijnen nu als adre. lijnen dlenen Oft een l.C.C.

t. adresseren.

o. gehele schakeling is nu in de andere richting aktief: de pro

cessor ge.ft een L.C.C. adres en een 3 bits coftftando aan de

8155. Deze geeft dit adres aan de select deftultlplexer, waar

het adres ultgecodeerd wordt, terwlJI het blokJe 'tlftlng' eryoor

zorgt, dat geen van de select-lijnen aktief is gedurende het

v.r~nderen Vdn dit adres en de opdracht.

Door het weer aktief ftaken von de 1/0 INTR wordt de gehele

schakel ing weer in de startposltle gebracht.

In het tifting-dia9raft onder het blokschefto wordt boYengenoeftde

volgorde nog eens geillustreerd.

Het hardwareschefta v~n f19. 3.13 spreekt voor Zich, na het

uitwer~en von het blokschefta.

In fig. 3.14 is een overzicht van de signalen gegeven die de

8155 levert, cq. nodig heeft Oft in handshake ftode te kunnen

werken.

CO""UHICATIE INTERFACE

11

Ten QQnzlen VQn de cORRUniCQtle-interface is nog geen deflnitief

ontwerp geftaQkt. Het is de bedoeling dat de hr. Dortftans hiervoor

een ontwerp ftQakt, dat een on-line CRe-checker Ret A·RQ (Dautoftatlc

repeat request> bevat.

Olt ontwerp dient zowel 8 bits (coftftando-) woorden, als l' bits

(dQta-) woorden aan te kunnen.

Ik heb voor testdoelelnden een parallel-serle, cq. serl.-par~llel

oftzetter geftQakt, "et een enigszins YQriQbele woordlengte.
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H@t sche~~ hierv~n is te vinden in fig. 3.15.

KRUISPUHTEHSELECTIE INTERFACE.

H@t ontwerp v~n de interf~ce "et de kruispuntenselectie ~oet

slechts ~~n twee eisen voldoen:

- ten eerst. ~oet er bij het ~~nbieden v~n een kolo"odres een

signoot gegenereerd worden, dot gebruikt kon worden o~ de

selectieunit t@ oktiveren, en

- ten tweede ftoeten de oangeboden adre•• en gedurende langere

tijd beschikboor Zijn.

De Ichakeling van fig. 3.1' coftbineert deze twee eisen:

Door het SF en h@t not(strobe) signoal wordt de unit geok

tiveerd, en het is voor de processor "ogetijk Oft via het in de

8155 aanwezige statuswoord het aktief worden, of - geweest Zijn

van de setectieunit te testen.

Doordat de 8155 stabie\e getatchte uitgongen heeft, is ook oon

de tweede eis votd~Gn.

De buffering von de odressen is nlet strikt noodzakeliJk,

~aar is gedaQn o~ biJ eventuele uitbrfldlngen wot "fer or~slag

te hebben.

UPI

74

In fig. 3.17 is Gong.geven hoe de 8741 oonsloten dient te worden.

De aansluiting gefterkt "et 'A' levert de UPI Inforftatie over

de aangeboden datQ op de bus: data of co~~ondo.

Bit 0 van poort 2 (P20) wordt gebruikt Oft de aandocht van de

processor te kunnen trekken.

De andere oansluitingen Zijn triviaol.
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3.4 De lijn circuit centr~le

Uit het voorgo.o.nde is het dUidelijk, do.t de L.C,C. eigenlijk

de 'uitvoerder ' is vo.n de opdro.chten die yo.n de besturing

ko",en, en do.t hij bovendien de controller nog vo.n inf'orfto.tie

over de sto.tus vo.n de o.o.ng.sloten lijn, en vo.n het verloop

vo.n het setten en resetten vo.n de kruispuntenvoorziet.

Het is do.o.rOA erg belo.ngrijk do.t de L.C.C. en de besturing

ho.rdwo.retechnisch goed op elko.o.r o.o.nsluiten, lets

do.t hopelijk in het ontwerp yo.n beide terug te vinden is.

Yon de L.C.C. wilde lk, Yoordo.t ik 'let d. beschrijVlng vo.n de

ho.rdwo.re begin, net 0.15 bij de besturing, eerst o.o.n de ho.nd vo.n

een bloksche",o. de funktles en de opzet eryo.n YerduidellJken.

3.4.1 Bloksche"o.

Op de volgende po.gino. zien we in fig. 3.18 het blokschefto..

Hierin zljn twee soorten blokken te onderscheiden: de nlet-,

en de wei gestippelde blokken. De niet gestippelde blokken

ko"en overeen "et funkties die on"isbo.o.r ziJn tlJdens het nor"ale

bedrijf, d.w.z. tijdens de Ultwlssellng yo.n do.to. tuslen device~1

het plo.o.tsen vo.n service-o.o.nvro.gen etc.

De gestippelde blokken do.o.rintegen Zijn noodzo.keliJk Yoor o.lle

test- en dio.gnostiek"ogelijkheden tiJdens het zg. 'testbedrijf".

In eerste insto.ntie zien we vier lo.nggerekte blokken:, dit Zijn

de ko.no.len wo.o.rdoor het tro.nsport yo.n infor"o.tie tussen device

en "o.trix plo.o.tsvindt.

Verder zien we .en REQUEST blok. Hierin wordt een service

oo.nvrao.g vo.n een device gedetect.erd, en doorgegeven no.o.r de

besturing.

Fen SEL/REQ INTERFACE blok, do.t zorgt voor een JUlste o"scho.keling

ya.n de select na.o.r de request "ode ya.n de uni.ke IIJn,

o.fho.nkeliJk vo.n de toesto.nd vo.n het bus-control ligno.o.l.

De hier genoe"de 'unieke lijn', vor"t voor de besturing de

identifico.tie vo.n een L.C.C. Aile a.ndere liJnen tUIsen L.C.C. en

besturing hebben een bus-structuur, zodo.t de besturing da.~ruit

niet ka.n bepa.len ",et welke L.C.C. hiJ verbonden is.
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Oft praktische red.n <plaats') heeft deze IIJn twee funkties:

ten .erst. funge.rt hlj als request-lijn, en ten tve.de als

adres-lijn, inaien de b.sturing een L.C.C. een opdracht wil

geven.

Onder h.t r.que.t-blok zlen ve het ACKNOWLEDGE blok, dat de

acknowledge naar h.t deVice Yerzorgt, als de besturing ~et het

afhandel.n van 'een service-aanvraag beglnt.

D. acknowledge, die dlt blok naar het device stuurt Is voll.dig

gekopp.ld ft.t een terug~elding van het device. Deze handshake

Y.rloopt als yolgt: het optre~en van een request aktiYeert

h.t acknowledge blok, hierdoor wordt er nog geen acknowledge

v.rzonden, ftoar wordt het vel ftogeliJk dat er een y.rzond.n wordt.

zodra .r .en indicati' Yan de be.turing koftt, dat .r deSerYic.d

gaat worden. Oe%e acknowledge blijft nu %o\Gn~ stGGn totdGt het

deVice zlJn request wegneeftt, vat dus gebeurt door het versturen

van de opdracht voor de besturing.

Yia d. tw.e schakelblokken, 81 en 82 worden tl~den. de afhand.

ling Van e.n servlCe-aanyrGGg de CO~ftunlcatlekGnalen yan device

en be.turing ftet elkaar dooryerbonden. Langs deze weg

kan het device inforftatie sturen noar de besturing. en kan de

besturing deze inforftatie, ter kontrole, t.rugsturen naar het

device.

Yerder zien we e.n tweetal RESET blokken, voor het re.etten van

de kruispunten in de COftftUniCGtie- of datGftatrix.

E.n tveetal TEST SET/RESET blokken dienen, Oft het setten en re

setten yan kruispunten yan de nodige terugkoppeling te voorzlen.

Door het aktiveren van een van deze blokken, kan de besturing

testen of het kruispunt, WGGrftee deze L.C.C. verbonden Is 9'

s.t of ,erelet is.

Tenslotte blijft 'r van de blokken die voor 'niet-test-doeleinden'

Zijn aang.bracht, aileen de DE"ULTIPLE~ER over.

De deftultipleKer vorftt het 'hGrt van de L.C.C.', in dre zin, dat

Van hi.ruit aile opdrochten Yan de be.turlng voor de L.C.C. ge

interpreteerd worden. ~oor de signalen die uit de de~ultiplexer

ko~.n, worden de jUist. poorten voor een opdracht geaktiveerd.

De deftultipleKer be.taat in prinCipe uit tv.e delen:

- .en deel zUiver voor het testbedriJf,

- en een deel voor het gewone bedrijf.



HOOFDSTUK 3. redlisdtie van het s~steeft.

Door het test-deel te dktiveren ftet behulp van een test-opdrdcht,

worden Qlle service-adnVrQgen Vdn deze L.C.C. geft~skeerd,

en wordt de betreffende opdracht inwendig opg.slagen (onthouden).

Dit betekent dUI. ddt Qlle test-opdrachten dktief blijVen, ook

na h.t wegvdllen van de selectie Vdn deze L.C.C., dit in tegen

stelling tot nOrftdQ\ bedrijf. WQQr de opdracht beeindlgd wordt

dIs de L.C.C. niet fteer geselecteerd Is door de besturlng.

Dit is noodzQkelijk oftdQt tijdens test-bedrijf ~eerdere L.C.C.'s

in een stationQire toestQnd gebrQcht dienen te worden, terWijl

dit in nor~ddl bedrijf nou jUist niet ftQg gebeuren.

80

TESTBEDRIJF.

Het testbedrijf VQn een L.C.C. is Qltijd toegestQQn, WQnneer deze

L.C.C. geen schQkel vorftt in een kQnQQI dQt dQt~ trQnsporteert.

Door het .t4rten V4n net te.tbedriJ' ZQl een eventuele .ervice

QQnvrQQg onderdrukt worden. en blijft on~erdrukt totdQt het

testbedrijf beeindigd wordt.

Op bovenstQQnde regel is een uitzonderlng l het il toegestQQn Oft

tiJdens een COftftUniCQtieverbindlng de be.turlng te lQten eft.e

IUisteren". Deze funktle Is voorQlsnog onder testbedrijf ge

reQliseerd. ftQQr kan zonder probleften ook onder norftQal bedrijf

worden gerealiseerd, Qls dQt wen.elijk Is.

Tijdens net testbedrijf kQn een L.C.C. In een VQn de volgende 5

toestQnden gebrQcht wordenl

- idle, een toestQnd waQrin de L.C.C. geen request kQn genereren,

en het device zelf geen initiQtief kQn ne~en tot opz.t

VQn een verbinding.

- het CoftftUniCQtiekQnQdl VQn de be.turing is verbonden ftet het

kQndQI dQt de cOftftunicQtieftQtrlK in'QQt.

- ideft. ftQQr dQt de dQtQ~Qtrix ingQQt,

- het coftftunicQtiekQnQQl VQn de besturln, is verbonden ftet de uit-

gQng YQn de coftftunicQtieftQtrix,

- ide,,, ftQQr dQtQftQtrix.

·Dit Zijn dlle funkties die tiJdens testbedriJf ~ogellJk ziJn.
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3.4.2 De hardw~r.beschrijVing.

Een scheft~ Vlln de l.C.C.-h~rdw~rf is te vinden in de Qppendix.

He"! be\~ngrijklte uitgQngspunt bij het ontlnrpvo.n de L.C.C. is

zekerheid. Yooral zekerheld t.a.v. de coftftandosignalen die vanuit

de besturlng de L.C.C. be.turen.

Oft hiervoor een afdoende oplossing te vinden, Zijn O.Q. de

signo.len bus-control (BC), select, en C1 tIft C4 geklokt:

tijdens een stiJgende klokfl~nk worden de 119n&len beftonsterd, en

tijdens de dalende klokflQnk in de FF's geklokt.

Bij het bus-control signaal is het zelf. zo, dQt ten vtr~ndering

VQn de bus gedurende twee stijgende klokflanken stabiel ftoet zijn,

Oft het uiteindeliJk. signaal te veranderen.

De schQkeling hiervoor bevindt zich in het blok Be DETECT

(fig. 3.18>'

Bij de select-lijn, en de vier coftftQndo-liJnen ZiJn d.rgtlijk.

voorzieningen niet getroffen, ftaar is volstaan ftet een norftcl. FF.

Dit is voorlopig gedaan, oftdat ik niet weet of er nog voldoende

rUiftte is op de printen waarop de L.C.C.'s gerealiseerd worden.

Yerder behoeven de schakelingen voor BC en Cl tift C4 slechts len

keer per print geftaakt te worden, terwiJ 1 er voor de select

lijn vier nodig Zijn (voor elke L.C.C .•en).

[nitietle lituatie.

Na het op Spo.nning brengen van een L.C.C. ftoeten we in een ge

definittrde sitUQtie ko"en. Hiervoor il gekozen: BC-t, en C1 tIp!

C4=O,O,O,O.

Oit houdt dUI in d~t we in de idle ftode kOPlen.

BewQking van de L.C.C. via een diSplQ~.



Als we de volgende twee diSplQ~-ftogelijkh.dtn r'Qliserln:

- hexndeCiftQle uitlezing van Cl tIft C4, In

- led-uitlezing vnn de toestandln VQn (CSC), (CSD») en not(request>

dQn Zijn prQktisch Qlle toestQnden waQrin een L.C.C. kQn verkeren

wQQrnee~bQQr, terwijl hit totQle displQ~ per L.C.C. nilt groter

behoeft te zijn dnn .nklle vlerkQnte clntlftlters.
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KAHALEH:

AQn de ingQng VQn de k4n41tn QQn de kQnt WQQr h.t device Zit,

zitten opto-coupllrs, die ervoor ftoete" zorgen, dQt tr geen QQrd

lUlsen kuonen ontstQQn tussen de verlchi llende delen YQn hit

s~stee~.

Bij deze OC's Zijn collectorweerstanden QlnWezig, WQ4r",. het

Rogelijk ftoet Zijn Oft de flanken Y4n de slgnal.n Qchter dl SChftitt

triggers te beinvloeden.

Door deze weerstanden %0 af t. regelln, dlt de stijgende en de

dalende flanken VQn een bit even lang duren, htbben we de best.

oYlrdrQchts karQkteristiek tussen in- en uitgang ,erealise.rd.

AQn de kQnt waQr dl kQnalen zitten, die naar de AQtrix gQQn,

zitten de sturingstrappen yoor de ftQtrixalnsturing, die al be

hQndeld Zijn.

AQn dil zijde waar de kan41en yan dl ftatrlx kOften, Zitten de ont

YQngtrappln, %oQls rllds eerder be.proken.

In de retourk4n41,n naQr het device zitt,n de 50 ohft line-drivers.

De resterende poorten in de k4nalen hebben geen direkte

invloed op het trQnsport nQ4r de ftatrices, ftQar dienen

yoor funkties die hieronder verder ultgele,d worden.

REQUEST BLOK

Ais het device op het COftRunicatlekQ"Qal nQQr de ftQtrix een

statiOnQire (Q,b)=(l,O) zet, dan zal dlt ertoe leiden, dot

Ir een oQntal enen in het schuifregister glklokt worden.

Als een stQtionaire toestand lang genoe, duurt, dan zal de output

YQn de NAND nul wordln. De ftinlftQle lengtl, nodig yoor

len request wordt dus door de klokfrequentl' bepQald.

WQnn.er het not<req. inhibit) signaal 0 ii, dIn ~al dlt re

sulteren in een noterequest).

Dit tage niYo ZQl door de be.turing 41. een SerYiCe-QanyrQag

opgeyat worden, en hierAle wordt de serVicing gestart.

ACKNOWLEDGE BLOK



Zodrd er een not(request) ~ktief is, k~n .r ".b.v. het ~kti

veren van not(select) een ackno~led~. verstuurd ~orden.

Hiervoor zorgt de OR-poort in het blok, in 5~ft.nw.rking ~et het

uitgdngscircuit v~n het coftftunic~ti.k~n~~l.

Sl EN S2 BlOKKEN

Dez. blokk.n zull'n, zodr~ het not(select) 5ign~~l v~n de dl

~ultipllx.r dktief wordt een verbinding leggen tUllen het

CO"~Unic~ti,kdnd~l v~n het device, en h.t CO~ftuniCdtilk~n~~l n~~r

de b.sturing.

Be DETECT

Dit blok dilnt voor de veiligheid v~n hit bus control signddl.

Het tifting diagraft op de volg.nd. p~gind (fig. 3.1') g•• ft

aan hoe storingen ondlrdrukt word.n, en w~nn•• r BC, ~fh~nkelijk

Vdn de klokpulsen v.randert.

Door h.t to.p~.sen v~n JK-FF's ftet dGt~-lockout, worden dll.en

dl toestdnden van J en K, zo~ll die ~edurend. d. stiJgendl

klokfl~nken a~nwezig ziJn, voor het bep~len VGn d. nieuwe to,

stdnd Vdn d. FF gebruikt. Hi.ruit voigt dl d~t dll.en storin~,n

tiJdens de stiJgende klokrl~nk.n inYloed hebben hierop.

Yoor het not(select) sign~~l g.ldt d.z. r.denering eveneens.

SET RESET TEST BLOKKEN.

Door Vdn de sign~len not(test reset) en not(test set) er EEN
t. ~ktlveren, kan het resett,n re.p. het s.tten v~n .en kruis

punt Vdn len t.rugkoppeling voorZien worden.

8.h~ndelen we h.t setten v~n een kruispunt in de co~~unic~tie

ftdtrix ~lJ voorbeeldl

DIE L.C.C. die ftlt de k~thodll VGn de .cr'. VGn h.t te .etten

kruispunt verbondln is, wordt g.bruikt Oft het test lion~dl tl

teveren.

Als eln dlvice eln opdrdcht voor het lettln of rlsetten v~n een

kruispunt gleft, zet hit direkt nQ het geven Y~n dezi opdracht

het coftftunic~tie- of datdkdn~dl in de stdtiondire (~,b).(O,I)
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to.st~nd.

(e.n d.vice dot" aong.vra~gd wordt Yoldoet reeds a~n dex. toest~nd)

Door h.t s.tten, zol .r aan de uitgong yon d. ~~trix .en ov.r

90n9 optreden Y~n (o,b)-(O,O) noor (o,b)-(O,l).

Door d.z. lootst. toe.tond, xol de ultlanl van de .xclUsiY.-or

verondtren, en '1' worden. Oftdot not(t.lt let) aktl.f is, z~l d.

uitgong von de AND poort '1' worden. De uitgong van de •• rste

HOR is '0', ergo, de uitgong yon de twe.dt NOR zol '0' worden.

Dexe 01 g.oktiy •• rde tri-stot. poort zol nu het g.wensi. signo~1

op de not(CTC) lijn zett.n, en door kon d. proc.ssor op testen

RESET KRUISPUHT

In de p~r~groof over h.t re~etten yon kruispunten is al

beschrev.n hoe dit in zijn w.rk goot.

Hier is he.l .envoudig de dOQr gtschttstt schokeling uitg,vofrd.

TEST BEDRIJF

Het testbedrijf wordt ~ongegeY.n door C4 a O.

H.t nul xiJn van C4 r.olis •• rt siftultoQn twe••xtra funkti's:

- not(req. inhibit)=1, w~Qrdoor ••n r.qu.st onftog.lijk wordt,

- de d.ftultipl.x.r blijft akti.f, ondonks het YerdWijn.n v~n

e.n not(select).

OYERZICHT YAH DE IHPUTSIGNAlEN YAH EEN L.C.C. I

-BC BUS CONTROll G•• ft d. toestand yan d. unl.k. IIJn Gan,

BC=O, d.w.x. in s.lect ftode.

-notCseltct/r.quest):

saften ft.t de Be liJn wordt vi~ d.z. lijn •• n r.quest

g.g.n.r ••rd, of g.honor •• rd, t.rwijl d. s.l.ct-~od. ook voor

h.t overn.ft.n Y~n opdr~cht.n op de coftft~ndo-bus dient

-CFP a,b COftftUnicatiebus VQn be.turing noar L.C.C.



HOOFOSTUK 3, renlisntle vnn het s~stee~.

-not<CTC) croSSpoint test co~~unicntion.

terugkopp.lin~ yoor ~esl~ngde set/reset In de COft~. ~~trlx

-C1,C2,C3,C4 stntuslijnen o~ "ode vnn de L.C.C. te bepnlen.

cO=O testbedrijf, ~ode blijft nktief

CO=1 norftnnl bedrijf, request Rogelijk

AIle ingnngen ver.isen .en hnlve tot fen stnndnnrd TTL-land)

nIle uitgnngen kunnen 5 tot 10 stnndnnrd TTL-Iond's leveren, en

Zijn in niet nktieve situntie in hoge iftpednntif toe.tnnd:

tri-stnte.

Initieele toestnnd:

Cl tIft C4 =0: stnnd b~ in testbedrijf,

BC=1: in request ~ode.

Ennbe\ing vnn een L.C.C. Yin een signnal uit de be.turlng Is

noodznkelijk.

3.5 DOORYERBIHDIHGSSCHE"A's.
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In fig. 3.20 is een b.noe~ing vnn de connectoren geg.ven, en

in de figuren 3.21 t/~ 3.27 zijn doorv.rbindingssch.~n'sgeteklnd.

Deze sch.~n's zlJn toegevoegd oRdnt ik het nuttig ncht dnt degeo.

die dit .~stee" gnnt nfbouwen, danwel 9aQt opzetten op een ge

~nkkelijke "Qnier de connectornansluitlngen knn bepnl.n.

Ynn elke connector is weI een overZicht te vinden, zodat dit geen

proble~en hoeft op te leveren.
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HOOFI>STUK 4

Door de keuze Vdn de 8748 dls controller is de wIg geopend

o~ ons systee~ ".b.v. prograftfta's te be~turen.

Het door ~ij ontworpen syste.ft b .... at ... rij ... e.l flexibi 1 it.it

ten danzien ...a~ ftogelijke ftanier.n Oft het opzetten en het

Qfbreken VQn verbindingen door de ftatrices t. realiseren.

De flexibiliteit wordt ... 01gen5 ftij aangebracht door de onder

stQQnde punten:

cd de status van de gehele unit, incluSief die ... an d. de ... ices is

in de b.sturing aanwezig,

b) de besturing kan op praktisch alle gebruikersw.nsen adequaat

r.oger.n indi.n d. JUiste progrQftAatuur ... oorhanden is.

c) de coftftando's die de b.sturing naar de rest ... an het systeeft

v.rstuurt zijn all ••n de noodzak.liJk. sVst•• ftcoftftando'.,

%oals:

1 geef I'le je opdracht ('acknowl.dg.'),

2 reset kruispunt,

3 set kruispunt,

... erder is in ftogelijkheden voor het g.v.n van ni.t-systeeftop

drochten naor b ..... een UPI voorZien.

d) de ... olgorde wQarin aanvrag.n afgehandeld kunnen worden is op

het ftOft.nt ... ast (prioriteit.n), ftaar kan ft.t een b.tr.kkeIiJk

een",oudige ingreep .... randerd worden.

e) d. cOftftondo's die d. besturing kriJgt b .... att.n ook de nood-

zokeliJke 5vsteeftinforAatie,. zoals:

1 odres van d. request-plaats.r,

2 het weI of niet lukken ... an •• n kruispunt5et, of -res.t,

3 d. opdracht ... an •• n de ice,

f) het staat d. prograft"eur an de besturing volko~en vriJ o~

een of fteerd.r .... on de svste.ftcoftftQndo's weI of ni.t te ge

bruiken in Zijn prograAAa.
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Eisen ten ~~n%ien von provrQ~~o's:

Bij het ontwerpen von een provro~~o ~oet ~en ~.t de onder

stQ~nde punten r.kening houd.n:

- Aile d,viCe~Qnsluiting.n Zijn id.ntitk, In word.n ~ll.en

ond.rlcheiden door d. PLAATS IN DE KRST.

Dit heeft Qis voord.el, dQt d. int.rface (8L.C.C.) print.n niet

von inst,lbore Qdress.n b.ho.y.n t. worden yoorzi.n, fi~or

0.15 nQdeel, d~t er in dl b.sturing e.n provro~~Q dient t.

lopen dQt tijdens d. initiollSQtie- en t.stevel1 QQn deze

voste (r"s i sehe) Qdressen de 1'0g i sehe deyi c'Qdressen re 10. tfert .

- Yoor het setten von e.n kruispunt is het Qll.en nodig nOQr de

betreffende 1/0 bvte ochtereenvolgens een rij- en een kolo~

~dr.s te verstur.n, WQarbij h.t lQQtst. odr.s tev.ns de

'~~trixidentificotiebit' di.nt te b.yatten.

Dit is g.doQn ofidQt h.t snllh.idsy.rhov.nd werkt, .envoudiglre

progrQ"~Qtuur vlrelst ••n g.en .ssenti.le beperkingen QQn het

systee~ opltgd.

- Yoor h.t resetten VQn een kruispunt ~o.t d. desbetreffendl

L.C.C. g.s.leet.era word.n, .n VQn •• n eOfifiQndo voorZien

worden. Deze ~ethode wordt gedict •• rd door d. uitvoering VQn

de fia.trix.

- De toelQtingsstrategi' voor h.t to.IQten v~n QQnvr~gen in fen

bepoQlde prioriteit is voorQlsnog stQr. en bepQQld door de

~~nsluiting in de kQst.

De tOllQtingsregel is op h.t fiO"ent tijds- en prioriteits

QfhQnkel ijk.

15 len device eln~QQl in hIt slrvicI-stQdiufi gek9~en. dQn k~n

dit niet door een QonyrQg' ftet hogere prioriteit geinterruM

peerd word.n.

- 0" d.~dlock tl voorko~ln is d. r.gll v~n toepQSSing. dQt

het plQQtsen von een QQnvr~Qg tot v.rbinding fiet len onder

device. lagere prioritlit helft, dQn het Qang.yrQQgd worden

door ,en Qnder d.viee.

- O~dQt ik fit k4n voorst.llen, dQt ~.n grOQg een Qnder.

prioriteitenstrQtegie zou willen to,pQssen, zo~ls b.Y .•en

provra.ftfteerba.re of c"ctische prioriteitenreget, heb ik

97
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nddr de ftogelijkheden Oft dlt te reallseren een orlenterend

onderzoek ingesteld.

Dit llidde tot de slotsoft, dat vrijwII Qlle op de ftQrkt ann

wezige prioriteiten-controllers, Zij hit SOftS ftet enige

QQnp~ssing.n, op dl bus v~n hit s~stllft Qangesloten ~unn~n

worden.

- Hit vlrzorgln van output VQn s~.tleftco""Qndo'l In/ot -ftlldingen

is een tQak, die volledig Rlt de UPI gerlallselrd kan worden.

Op dit glbied ii de flexibilitllt, dankzlj het tOlpQssen VQn

de 8741, ftaxiftaal. Er Zijn zelrs ftogeliJkheden, Oft hit totale

COftput.rs~ste.ft interdktier op tl bouwen, doordQt de gebruiker

tijdens de initialisdtie de besturing opdrdcht gelft device

~~nsluitingln t. en~belen, of t. dlsabelen.

- Bij het startln van het request-serVice prograftftQ, ftOlt de

1/0 interrupt glftdskllrd worden. Dlt voorkoftt het optreden VQn

interrupts, totdat er weer een toegelaten ftag worden, wat op

Zijn beurt weir aanglglvln wordt door hit enabelln van de 1/0

interrupt.

Dezi ~ktie ii ook noodzQkllijk Oft de BUS CONTROL lijn in de

jUiste toestand te brengen (zit ook hootdstuk drie>.
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4,~ Progr~~~~ontwerp.

99

Uitg~Qnd. VQn de bov.ngenoeMd. punten, en de gegeven h~rdwQre, heb

ik ~et behulp vQn h.t in hoofdstuk twee g.geven protocol, @@n

progrQft"Q ontworpen voor de QfhQndeling VQn de serViCe-Q~nvr~g.n.

Dit progra.~f'lQ beschikt, OM te beginnen, over drie tab.llen, ~et

gegevens over de toestQnd VQn de deviCes. Deze tabellen Zijn ge

f'laakt OM de snelneid VQn het _'tIste'M te vehogen, terwij 1 net 001<

nuttig kQn zijn OM op een centrele pleets over deze gegevens te

beschikken. (sterten ne power-down!).

- de eerst. tebel bevet de releti' tusl.n de syMbolisch. edress.n

en de fysiscne edressen, zoels in het eerste g.deelte v~n dit

hoofdstuk is uitgelegd.

- de tweede tabel bevat de stetussen ven de devicesl CO~"Unicetie,

of detatrQnsport; ""echtend op een ender device, etc.

- de derde tQbel bevet de adressen van devices, die een bepeQld

device hebben aengevr~egd, Meer niet in steet waren hierMee een

verbinding op te zltten, oftdet de eengevrecgdl bezet ""ei.

Het is de bedoeling, det zo .en device weer opgeroepen ""ordt

zodre tijn pQrtner beschikbaer kOMt.

De eerste tebel wil ik cIs voIgt opbouwen:

het eenbleden 'len het logische edres door de chennel-controller

leidt tot het edresseren 'len dit logisehe cdres in deze zogeheten

'reletie-tabel' .

De tebel levert den het fysische edre. eQn de besturing ef, en

dez. werkt verder Met dit edres.

Yoor de bepaling 'len de reletie-tebel Moet er ef en toe een

progrQf'lf'le lopen, det de devices neer hun logische Qdre.sen vraQgt.

Als extre zeklrheid is een t. bev.len, det een het begin 'len len

transport de twee devices e\keers \ogllehe edres.en verge\ijken.

D. tweede tebel, det de stQtussen yen d. devices bev'Qt, is de Meest

'bezocht.' tebel van het progreMMQ. Op grond hlerVQn heb ik dez:e



SOFTWARE, ·HOOFOSTUK 4. 100

tQbel in het 32 b~te dQta-ft.ftorw van d. 8748 ond.rg.bracht.

Het opzo.ken in d. tabel ~aat Qls vo19tl viQ d. blnn.nkoft.nde

opdrQcht, die voorzi.n is VQn h.t logllch d,vlc.adr •• , wordt

het fysische Qdres VQn het Qang.vraQgde device bepQald, en Ret dit

Qdres wordt de status-tQb.l geadresseerd. Uit d. terugkerende in

forftatie kan de status van de aan~.vraagde bepaald worden.

Is een device in een transport ftet •• n Qnder device verwikkeld,

dan zijn d. wederZijdse adress.n via h.t statuswoord t. bepQlen,

SQften ftet de lQrd van h.t transoprt. Dit op.nt de ftogelijkheid,

Oft het systeeft na b.v .•• n power-down volledi~ te h.rstellen.

D. laatste tabel, de 'wacht' tab.l is in het l.v.n g.roep.n

o~, Zij het g.deeltelijk, aan d. nadelen die er aQn e.n v.rlies

I~.t"ft kl.v.n t. ontkoft.n. D.z. nad.l.n zlJn o.a. I h.t optr.d.n

van vele requesten, vat een hoge belQstlng YQn de be.turing en

chann.l-controll.r ft.t zich ft ••br.n~t.

De eXQcte uitvoering van de tabel II nog onbekend, ftQQr ik denk In

de richting VQn 32 Qdresl •• rbar. stack's VQn 4 di.p, wQQrbij de

eerste twee bits van de inhoud VQn de stQckadreSplaQts een pOinter

naar het ••rstvol~end. wacht.nd. d.vice vor~.n. Dit syst.eft zou

32 x 4 =128 geheugenplaQt.en ver~en. Dit PQst geftakkelijk saften

ftet d. r.latie-tQbel in de 256 geh.ug.nplaatsen van EEN 8155.

Deze tab.llen worden door de b.sturin~ gebrulkt, Oft t. bepQl.n of

•• n d.vice dat Qan~evraagd wordt, vriJ Is Oft e.n verbin~in~ te

Qccept.r.n.

"ocht dit niet het geval Zijn, dan wordt de Qanvra~er hiervan

verwittlgd, en vindt plaatling In d. stack, b.horend. bij het

Qangevraagde device plQatl.

All de stack vol is, dan vordt dlt ook via e.n b.richt QQn de

Qanvrager fteegedeeld.

Is h.t ftogelljk Oft ••n v.rbindln~ t. l.g~en, dQn word.n dir.ct

de b.tr.ff.nd. kruispunt.n door de b•• turing ~••• t, en wordt d.

stQtustab.l bij~ew.rkt. Uit h.t r.eds geno.ftd. protoc~l van hoofd

stuk tw •• blijkt, dQt dit s.tt.n veill~ kan gelchl.deni .n dat er

nu g•• n aanvrag.n VQn het aan~.vraagd. d.vic. kunn.n doorkoft.n.

Zoal. r •• ds In hoofdstuk .en v.rft.ld II, wordt een dQtQtransport

QltiJd Yooraf g.gaan door h.t ultwlss.len yan boodsch.pp.n

via de COftftUnicati.-ftQtrlx. Dlt h•• rt tot gevolg, d~t w. d. d.VIC.s
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zelf yin deze weg kunnen laten bepalen wanneer er een aanvraQg voor

het setten VQn krUispunten in de data"atrix wordt ingediend.

Door deze aQnvraag aIleen in te dienen, wanneer beide vrij ziJn,

is het ~ogelijk de besturing hier een hoop controle-werkzaQ"-

heden uit handen te ne"en, en het setten van krUispuntln in de

datnAatrix direct te laten geschildtn.

Tenslottl is het reslttln VQn krUispuntln In blide ~atrlce5 Qltijd

geoorloofd, als een van dt device. dQQro~ Vr4Qgt, zodat hier

aIleen wat statustabeilin biJglwerkt ~o.tln worden In de

controle van deze statussen in princip. achterwege kan blijven.

4.2.2. Si~ulatie.

Alvorens dit progra~~Q als definltief ~odll in glbruik te ne"en,

heb ik ~et behulp van een si~ulatie op e.n groter. Coftputer· ge

tracht tl bepalln hoe groot de wachtrlJln voor lin serVice

aQnvraag Zijn, In hoe lang Ir gl~idd.ld gewQcht ~oet wordln.

D. glbruikte si~ulatlltaal is GPSS (-glnlral purpose systl~

si~ulator), en draaide indertijd op dl 19"-360 ftachine.

Te r will e van dieen'll 0 ud be n i k I r 'II Qn u i t 9egaan, date r s 1I C h t s

16 devices aanvragln plegen voor dl 16 andlrl devicls, en dat de

tijd die er ligt tussen het b.lindigln van .en dat4verbinding, en

het opnieuw aQnvragen van een cOftftunlcatllverbinding als para"eter

beschouwd diende te worden.

Uit het ~odel van het prograftfta voor dl besturing bllek:

a) hit progrQ~fta voor het leggin VQn I.n COftftUnicatilpad ko~t ca.

300 usec.

b) hit resltten van ten co~~unicatilpQd, In het .Itten van I.n

datapad ~et bthulp van EEN requlst 9trlaliSllrd, kost ca.

200 uSec, en

c) het rlsltten van lin datapad vlrgt ca. 100 USIC.

"et deze gegevlns als vastl glglvens, In ftlt dl volglndl aanna"en:

1) len co~~unicatietransport ver9t ca. 100 usec, en

2) een datatransport vlrgt ca. 4 ~SIC. (blokgrootte van 4k b~te,

ftet 1 b~tecl0 bits, incluSit' check bits, blj 10 "bit/sec.)
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heb ik een ~Qnt~l si~ul~ties verrichtl

De resultuten v~n deze liftul~tl'S ziJn In ond.rlt~~nde t~bel weer

~egeven:

Qanvro.ge ~"Iiddelde ge"iddelde to t cd e

WQChttijd w~chttijd lengte v~n o.. 10op

parQ",eter ("'sec.) de ullchtrlj ti J d ("sec.)

20 PI S ee 0 0 4.7

10 ,",sec 0,2 0,001 4.9

1 Asec 1 ,3 ,,~ 8.7

Hieruit ",o~en we concluderen d~t het s~lteel'l een vrij Inelle

opeenvoiging van requesten kGn verwerken, en d~t het in prinCipe

weini~ zal voorko~en, dat devices l'Ieer dQn 500 a '00 usee.

",oeten wachten op een servlce-~cknouledge.

Verder Kunnen we concluderen, do.t ~ll de o.anvro.gen sneller dan

elke 5 ",sec. <ge"'iddeld) g~~n binnenko"en, er een grotere k~ns op

st~gn~tie ontstQat. Dit il echter onwQ~rschijnlijk, o"dat een

device een dat~blok vun 4k b~te d~n kennelljk sneller kan verwerken

d~n do.t er tr~nlport ",oge Ii j k is.

De overhead voor het opzetten en ~fbreken v~n de k~n~l.n, is

ta",elijk gering tegenover de te tr~nsportenen do.tQblokken (17~).

Vtrder wil ik erop WijZen, d~t het si .. uleren VQn het 1~ltee", erg

veel bijdrQ~gt tot het begrlp erv~n, en tot een betere besluit

vor"'lng over de uiteindelijke ultvoering kQn leiden ..

lk ben van ",ening, dQt het sl .. uleren v~n dlt loort d~ngtn veel

vaker zal ",oeten g.schieden, voord~t ..en tot een de'i~itieve

beslissing o"trent de uitvoering ervan overgaQt.

Ttnslotte volgen nog ten progr~",,~1 isting, en een 'low-diQgr~" van

het si"ulatieprogrQ""'~, wQ~rbij in het flow-dlo.grQ .. de in GPSS

gebrUiktl ijke sl.d",bolen zijn gebruikt, en het diQgr~.. voorZien is

vun enkele trefwoorden, die de verlchillende stQdi~ Q~ngeven.

SIMULATE

* PROGRA""A YOOR DE SIMULATIE YAN WACHTTIJDEN IN DE "ATRIX
*KOMTROLLER.

GEM FUNCTION RN1,C2
0,2001.9'9,200

SPREI FUNCTION RN1,C2
0,20/.99',20



ASSIGN
'"'"
'"'"

1 , 1

1 , 2

1 , 3

4

,QUEUE

2
*l,l,ORIE
4
FNtCEN,FNtSPREI

RN 1, C2

RN1,C2

1

40,5
5
,QUEUE

2

3

, QUE UE
*I,3,HIET
1 , 0

FN$GEN, FNtSPRE 1,1,16, ,5, F
1,3 INHOUD PARA" 1 WORDT 3
1 YOR" WACHTRIJ
2 TRACHT PROCESSOR IN TE HE"£H
1 GElUKT? YERlAAT QUEUE
*1 HAAR WACHTTIJDTABEl "ET HR.=

IHHOUD PARA"ETER 1.
YERBLIJF IN PROCESSOR
EYEHREDIG
"ET DE INHOUD YAN
PARA"ETER 1.
TEST IHHOUD PAR. 1
TABEL "ET TOTAlE O"LOOPTIJD

I

AlYOREHS NIE~WE .AANYRAAG TE
DOEH.
SET EERSTE PROCESSTIJD.
YOOR kO""UHIKATIEAAHYRAGE,

300 US
CURRENT CLOCK IN PAR. 2

TOT. TIJD
IDE" 3, YOOR AANVRAGEWACHT-

TIJI>.
START NIEUWE AANYRAAG.
TEST IHHOUD PAR. 1
GElIJK 3? DOE KO!'t"UNIK

lOa US. .
YOOR KO" RESET

EN DATA SET PAR1=2
SET TI"E YOOR KO". RESET
WACHTRIJ
START RESET AANYRAGE KO".
YERI.
IHHOUI> PAR 1 "OET NU 2 ZIJN,
EM "AAK EEN YOOR DATA RESET.
03' TOT 45 "S DATATRANSPORT
WACHTTIJD YOOR DATARESET.

"P5,1,2,20
"P4,1,2,20
"P3,I,2,20
"P2,IS,2,.O
10000,0
1
1

RN1,C2

RN1,C2

1

1
2
3
4

'"

'"
*

'"
*

RELEASE
TEST E
TABULATE
ADYANCE

"!~:F 'fE
I1SSiGN

QUEUE QUEUE
SE I ZE
DEPART
TABULATE

'" ;ADVANCE
'"'"
'"

"ARK
!"lARK
TRANSFER

DRIE TEST E
ADVANCE
ASSIGN

!'tARk

TRANSFER
'" NIET ASSIGN
'" ADVANCE

MARk
TRANSFER

TABLE
TABLE
TABLE
TABLE

GENERATE
TER"INATE
START

CLEAR
GEN FUNCTION

0,100/.99',100
SPREI FUNCTION

0,101."',10
START

CLEAR
GEN FUNCTION

0,10/.'9',10
SPREI FUNCTION

0,1/."',1
START

END
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4.2.3 G~detQilleerde b~schrijving VQn het voorge.telde

besturingsprogrQftftQ.

lOS

In principe Wi 1 ik het zo opzetten, dat het s~steeft continu zich

zelf QQn het testen is, "et behulp VQn kleine testc~cli, die

het testprogrQftftQ vorften, tenZij er Oft aQndacht gevrQQgd wordt

door een VQn de QQngesloten devices.

De reden hiervQn lijken fte wei dUidelijk l de snelst ftogelijke

foutendetectie, en geen extra vertrQgingen in het Qfwerken VQn de

requesten, doordQt er b.v. eerst een test voor de gehele unit

gedrQaid "oet worden.

Dit QQndQcht vragen vindt plQQts d.".v. een interrupt, die tussen

de testc~cli (dus niet tijdens!) gehonoreerdkQn worden.

De eerste twee blokken in het flow-diQgraR op de volgende paginQ,

(fig. 4.2) vertegenwoordigen deze funkties.

ZodrQ er een interrupt is opgetreden, wordt een nieuwe interrupt

ge"Qskeerd, en wordt het adre5 van het deVice dQt de Interrupt

veroorzQQkte gelezen. HiernQ wordt de desbetreffende L.C.C. ge

selekteerd, en krijgt hij opdracht Oft een 'acknowledge' signQQI

te versturen. Als het device binnen een vastgestelde tijd op dlt

signQal reQgeert "et het versturen VQn de opdracht, zal de be

_turing deze door het device ,egeven opdracht gaQn interpre

teren. (de ti"e-out is ingebouwd Oft te voorkoften dat het s~steeft

'opgehQngen' wordt).

HQ het ultvoeren VQn de opdrQcht ZQl er weer .en testc~clu. door

lopen worden, WQQrbij het fte nog niet heleftaal dUideliJk voor

ogen stQQt of er nQ elke service-opdracht steeds weer een test

cyclus doorlopen wordt, of dQt een eventuee' QQnWezige nieuwe

interrupt gelijk QfgehQndeld ftoet worden.

Het QQntQl ftogelijke opdrachten dQt door het device wordt gegeven

is in principe onbeperkt. In het flow-diQgrQft heb ik dit ft.b.v. het

bl.ok "It een vrQQgtekln erln willen QQngeven. Het is dus QQn

de gebruiker 0" hier zelf nog eventuete andere funkties in t.

vullen.
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D~ vi~r onderste blokken vertegenwoordigen de vier opdrQchten di.

direct op de twee ~Qtrices betrekking hebben. Deze blokke~ wil ik

hi.ronder verder behQndelen.

4.2.3.1 Co~"UnicQtie set. (fig. 4.3)

Dit blok stelt de Qkties voor die de besturing ondernee~t Qls

hiJ VQn een device de opdrQcht kriJgt Oft in de co~~UniCQtle~Qtrlx

een verbindjng tussen dit device en een Qnder device te le;;.n.

YiQ de opdrQcht levert de QQnvrQger het logilche Qdre. YQn de

gewenste pQrtner, en de eerste tQQk VQn de besturing is hetbepQlen

VQn het fysllche Qdres.

HQdQt dit gebeurd is, ftoet in de stQtustQbel gekeken worden of

dit deVice Vrij is. AfhQnkelijk VQn de toestQnd VQn het deVice

kunnen er nu .en QQntQI dingen gebeuren l

-1 Het device is vrij.

Nu kQn zonder "eer een verbindlng tussen de twee dey ices

gelegd worden, en nQdQt dlt ge.chied is, werkt de be

sturing de tQbel biJ, WQQrnQ het serYicen b.eindigd kQn

worden.

-2 Het device Is nlet Vrij.

In dit gevQI wordt de QQnvrQger in de reeds genoeftde

wQchttQbel geplQQtlt, Qls er tenRinste plQQts is.

In beide geYQllen wordt het device VQn de ondernoften

Qktie op de hoogte gesteld.

-3 Het device bestQQt niet of is niet QQngesloten.

Ook in dlt gevQI wordt de QQnvrQger hlerYQn op de hoogte

gesteld, WQQrnQ het coftftuniCQtle-set progrQR"Q ~ordt ~e

eindigd.

4.2.3.2 CoftRunlcQtie reset en dQtQ set. (fig. 4.4 en 4 .. 5)

In het voorgQQnde is QI verReld, dQt het resetten VQn een COft

RUniCQtie- of dQtQpQd Qltijd geoorloofd is, Qls een device dQQro~

vrQQgt.

Dit is nu precies de tQQk VQn deze twee blokken, het device geeft
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evenals boven een logisch adres op, waarbiJ de besturing het

fysische adres bepaalt, en de twee kruispunten tussen deze twee

devices worden gereset.

Nadat dit is gebeurd, kijkt de besturing or er nog 'wachtende'

deVices yoor een van de twee nu net vriJgegeven devices Zijn.

(dit a11een bij COft~Unicatieresetl)

Hadat er een test is uitgevoerd op het nog vriJ zljn v~n deze

wachtende deVices wordt de verblndlng tussen het net vrijQeko~en

en het wachtende device gelegd, waarna de wachttabel en de status

tabel worden bijgewerkt.

4.2.3.3 Data set. (fig. 4.6)

Ook dit is een vrij eenvoudig progra~fta. Oftdat we veronderstellen,

dat de deVices aileen opdracht voor het leggen van een datapad

geven als beide daartoe beschikbaar Zijn, koftt het prograftfta

hierop neer) dat de desbttrerrendt kruispunten worden gtset, en de

tabel len worden bijgewerkt.

Yan deze vier prograft~agedeelten is op de vo\gende pagina's een

flow-dlagraft getekend.

Ik ben fte ervan btwust, dat door te .tellen, dat het resetten

oltiJd geoorloofd is als daortoe opdrocht wordt gegeven, en dot het

setten in de dotaftatrix a\tijd geschiedt, dit tot ongewenste

situaties aanleiding kan geven.

Dit zal vooral voorkoften als de gebruikers ftOedwi llig hun

dtvices zo progroft~eren, dat ze niet ftfer aan de eisen voldoen

die ik gesteld heb ten aanZi.n van b.v. het klaar ziJn van belde

o~ een datatransport aan te gaan.

Deze situaties zijn echt.r wei te verftijd.n -dankzij de tabellen

door extra tests op statuslen etc. in te voeren .

. Ik verwacht van de gebruikers (-ontwerper van de devices) eehter

zoveel integriteit, dat dit .oort situaties niet voor zullen

ko~en.
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Door de structuur v~n het ontworpen progr~~ft~ wordt nog een extra

eiS QQn de chQnnel-controller opgeltgd:

OA eventuele de~dlock-situaties te voorkoften, wilde ik toestQQn!

d~t devices, die w~chten (in een st~ck) op verbinding ftet een

Qnder device, toch voor eventuele aQnvragen van derden ontv~nkeljjk

Zijn.

Dit hetft Ichter tot gevolg, dat het ftogelljk is, dat op het

~oft&nt d~t het device wQQrblj het device in de wachtrij stond, Vrij

koftt, er geen verbinding gelegd kan worden.

Dit houdt in, d~t de eerste ~~nvrQ~g die tot pl~Qt5ing in de

WQChtrij leidde verloren is gegaan, en de channel-controller

dient dQn dU5 een nieuwe ~~nvrQ~g in te dienen.

Een gedeelte v~n deze flow-diagrQftften is al in -nog niet getestte

Qsseftbler code voor de 8748 oftgezet.

Ik heb gefteend, o~ deze prograftft~tuur ~Qn dit verslag te ~oeten

toevoegen, Qlleen ~l o~dat het verdUidelijkend kan zijn voor

degene die dit werk ftoet gaan voortzetten.

"et behulp van de software is dUideliJk te Zien, hoe ik de t~bell.n

ftQnipuleer, hoe ze opgebouwd zijn, en waar ze gebruikt worden.

Tenslotte Wi I ik nog wiJzen op het gebruik v~n 1/0 poort 1, en op

de geftakkelijke ftanier waarop het ftet deze poort ftogelijk is de

hQrdw~re rondoft de processor te besturln.
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AfSPRAKEH BEHOREHDE BIJ DE OPZET YAN HET HOOFDPROGRA""A:

84 83 82 81 eo
X x )( x x
x x x x X
PHVS. PARTNERAORES

IDE/'I
WACHTEHD OP ...

85

o
1
o
o
1

B6

o
o
1
1
1

87

o
o
o
1
o

OPBOUW STATUSTABEL:
PLAATS: ON CHIP RA/'I YAN DE 8748,
ADRESSEN: 32 DECI/'IAL TOT 63 DECI"AL.
ORGAHISATIE EEN BVTE:

STATUS

NIET AANWEZIG DEVICE
YRIJ DEVICE
CO/'l". TRANSPORT
DATA TRANSPORT
VRIJ, WACHTEND DEVICE

ADRESSERING:
HET STATUSWOORD YAN DEYICE /'lET PHYSISCH ADRES X BEYIHDT ZICH
IN GEHEUGENPLAATS X+32.

RELATIETA8EL:
PLAATS: EXTERN RA/'I, IN DE 8155 "ET CE2.
ADRESSEH: 0 TOT EN /'lET 31 DECI/'IAAL.
ORGAHISATIE YAN EEN BVTE:

87 B6 B5 84 83 82 81 80

X X )( PHYSISCH AORES.

AORESSERING:
HET PHYSISCHE ADRES VAH DEYICE /'lET LOGISCH AORES x (X(32) BEYINDT
ZICH IN CEHEUCENPLAATS X.

UACHTTA8EL:
PLAATS: ZIE RELATIETA8EL
ADRESSEN: 32 TOT EN /'lET 160 DECI"AAL
ORGANISATIE: 32 STACK'S /'lET 4 GEHEUGENPLAATSEN PER STACK:

AORES INHOUD
x POINTER (87 EN B6), STATUS (85), AORES UACHTEND OEYICE

(B4 TI" BO)
X+l AORES WACHTENO DEYICE (84 TI" BO)
X+2 10E/'I
X+3 IDE/'I.

YERKLAR INC STATUS: 85:& 1, STACK VOL;
B5=O, STACK MIET VOL.

ADRESSERING:
HET BEGIH YAN DE WACHTRIJ VAH DEYICE /'lET PHYSISCH
ADRES X BEYINOT ZICH OP CEHEUCENPlAATS 4.)(+32.
DE POINTER YERWIJST MAAR DE EERSTVOLCEMDE YRIJ PLAATS IN DE STACK.
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.,
;RECISTERDEFINITIES:
l ROI ADRESREGISTER YOOR DE 1/0 BYTES
; RI: ADRESREGISTER YOOR HET GEHEUGEN
; R2: FVSISCHEADRES YAN DE AANYRAGER
; R3: FYSISCHE ADRES YAN DE AANGEYRAAGDE
; R4: REGISTER 0" OPDRACHT TE REDDEN.,;•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ** ••• *••
;
HOOFDP: ORL

ANL
SEL
"OY
"OYX
ANL
!'lOY
ORL
INC
"OYX
"OY
"OY
"OY
STRT

AGAIN1: "OYX
JB3
JTF
J"P

EXIT1: STOP
ORL
RETR

READY: INC
INC
"OYX
1'I0Y
ANL
JNZ
CALL
ORL
RETR·,

NCO"ST: JB'7
JB'
CALL
ORL
RETR·,RESET: JB5
CALL
ORL
RETR

;
DATRS: CALL

ORL
RETR·,ELSOP: CALL
ORL
RETR

PI,.OFFH
PI,IOBCH
RB1
RO,101H
A,@RO
A,11FH
R2,A
A,IOEOH
RO
IRO,A
RO,130H
A,IOFOH
T,A
T
A,IRO
READY
EXITl
AGAINl
TCNT
Pl,103H

RO
RO
A,@RO
R4,A
A,IOEOH
HCOI'IST
CO"SET
P1.103H

ELSOP
RESET
DATSET
Pl,I03H

DATRS
CO"RES
Pl,103H

DATRES
Pl,103H

ELSEOP
P1.103H

;RESET PI
;DISABLE 1/0 INTERRUPT,UIT TEST.
;SAYE REGISTERS
JADRES 1/0 BYTE POORT A
;LEES 1/0 BYTE
;ISOLEER HET ADRES
;ADRES AANYRAGER
;TEL SELECT CO""AHD BIJ ADRES
;PORT B AOR£S
;ACKNOWLEDGE
;COftftUHICATIE BYTE STATUS WOORD
;BEGIMSTAHD TELLER
lLAAD TELLER
;LEES STATUSUOORD
;OPDRACHT BINHEH
;TINER OVERFLOW (1,3"SEC)

;ENABLE 1/0 INTERRUPT, IN TEST.
;TERUG NAAR TESTPROGRA""A

lADRES YAN POORT B CO"". BVTE
JRED OPDRACHT
;ISOLEER 81T '7 T/" 5

;CO""UNICATIESET, OPDRACHT 0,0,0
;ENABLE 1/0 INTERRUPT, IN TEST
;TERUG NAAR TESTPROGRA""A

;OPDRACHT 0,0,1, DUS DATASET

iCON". RESET, OPDRACHT 0,1,0

;DATA RESET, OPDRACHT 0,1,1

;GEBRUIKER DEFINIEERBARE OPERATIE,
;OPDRACHT: 1,)(,)(

·,; .
;. .
;. SUBROUTINE CO"SET: ZET DE KRUISPUNTEN IN DE CO""UNICATIE- •
;. "ATRIX, OF PLAATST DE AANYRAGERS WEL OF NIET IN DE •
;. WACHTRIJ. •
;. .
; .·,; ••••••••••••BEPALEN FYSISCH ADRES •••••••••••••••••••••••••••••••

JOPDRACHT IN Ace
;ISOLEEt LOGISCH ADRES
;ADRES YOGR RELATIETA8EL
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Pl,IOFBH
A,IRt
R3,f~

~ENABlE EXTERN RAM
,FYSICH AORES SEPALEN
,FYSISCH ADRES-REGISTER·,; ••••••••••• BEPALEN STATUS VAN HET AANGEVRAAGDE DEVICE •••••••••••••

,
A,'20H
Rl,A
A,iRt
VRY
WACHT
A,I"SGt
"SI:

,DISPLACE"EHT VOOR ON-CHIP RA"
;FYSISCH ADRES IN Rl
'STATUS AANGEVRAAGDE DEVICE
JBIT 5-1, DUS VRY DEVICE
:BIT '-O,BIT 6-1, HIET VRV DEIlICE
;BERICHT: MIET AANWEZIC DEVICE
:BERICHTENYERSTUURROUTINE·,; ••••••••••WACHTLIJST INYULLEN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••·, 8EPALEN,

WACHT: "OY
ADD
ADD
ADD
CPl
ADD
CPl
"OY
"OY

TA8ELENTRY:
A,Rt
A,Rt
A,Rt
A,R1
A
A,196D
A
R1 , A
R7,A

;FYSISCH ADRES + 32
; )
,) ENTRY IN Rt=,)
~) 4(ADRES+32)-96=
; )
:) 4. ADRES + 32.
; )
;BEWARR ENTRY YOOR LATER

;BERG STATUS OP

;8ERICHT VOOR YOLLE STACK

;AANYRAGERADRES
;ADD DISPLACE"EHT YOOR ON-CHIP RA"

~AAHGEYRAAGD DEVICE
;SET WACHT-BITS

JADRES-EERSTE ENTRY AORES + POINTER

;ADRES WACHTEMD DEVICE
;VUL TABEl IN

NIEU"E STATUS
;OUDE STATUS
'CLEAR CARRY
;INCRE"E"T POINTER
'GEEN OVERFLOW?
:OYERFLOW, DUS SET UACHTLIJST VOL.
;NIEU"E STATUS

BEPALEH VAN DE POINTER EN WEl OF NIET VOL ZIJN:

;LEES EERSTE ENTRY (STATUS+DEYICE)
;8EWAAR OUDE STATUS
;YOl OF LEEG?
'POINTER NAAR BIT ° EN 1
: )
JISOlEER DE POINTER
;8EWAAR DE OUDE POINTER

)( 1 :

·,;
~

"OYX AdtRI
"OY R6,A
J85 VOL
RL A
RL A
ANL A,'03H
"oy R5,A

INYULLEN YAN DE LIJST:
ADD A,Rl
"oy Rt,A
"OY A,R3
"OYX IRl.A

8EPALE" HIEUWE POINTER EN

"OY A,R6
ClR C
ADD A,140H
JNC Xl
ADD .A, 120H
"OY R6,A
"OY A,R7
"OY Rt,A
"OY A,R6
"OYX IR1,A

BIJWERKEH STATUSTABEl:

"OY A,R2
ADD A,132D
"OY Rt.A
"OY A,R3
ADD A,I'OH
"OYX 'RI,A

8ERICHT HAAR DEVICE:

"OY A,'"SG2
J"P "SG

VOLLE STACK:·,YOL: "OV A,I"SG3
HIP "SG
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·,
;··· ••···.YRIJ DEVICE: ZET DE
;
YRY: ORL Pl,I04H
E
;
SETCO'" "ACRO 81,82

1'I0Y RO,.42H
"OY A,Bl
1'I0YX IRO,A
DEC RO
1'I0Y A,B2
ORL A,.20H
1'I0YX. 9RO,A
1'I0Y RO,.02H
1'I0Y A,Bl
ADO A,ISOH

1'I0YX @RO,A
J NTO $+0
1'I0Y A,'"SG4
CALL ERROR
ENOl'!

SETCOI'! R3,R2
SETCOI'I R2,R3·,;··•••••••••••••BIJyERKEN YAH·,· CO""UHICATIE SET:,

;
"OY A,R2
ADO A,.320
"OY R1, A
I'IOY A,R3
ADO A,.40H
"0 YX 9Rl,A
I'IOY A,R3
ADD A,.32D
"OY R1, A
I'!OY A,R2
ADO A,'40H
I'IOYX @Rl , A
RETR

KRUISPUNTEN: ••••••••••••••••••••••••

;OISABLE "E"ORV, ZET OP CO"I'!UNICATI
CHECK, D.Y.Z. P14=0

;;ADRES RIJSELECTIE BVTE

;;YERSTUUR RIJAORES
;;AORES RIJSELECTIE BYTE

;;I'IATRIXTVPE-CO""UNICATIE"ATRIX
J;YERSTUUR KOLOI'IAORES EN ONTSTEEK
;;SELECTEER SELECT 110 BVTE
;;LCC ADRES
;;SET BIT 7 I TESTCOI'I"ANDO YOOR SET

;;SET ERRORI'IESSAGE
;;3E LEYEL CALL!

DE TABELLEN••••••••••••••••••••••••••

;AANYRAGER EERST
;DISPLACE"ENT ON-CHIP RA"
;PARTNERADREB
;STATUS OP CO"". TRANSPORT
; )
; )
;) IDE" YOOR HET ANDERE
J) DEYICE
; )
; )
; )
;TERUG MAAR HOOFDPROGRA""A.

j

;··••••••••••8ERICHTEHYERSTUURROUTINE•••••••••••••••••••••••••• **
ANL
ORL
"OY
"OYX
RE TR

Pl,ll0111100B
Pl,I00000100B
RO,'OOll1001B
@RO,A

;EMABLE OE"ULTIPLEXER
;GEEN TESTTOESTANO
;POORT A AORES YAN CO"". BVTE
;YERZENO
; TERUG NAAR HOOFOPROGRA""A·;**••••••••FOUTEHBERICHTEH YOOR DE UPI •••••••••••••••••••• ** ••••

;ERROR8ERICHT
;UPI DATA INDICATIE
;GEEF ERRORBERICHT AAN DE UPI
;RETURN TO CALLING PROGRA".

;EMABLE UPI
;UPI CO""ANDO INDICATIE.
;REDT HET ERRORBERICHT
;LEES UPI STATUS
;NIET BESCHIKBAAR
;fOUTEHCO""AHDO YOOR UPI
;BEGINSTAND TII'!ER
;LAADT DE TELLER

;CLEAR TI"ERFLAF EN START TI"ER
; LEES UP I STATUS

Pl,'101111118
Pl,'00100000B
R?,A
A,BUS
NOTAYL
A,.ERRORC
BUB,A
A,.OFOH
T,A
GO
T
A,BUS
HOTAYL
NROV
A,R?
Pl,.10011111B
BUS,A

;
ERROR: ANL

ORL
tlOY
INS
JB2
"OY
OUTL
"OY
I'IOY
JTF

GO: STRT
NROV: INS

JTF
JB2
I'IOy
ANL
OUTL

NOTAYL: RETR·,
; ...................................................•.............
; NOG NIET GECREERDE HODULES:
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,
DATSET: RETR
COI1RES: RETR
DATRES: RETR
ELSEOP: RETR

117

JBERICHT: DEYICE HIET AAHYfZIG.
;BERICHT: IN VACHTRIJ GEPLAATST.
JBERICHT: VACHTRIJ YOL
;BERIGEEH KRUISPUHTOHTSTEKIHG.
;UPI CO""AHDO YOOR ERR~RROUTIHE.

;
J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~$**~$.
; YARIABELEHOEFIHITIES:·,I1SGl EGU 10D
I1SG2 EQU 200
I1SG3 EGU 22D
"SG4 EQU 300
ERRORC EQU 000·,;•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ***
·, EHD
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Uit dit ~.rsl~g, en de d~~rin g.presente.rde ontwerpen. blijkt

dnt het ~ogelijk fto.t Zijn Oft het in hoofd.tuk 1 beschreven s~steeft

te renl iseren.

Door de opsplitsing in f'unktione1e sub-units, is ee" str ... ctuur

ontstQ.nn, die .en '~odul11lre opbouw toel~~t.

Het grondig definieeren v~n de cOftftUnlClltle tWlten deze blokken

vere.nvoudigde de ontwerpfllse. terwijl er eveneens hierdoor re

Intier eenvoudige subunits ontstonden.

Hieruit ~~en ik te ~ogen concludereft. dGt deze opsplitsing .en

jUiste is geweest.

Dnt deze opsplitsing ook In grote lijnen Wllllr te neften Is in de

opbouw vnn het geheel, is hoofdzakelijk Glln de ontwerpvolgorde te

dnnken: het ontwerp von de ftatrixprinten werd Ills eerste ter hond

v@noften, en doorftee "'trd ten groot deel VGn de uitvoering bepllllld.

O~dot er toen nog geen exocte ontwerpen voor besturing en L.C.C. '5

bestonden is hiervoor gewoonweg geno.g plllGtS opengelQten.

Achteraf blijkt de plollts voor de besturing ftiS5Chien WGt groot

uitgevnllen, ftllllr dit heelt als voordeel, dllt tr rUiftte genoeg is

voor eventuele uitbreidingen von dit ,ed •• lt •.

Ten Clanzlen Vlln de L.C.C. print.n kon Ik olteen ztggen, dllt deze

tijdens de ontwerp-fose steeds groter ",erden, oftdot er steeds fteer

funkties <testen b.v.) ingebouwd dienden te worden, die Vlln te

voren niet olleftoQl overzien WGren.

Het is nlltuurlijk bUiten kijr. dllt deze funkti's onftisboor Zijn

voor het goed funktioneren ~an het sWlte.ft.

Ik ben echter niet voor 100% overtuigd, d~t de hier gegeven hllrd

wnre voor de L.C.C.'s de eenvoudlgste is. Ik kiln fte een Coftpoctere

bouw ft.b.v. bijvoorbeeld een ftiCrOprocessor vo~rst.tlen.

"iJns inziens kon .en onderzoek noor de ftogelijkheden in dez. de

ftoeite wo~rd zijn.

Het ontwerp von de besturlng, doorintegen 15 volgens "ij ze.r

doordocht. en is ook, vonw.ge de f'unktl.-g'~ijZe opbouw, vrij

overZichtelijlc

Uit de siftulntie bl ijkt d~t er .en redelijke Snttheid bereikt kan

worden. en dit kon ftiSscien nog door een sneller. processor iets
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verhoogd worden.

Het grote voordeel v~n deze besturing Ret 'Ioftw~re-Ituring' is,

dQt er elk. strQtegiel yoor zover d.ze binn.n d. ~ogeliJkheden

v~n de hnrdw~re ligt, toepGsb~~r is.

In dit OpZicht ~o.t de lortwGre VGn hoo'dstwk yler ook ~ls

voorbeeld opgevGt worden.
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A~ng~~nde de h~rdw~re-re~lls~tle is .r het onderst~~nd. bereikt:

- d. ~otrixprint is ~et veel viJv.n en zess.n, die t. danken w~ren

oan ten rotograrische ~'dellng, die kennelljk niet tegen dtze

taak WQS opgewQssen, tenslotte toch gere~l Ise.rd.

Door .en lakse houdlng v~n de firR~ Rltro kW~Ren de

~otrix-IC's echter niet op tiJd binn.n, zodot er weinig tijd voar

testen is overgebleven.

- de realisQtie von de besturing wos dUideliJk het oontrekkelijkste

werk, en deze is d~n ook h.leRa~1 klaar, g.test en al.

BiJ dit l~otste dien ik nog op te ~erken, d~t het werken Ret

de 8748 dit bijzonder vereenvoudigd h.eft.

- de L.C.C.'s Zijn niet ger.aliseerd, ORd~t daor geentijd ~eer

voor w~s, en

- d. krUispuntens.lecti.unit is Oft dez.lfde reden oOk niet g.

bouwd.
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