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1. Samenvatting

In dit verslag wordt het ontwerp en de realisatie van een

dataverwerkend systeem voor kernfysische experimenten behandeld.

De experimenten worden uitgevoerd m.b.v. een gepolariseerde ionen

bron en A.V.F. cyclotron in de vakgroep Deeltjesfysica van de

afdeling der Technische Natuurkunde.

Besproken wordt een dataverwerkend systeem bestaand uit een

CAMAC GEL-ELLIOTT interfacesysteem en twee PDP-I 1/03 micro

computers. Er wordt gebruik gemaakt van een in eigen beheer

ontwikkeld experimentsysteem voor de bediening van maximaal

vier analoog digitaal converters.

Tot slot wordt ~ngegaan op het ontwerp van een real-time multi

task operating systeem.

Steekwoorden

Micro-computer, interface, systeem analyse, systeemontwerp,

hardware, software, operating system, kernfysisch experiment,

assembler, macro, FORTRAN
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2. Inleiding

De groep Kernfysica van de afdeling der Technische Natuurkunde

maakt voor het uitvoeren van zijn experimenten gebruik van een

A.V.F. cyclotron.

De opbouw van dit cyclotron is in 1970 voltooid en heeft twee jaar

in beslag genomen. Ret bedrijfsgereed maken en testen heeft ook

twee jaar geduurd, zodat in 1972 de eerste experimenten konden

worden uitgevoerd.

M.b.v. een z.g. ionenbron wordt een ionenbundel gemaakt die in het

centrum van het cyclotron wordt gebracht. Deze bundel beschrijft

een spiraal baan in een magnetisch veld en wordt m.b.v. een wis

selend elektrisch veld om de 180 graden versneld. Relativistische

verschijnselen en bundel-optica spelen hierbij een belangrijke role

Tenslotte wordt de bundel, wanneer de gewenste energie (max. 30 MeV

protonen) bereikt is, geextraheerd en via een bundel-geleidings

systeem naar een experimenteer station (verstrooilngskamer)gebracht.

In deze verstrooilngskamer wordt de ionenbundel verstrooid aan een

trefplaatje (target). De verstrooiingskamer is voorzien van een aan

tal detectoren die de verstrooide deeltjes kunnen detecteren. Het

uitgangssignaal van de detectoren is een mast voor de energie van

het gedetecteerde deeltje.

Na versterking, eventueel deeltjes identificatie, onderduukking van

ongewenste effecten en andere noodzakelijke regelingen wordt het

signaal toegevoerd aan een analoog-digitaal-omzetter (ADC). Ret

aldus verkregen digitale woord (een maat voor de energie Evan het

deeltje) specificeert in de huidige opstelling een geheugenadres in

het geheugen van een PDP-9 computer. Noemen we het aantal deeltjes

met energie E, N(E) en de geadresseerde geheugenplaatsen K (kanalen)

dan verkrijgen we een diagram van een z.g. spectrum. (zie figuur I)

N(E)

f
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Ret versnellen en het transport van de bundel vindt onder

vacuum plaats. Stabiliteit van (hoogspannings-) voedingen,

oscillatoren, magnetische- en elektrische velden zijn zeer be

langrijk. Beveiligingen tegen straling, voor vacuum en koeling

maken het geheel complex.

In de afgelopen jaren is de elektronische verwerking m.b.v.

NIM apparatuur en de data verwerking m.b.v. een PDP-9 computer

uitgevoerd. Interfaces en programma's zijn ontwikkeld.

Diverse wijzigingen hebben zich gedurende de voortgang van de

experimenten voltrokken die hun invloed hebben gehad op de struc

tuur van de bestaande hardware en software.

Een van de belangrijkste aanvullingen op de kernfysische exper~

menten is de nieuwe gepolariseerde ionenbron die in 1975 in gebruik

is genomen. M.b.v. deze mechanisch en elektrisch gecompliceerde bron

kunnen ionenbundels gemaakt worden, waarbij de ionen spin zowel naar

boven als naar beneden gericht kan zijn. Dit wisselen van de polari

satie moet vanuit het data verwerkende gedeelte geregeld worden.

Ret PDP-9 computer syst2em ~s ~n de afgelopen jaren intensief

gebruikt, hetgeen mag blijken uit een gemiddelde bezettingsgraad

van 75 % (dag en nacht bedrijf). In de toekomst ontstaan echter pro

blemen, die voortvloeien uit de volgende punten:

1. De PDP-9 ~s 8 jaar oud; in toenemende mate treden storingen op.

In de PDP-9 ~s nog "oude"transistor-logica gebruikt. Storingen

"bursts" ~n een bepaalde eenheid van de PDP-9 (bijv. input mixer)

z~Jn pas verholpen als zo goed als alle "verouderde" elementen

(bijv. transistoren) in het betreffende deel zijn vervangen. Een

en ander maakt het systeem onbetrouwbaar; dergelijke storingen

zijn in de toekomst meer te verwachten.

2. De toenemende onderhoudskosten voortvloeiende uit een onderhouds

contract maken het gebruik van het PDP-9 systeem duur. Op dit

moment bedragen deze kosten ca. I 35.000,- per jaar.

3. Noodzakelijke uitbreiding van het systeem is zeer kostbaar. Een

uitbreiding van het PDP-9 geheugen met 8 k geheugen kost ca.

I 100.000,-.
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4. Ontwikkeling en onderhoud van de software voor de PDP-9

zijn door de fabrikant gestaakt.

5. De uitwisseling van software en/of hardware met andere

onderzoekgroepen is nauwelijks mogelijk.

Uit het bovenstaande volt dat het in de nabije toekomst niet

of nauwelijks meer mogelijk zal zijn voor onze groep het PDP-9

systeem te blijven gebruiken.

Er is dan ook behoefte aan een data-verwerkend systeem dat de

PDP-9 kan gaan vervangen.

Voor het opzetten van een n~euw experiment systeem is een

systeemanalyse (hfst. 3) nodig waarbij de volgende punten ~n

ogenschouw zijn genomen:

- de gepolariseerde ionenbron

- cyclotron en bundelgeleidingssysteem m.b.t. bundel transport

- de verstrooiIngskamer en elektronische verwerkingsapparatuur

- huidige data-verwerkende apparatuur

- data opslag en bewaarsysteem.

Deze systeemanalyse heeft een programma van eisen opgeleverd,

waarmee bij het hardware systeemontwerp rekening is gehouden.

In hoofdstuk 4 wordt het nieuwe systeem, bestaande uit een

CAMAC GEC-ELLIOTT systeem met twee gekoppelde PDP-ll/03 micro

computers,beschreven. Speciale aandacht is in hoofdstuk 5 be

steed aan de hardware ontwerptechniek.

In hoofdstuk 6 wordt een uiteenzetting gegeven over een 24 bits

MOS geheugen met bijbehorende controller. Dit geheugen werkt samen

met een Experiment Controller (hfst. 7) die maximaal vier analoog

digitaal-omzetters kan bedienen. Tot slot wordt in hoofdstuk 8 een

software systeemontwerp beschreven. Toegelicht wordenren RT 11

operating system en een multi-task real-time queue system.

Bovendien wordt aandacht besteed aan de synchronisatie tussen

de PDP-l 1/03 microcomputers en de resources die met CAMAC zijn

verbonden.
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3. Systeemanalyse

De systeemanalyse heeft bestaan uit drie delen, te weten:

- een literatuurstudie (zie literatuurlijst behorende bij dit

hoofdstuk);

- interviews met de experimentatoren en technische medewerkers;

-evaluatie van de verzamelde informatie en het opstellen van een

programma van eisen waaraan het nieuwe data verwerkende systeem

moet voldoen;

In dit hoofdstuk wordt globaal het principe besproken van:

- het AVF cyclotron en bundelgeleidingssysteem;

- de gepolariseerde ionenbron en trochoidale injectiesysteem;

- de verstrooiIngskamer, polarimeter en toebehoren;

- de elektronische verwerkingsapparatuur;

- het PDP - 9 computer systeem.

Iedere paragraaf wordt afgesloten met een samenvatting van de

mogelijke taken voor het nieuwe data-verwerkende systeem.

~.1. Totaal overzicht van de experimentele opstelling.

Met behulp van een gepolariseerde ionenbron (zie fig. 3-1) worden

gepolariseerde protonen gemaakt. Deze protonen worden d.m.v. een

trochoidaal injectiesysteem geinjecteerd in het centrum van het

AVF cyclotron. In dit cyclotron worden de protonen versneld en verlaten

met de gewenste energie het cyclotron door een extractiekanaal. De

gevormde protonenbundel wordt via een bundelgeleidingssysteem ge

transporteerd naar een verstrooiingskamer, waar het verstrooiings

experiment plaats vindt. Een deel van de bundelverlaat de verstrooiings

kamer aan de achterzijde en komt in een kleinere vacuumkamer (de polari

meter) waar o.a. de polarisatie-graad van de bundel wordt bepaald.

Tot slot wordt de bundel opgevangen in een bundelstop.

Met behulp van halfgeleider-detectoren wordt de energie van de bij de

experimenten verstrooide deeltjes gemeten. Het uitgangssignaal van deze

detectoren wordt via de elektronische verwerkingsapparatuur en analoog

digitaal-omzetters (ADC's) samen met een aantal controle signalen toege

voerd aan een PDP - 9 computer. In deze mini-computer vindt de opslag

van de experimentele data en een eerste analyse van het experiment plaats.
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Het doel van deze experimenten is om bestaande kernfysische

theorieen en kernmodellen te toetsen, eventuele afwijkingen

te verklaren en mogelijke aanvullingen op deze theorieen en

modellen te leveren.

Het A.V.F. cyclotron en het bundelgeleidingssysteem

In de literatuur (I) tot en met (6) wordt uitvoerig op de

theoretische en praktische aspecten van het A.V.F. cyclotron

en het bundelgeleningssysteem ingegaan.

Voor de lezer die minder bekend is met dit onderwerp worden in

het onderstaande enkele belangrijke begrippen besproken.

Het A.V.F. cyclotron van de THE

Een A.V.F. cyclotron is een circulaire (geladen) deeltjesversneller,

waarbij A.V.F. een afkorting is van asimuthally varying field.

Met behulp van een hoogfrekwent elektrisch veld tussen twee

D-vormige dozen (zie fig. 3-2) worden de deeltjes versneld, terwijl

een loodrecht op de bewegingsrichting van de deeltjes geplaatst

magneetveld er voor zorgt dat die deeltjes binnen het cyclotron

een cirkelbaan beschrijven met straal:

2
mv

r = zey B = 1 V 2
zec B E + 2 EEO

z = atoomnummer; e = lading elektron; c = lichtsnelheid in vacuum;

B = magn. induktie; E = rustenergie en E = de aan de deeltjes
o

meegegeven energie; m = massa van het deeltje; v = snelheid van

het deeltje.

Het magneetveld werkt op de grootte van de impuls, terwijl het

elektrische veld op de grootte van de energie van het versnelde

deeltje werkt.

Voor het A.V.F. cyclotron geldt E < < E zodat:
o

V*:a .
r ~ 0.144 2 2 of

Z B
E ~ 4.81

2
z
A

2
(Br)

A is het massagetal.

Omdat 1:. < r en B < B gegeven waarden zijn, kunnen uit boven-max - max
staande formules voor de diverse deeltjes zoals protonen, deutronen en

a- deeltjes de maximale energie berekend worden. De eindenergie der

deeltjes kan gevarieerd worden door de frekwentie zowel als de
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amplitude van de versnelspanning en de sterkte van het

magneetveld in de juiste onderlinge verhoudingen te ver

anderen.

Ret aantal omlopen gedurende het versnelproces wordt konstant

gehouden en bedraagt 300 voor dit cyclotron.

Een andere belangrijke relatie is die tussen het magneetveld

en de hoekfrekwentie van de geladen deeltjes die zich in dit

veld bewegen:
ze~

Ul =----
m

Bij toenemende snelheid {energie) moet rekening gehouden

worden met de relativistische massatoename van de deeltjes.

In het A.V.F. cyclotron wordt met behulp van een niet

cilindersymmetrisch magneetveld de omloopfrekwentie van de

deeltjes konstant gehouden.

Met behulp van een sterk elektrisch veld kunnen de tot de

eindenergie versnelde deeltjes geextraheerd worden.

In tabel 1 zijn enkele belangrijke machine parameters weerge-

geven:

energiegebied protonen

energiespreiding
( E = halfwaarde breedte)
diameter magneetpolen

m~n. afstand der polen

max. waarde magneetveld

stabiliteit magneetveld

max. magn. vermogen

frekwentiegebied versnel
spanning

max. versnelspanning

frekwentie stabiliteit

max. hoogfrekwent vermogen

max. energiewinst/omwenteling

aantal omlopen

max. extractie veldsterkte

extractie rendement

tabel I

< 30 MeV

b. E/E = 0.3 %

130 cm

15 cm

1,5 T

1 : 20.000

130 kW

5 - 23,3 MHz

50 kV

1 : 50.000

100 kW

100 KeV

300

60 kV/4mm

70 %
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Omdat in het cyclotron een bundel deeltjes wordt versneld,

hebben deze niet allen dezelfde positie, richting en snelheid.

Deze deeltjes komen dus ook niet onder gelijke omstandigheden

de versnelspleet binnen en zullen dus ook geen gelijke banen

beschrijven.

De energie, de energiespreiding, de richting en de kwaliteit

van de externe bundel worden sterk bepaald door kleine storingen

~n het magneetveld.

In (4) en (5) worden de methoden gegeven met behulp waarvan

de fase van de bundel t.o.v. de fase van de versnelspanning,

de positie en de richting, alsmede de extractie efficiency kan

worden gemeten en geregeld.

De baan van de geladen deeltjes ~n het cyclotron kan uitstekend

worden beschreven met behulp van de faseruimte van Liouville.

Rierop zal in de volgende paragraaf nader worden ingegaan.

Ret bundelgeleidingssysteem

De versnelde bundel uit het cyclotron wordt door een bundelpijp,

het z.g. bundelgeleidingssysteem, getransporteerd naar de ex

perimenteeropstelling. Daar er vier experimenteerstations zijn

(zie fig. 3-3) moet de deeltjesbundel in de gewenste richting

gedirigeerd kunnen worden.

Ret gedrag van een bundel kan worden bestudeerd m.b.v. de bundel

optiek (lit. 2). Omdat in paragraaf 3.3. naar deze theorie zal

worden verwezen, worden hieronder enkele relevante resultaten

vermeld.

Een optisch systeem bestaat uit lensen en driftruimten, terwijl

voor het bundeltransport bovendien afbuigmagneten een belangrijke

rol spelen. Een lenswerking wordt beschreven door de differentiaal

vergelijking:

2
Rierin is ween functie van het magneetveld en is evenals x de

afstand tot de optische as een funktie van de baancoordinaat s.

De algemene oplossing van de differentiaalvergelijking is:

x = A cos w s + B sin w s x'
Xo en B =

0

dx met A =
x' -w A sin ws + w B w

= d'S = cos w s
2

Voor w > 0 (focussering) geldt dan ~n matrix notatie:

lx ) =(C05 ~ 5 I/w sin ws) (~~Ix' -w s~n ws cos ws



QG1 QG2
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I
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M bend ing magnet
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I ..N experiment station
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Voor w2 < 0 (defocussering) geldt:

(
X ) =( cosh w s
x' \-w sin w s

l/w sinh
cos

Dit wordt de "dikke lens tl benadering genoemd.

Beschouwen we n.l. een "dunne

4
/:, x

.~~~
-+8

lens~' dan geldt:

(
X f ) _( 1
x~ -p

1
< 0 defocussering (p = F' F 1S de brandpunts-met p > 0 focussering en p

afstand).

Een driftruimte kan worden voorgesteld door:

I
x. I x f

~~..::::::':'''''!L~----~I~

x f

Het blijkt nu dat een dikke lens ook kan worden geschreven als

een driftruimte. dunne lens en weer een driftruimte.

cos w

sin w

=(b ~) (-l ~). (b
F

2

11

HI en H2 z~Jn de hoofdvlakken van de lens. Een willekeurig optisch

systeem kan nu worden doorgerekend door successieve matrixvermenigvuldiging.

M
tot
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x!
~

Een faseruimte is het vlak opgezet door x en x' = dx/ds

Volgens het theorema van Liouville geldt dat als IMtotl = 1

het oppervlak van de bundel in de faseruimte konstant blijft.

De vorm verandert ~a h~t doorlopen van driftruimten en lenzen

echter wel.

x.
~

Als 1M I = 1 zal na transformatie van de x.-ruimte naar detot ~

xf-ruimte A = B zijn.

In de faseruimte wordt een lenswerking beschreven als een ver

plaatsing evenwijdig aan de x'-as (xi = xf)'

Een driftruimte betekent in de faseruimte een verplaatsing evenwijdig

aan de x-as (xli = x'f)'

Als voorbeeld wordt hieronder de afbeelding van een divergerende bron

weergegeven. waarvan de bundel naar een lens drift en tens lotte weer

wordt afgebeeld.

x!
~

x!
~

3
x! x!

~

3

x

4
4

x

bron 3 2 drift lens afbeelding



In de bovenstaande beschouwing ~s er sprake van achromatisme,

d.w.z. dat de plaats t.o.v. de optische as en de divergentie niet

afhangen van de impuls van het betrokken geladen deeltje. Wanneer

deze afhankelijkheid wel optreedt, spreken we van dispersie.

Een dispersief element is b.v. een afbuigmagneet. Wanneer de optische

as een impuls p bezit en de beschouwde afwijkende straal p + ~p dan

hangen x en Xl bovendien af van ~p.
u u p

In matrix notatie voor een dunne lens met dispersiewerking D:

We spreken van achromatisme naar plaats als de plaats van de bundel

na het doorlopen van een afbuigmagneet dezelfde is. Als bovendien de

divergentie Xl dezelfde is, dan spreken we van dubbel achromatisme.

In het bundelgeleidingssysteem dienen de correctiemagneten m
l

, m
Z

en m
3

en de magnetische quadrupoollenzen q tIm Q
5

om de bundel uit het

cyclotron door de geevacueerde bundelpijp (diameter 45 rom) naar de

volgende bunker te leiden. Hierin bevindt zich een magnetisch analyse

systeem bestaande uit de spleten 51 en 8Z' twee afbuigmagneten M
l

en MZ
en drie quadrupoollenzen Q6' Q7 en QS' Met behulp van dit stelsel kan zowel

een dubbel achromatisch- als een dispersief systeem gemaakt worden.

Het overige deel van het bundelgeleidingssysteem heeft alleen een

transportfunktie. De quadrupoollenzen komen in paren voor om zowel

verticale als horizontale focussering te verkrijgen.

Wanneer we aan het begin van het bundelgeleidingssysteem in het fase

vlak bekijken welke banen nognet door het bundelgeleidingssysteem

worden doorgelaten, verkrijgen we een oppervlak in het x - Xl vlak dat

de acceptantie van het systeem wordt genoemd.

Het cyclotron levert bij extractie ook een bepaalde bundel af en kan

ook in het fasevlak worden we~rgegeven. Dit oppervlak in de faseruimte

wordt emittantie genoemd. Het is zaak dat de emittantie van het

cyclotron zo goed mogelijk ~s aangepast aan de acceptantie van het

bundelgeleidingssysteem.

'.
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Met behulp van z.g. beam-scanners kan de positie en richting

van de bundel op diverse plaatsen in het bundelgeleidingssysteem

worden bepaald. Deze informatie wordt gebruikt om het bundel

transport te berekenen.

In lit. 5 en 6 wordt hierop uitvoerig ingegaan.

3.2.3. Conelusie

Zowel het cyclotron als het bundelgeleidingssysteem zijn het

onderzoekgebied geweest van promotie onderzoekingen (lit. 4 en 5).

Hierbij is aandacht besteed aan regelingen om de bundelkwaliteit te

optimaliseren. De realisatie van deze regelingen zijn klaar of in

ver gevorderd stadium. In verhouding tot andere experimenten uitgevoerd

met het cyclotron gaat het bij de experimenten met behulp van de ge

polariseerde ionenbron (zie par. 3.3.) om zeer kleine bundelstromen

(10 - 200 nA). Bovendien moet deze bundel met betrekking tot de energie

spreiding zeer goed gedefinieerd zijn. Daartoe zijn een aantal instel

bare spleten en meettargets in het bundelgeleidingssysteem aangebracht.

De experimenten met behulp van de gepolariseerde ionenbron vinden

plaats bij experimenteerstation IV (zie fig. 3-3).

Een speciale cyclotrongroep verzorgt binnen de vakgroep Deeltjesfysica

het onderhoud van het cyclotron en het bundelgeleidingssysteem.

Discussiepunt tussen de groepen 1S nog of de afstandsbediening van de

instelbare spleten en meettargets zal worden verzorgd door de computer

die de regeling van het cyclotron op zich gaat nemen. danwel dat deze

taak zal worden uitgevoerd door het in dit afstudeerverslag genoemde

nieuwe computersysteem.
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1.3. De gepolariseerde ionenbron en trochoidaal injectiesysteem

De gepolariseerde ionenbron is het resultaat van een promotie

onderzoek en is beschreven in (7). De gepolariseerde deeltjes

uit deze ionenbron worden met behulp van het trochoidale

injectiesysteem geinjecteerd in het centrum van het A.V.F.-cyclotron.

Relevante informatie ov~r het principe van het bundeltransport door

dit injectiesysteem kan men vinden in (8) tot en met (10) van de

literatuuropgave t behorende bij dit hoofdstuk.

3.3.1. De gepolariseerde ionenbron

In fig. 3-4 is een schematisch overzicht van de gepolariseerde

ionenbron weergegeven. Met behulp van deze bron worden gepolariseerde

protonen gemaakt.

In een dissociator worden neutrale waterstofmoleculen met behulp van

een radiofrekwente ontlading omgezet in atomen. De uitgang van de

ontladingsbuis vormt tesamen met een ervoor geplaatst diafragma een

atoomstraal. Deze atoombundel passeert een sterk (inhomogeen) magneetveld

van een sextupool magneet. Tengevolge van dit veld wordt een atoom

bundel verkregen met gepolariseerde elektronen en protonen (zie fig. 3-5).

E(eV) M
J

MI

+1 +! CD. !

+~ -! <:D

protonenspin I

elektronspin J

1 S!

-! -! G)
-! +! CD

-----+ B (T)

figuur 3 - 5
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Achter de se~tupoolmagneet verandert het sterke magneetveld

1n een zwak varierend dipoolveld. Het effekt van dit H.F. veld 1S

dat de spin sub-toestand I naar sub-toestand 3 verandert.

Vervolgens komt de bundel in een ionizator met een sterk

solenoide veld. In de ionizator worden elektronen evenwijdig aan

de bundel versneld. Een klein deel (0.1 %) van de atomen wordt door

elektronen bombardement geioniseerd.

e + H -+ 2e
+

+ H

De longitudinaal gepolariseerde ionenbundel wordt met behulp van

een elektroden systeem geextraheerd en passeert een Wien filter

(elektrisch veld loodrecht op magnetisch veld). T.g.v. het

magneetveld draait de proton spinrichting terwijl het elektrische

veld de Lorentz kracht compenseert. Hierna wordt de protonenbundel

versneld en gefocusseerd.

Het transport van de bundel door de gepolariseerde bron kan men

bestuderen in het fasevlak. Gezien de aard van de doorlopen elementen

is het duidelijk dat de overdrachtsmatrixes niet zonder meer bekend

zijn en dat de determinanten hiervan ongelijk aan een kunnen zijn.

Hierdoor gaat het theorema van Liouville niet op (zie 3.2.2.).

De uitgangsbundel van de gepolariseerde protonenbron bedraagt

maxi?naal 511A en bezit een energie van 5keV. Voor sommige experimenten

1S een veel grotere stroom wenselijk. Optimaliseren en/of verbeteren

van de gepolariseerde ionenbron is dan ook wenselijk.

Belangrijk hierbij Z1Jn o. a. :

- de grootte en stabilitei t van de diverse magneetvelden;

- de grootte en stabiliteit van de elektrische velden;

- de druk 1n de ontHldingsbuis van de dissociator;

- temperatuur van de uitstroomopening van de dissociator;

- de deeltjesdichtheid in de ionizator;

- de vorm van de emittantie aan de uitgang van het focusserende

gedeelte.
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Ret trochoidale injectiesysteem

De deeltjes uit de ionenbron moeten in het centrum van het

cyclotron geinjecteerd worden. Gezien de afmetingen van de

bron is het duidelijk dat deze niet in de versnelspleet kan

worden geplaatst. De protonenbundel moet dus door het cyclotron

heen tussen de D's gebracht worden. Er is gekozen voor een

trochoidaal injectiesysteem (ook wel slurf genoemd), dat in het

Cyclotron laboratorium te Saclay in Frankrijk is ontwikkeld

(zie lit. 8). Dit systeem bevat een aantal elementen, welke ervoor

zorgen dat op de as van de injectiebuis de Lorentzkracht t.g.v.

het magneetveld van het cyclotron door een elektrisch veld wordt

gecompenseerd.

In figuur 3-6 is de slurf schematisch weergegeven.

Op de as van de slurf moet gelden dat de kracht op de deeltjes nul is,

terwijl de deeltjes buiten de as een kracht ondervinden in de richting

van de as. Of in formulevorm:

m r

+
E

(+ ~ +)e E + r x B

Eo (1 + a x)
+ ~

e - E a Ze
x 0 z

~ ~

B -B e
o z

In werkelijkheid is het magneetveld in het cyclotron een functie

van de afstand tot het centrum. Rierdoor zijn de bewegingsvergelijkingen

slechts numeriek op t~ lossen.

De geometrie van de injectiebuis wordt mede bepaald door de vorm van

het magneetveld in het cyclotron. Ret is duidelijk dat de beschrijving

van het bundeltransport m.b.v. matrices niet zonder verdere kennis van

het systeem mogelijk is.

Belangrijke parameters zijn voor het bundeltransport:

- de vorm en grootte van het magneetveld;

- de vorm en grootte van het elektrische veld;

- de acceptantie van de slurf t.o.v. de emittantie van de

gepolariseerde ionenbron;

- de acceptantie van het cyclotron t.o.v. de ernittantie van de

slurf;
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- de geometrie en plaats van de injectiebuis;

- de druk in het systeem.

3.3.3. Conclusie

Zoals uit het voorgaande mag blijken is de ge~xtraheerde bundelstroon klein

(max. 200 nA). Ret meten van deze sttroom kan niet continu gebeuren,

omdat hierbij tot nu toe de bundel moet worden onderschept. Voor

het bundeltransport levert dit bezwaren op. Dit transport wordt uit

gevoerd door m.b.v. potentiometers veldparameters in te stellen, die

door ervaring zijn verkregen. Vervolgens wordt getracht de bundel

intensiteit te optimaliseren. Informatie over de vorm en verloop van

de bundel in het fasevlak zijn nauwelijks aanwezig. De werkelijke

waarden en vorm van het veld in de slurf kan niet worden gemeten en

is niet exact bekend. Een en ander maakt, dat het verkrijgen van een

gepolariseerde protonenbundel, die goed versneld en naar de verstrooiings

kamer getransporteerd kan worden, een moeizame en tijdrovende kwestie is.

Debundeltransport-efficiency vanaf de ionizator tot in de verstrooiings

kamer bedraagt ca. 55 %. Dit betekent dat in de verstrooiingskamer met

een maximum bundelintensiteit van ongeveer 100 nA gewerkt moet worden.

De experiment meettijd is omgekeerd evenredig met de

bundelintensiteit, zodat grotere bundelstromen de langdurige metingen

aanzienlijk kunnen bekorten. Een ander probleem wordt veroorzaakt door het

verloop van de 0undelintensiteit als funktie van de tijd. Dit verloop

kan met de huidige kennis niet altijd worden verklaard. Bovendien kan

door aanpassing van de diverse parameters, die de bron en/of slurf

beinvloeden, veelal niet dezelfde bundelintensiteit worden teruggekregen.

In fig. 3-7 is de bundelintensiteit als functie van de slurfelektrode

spanning weergegeven. Deze grafiek wordt door zijn vorm Stegosaurus kromme

genoemd:
I ( )

!J.V

Vopt

figuur 3 - 7

v (kV)
--- elektrode
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Uit waarnemingen 1S geconstateerd dat het verloop van de

bundelintensiteit zo groot is, dat een correctie ~V van de slurf

elektrodespanning nodig is. Binnen dit gebied liggen diverse

intensiteit maxima. T.g.v. dit verschijnsel 1S het automatisch

optimaliseren van de bundelstroom moeilijk.

Uit bovenstaandebeschouwing kan worden geconcludeerd dat wanneer

we de bundelstroom-optimalisatie(indien mogelijk} willen automatiseren,

er meer kennis over het bundeltransport in de bron en slurf moet worden

verkregen. Beschouwingen zoals deze 1n paragraaf 3.2.2. gegeven

kunnen niet zonder meer worden toegepast.

Om meer concrete kennis over het model van de bron en de slurf te

verkrijgen zou het principe van "parameterschatten" een mogelijkheid

kunnen bieden. Uitgaande van een model van de slurf en/of bron kan

met behulp van het schema in fig. 3-8 verbeteringen van dit model worden

verkregen. Er komt meer kennis over de dynamica van het systeem ter

beschikking (lit. (11) en (I2)~.

ins tel
paL-ameters

u

figuur 3-8

proces P
(b.v. slurf)

computermodel M

a

output bundeleigenschappen

e

output model

aanpassing
model ..---

P I

Zowel het proces Pals het model M wordt gestuurd met ingangs

signalen ~ (bijv. elektrodespanning). Uit de verschillen ~ in de

responsies (bijv. bundelintensiteit) worden regelsignalen ~ (aanpassen

modelparameter) afgeleid, waardoor het model wordt bijgestuurd. Als
2

vergelijkcriterium (performance index PI) kan de kwadratische fout e ,
2

de gemiddelde kwadratische fout Ie dt of de gemiddelde absolute fout

f/e/dt gekozen worden.
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Concluderend is op te merken dat indien een duidelijke verbetering

van de bundelkwaliteit wordt vereist, een uitgcoreid onderzoek

noodzakelijk is.

Zowel de bran als het injectiesysteem is omgeven door een groat

aantal apparaten zoals pompen , magneten, hoog- en laagspannings

voedingen e.d. De beveiliging en eventuele stabilisatie van deze

apparaten wordt o.a. uitgevoerd met behulp van bij de apparatuur

aangebracht relais logica en/of elektronica. Ret toegepaste systeem~

zou ik willen omschrijven als "het principe van de ongeordende

modules" welke synchroon werken.

Gezien het feit dat de bran en slurf m.b.t. de beveiligingen

naar tevredenheid functioneert, is het niet zinvol het nieuwe

computersysteem hierbij een taak toe te bedelen. Dit zou n.l. een

totaal nieuwe aanpak betekenen. Een data-logging van storingen en

variaties in de voedingsspanningt e.d. is misschien zinvol als

achtergrond informatie over het bron-slurfsysteem.

uit de interviews met de experimentatoren en technisch medewerkers

zijn verder ter verbetering van de bundeleigenschappen de volgende

punten naar voren gekomen:

koeling uitstroom-opening dissociatorbuis;

- koeling van de slurf-elektroden;

- verbeteren van de ionisator;

- verbeteren van de vorm van de pooltips van de sextupool-

magneet;

- varieren van geinjecteerde bundel in het ritme van de

cyclotron R.F. spanning (Bunching)

- verbeteren van de kopvorm van de slurf;

- meten en regelen van de werkelijke spanningop de slurf;

- fijnregeling van de slurfinstellingen;

- extra pomptrap dissociator.
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3.4. De verstrooiingskamer en toebehoren

In de verstrooiingskamer vindt het verstrooiingsexperiment van

gepolariseerde deeltjes aan dunne folies (targets) plaats.

De bundel verlaat de verstrooiingskamer aan de achterzijde en

komt dan in een andere vacuUmkamer, de polarimeter, genaamd.

Hier wordt de polarisatiegraad van de bundel bepaald. Tot slot

wordt de bundel"gJsto'pt" in een bundelstop. Met behulp_ van een

Fa"!"aday Cll~ ~,!(\"'dt de ladi!l~ 't-eraal-'l, l:aaruit de bundelstroom kan
worden afgeleid.

3.4.1. Overzicht van de verstrooiingskamer apparatuur.

In figuur 3-9 1S de opstelling schematisch weergegeven. Behalve

het trefplaatje (target) bevinden zich in de verstrooiingskamer

acht meetdetectoren of 4 telescopen. Een telescoop is een comb inatie

van een dunne detector met erachter een dikke detector geplaatst.

M.b.v. deze combinatie kan uit het energieverlies in de dunne

detector het ingevangen deeltje worden geidentificeerd. De detectoren

kunnen met de hand onder een bepaalde hoek t.o.v. de optische as worden

ingesteld. Verder zijn boven en onder het mediaanvlak twee out-of-plane

monitoren (detectoren) aangebracht, waarmee de bundelsymmetrie kan worden

bepaald. Bij de ingang van de verstrooiingskamer zijn twee vaste dia

fragma's aangebracht om een goed gedefinieerde bundelspot op het

target te verkrijgen. Aan de onderzijde bevindt zich een targetkamer,

waardoor het mogelijk is zonder beluchten van de verstrooiingskamer

met de hand maximaal 8 targets te wisselen. Na de verstrooiingskamer

en voor de polarimeter zijn twee spleten aangebracht. De bundel moet

door deze spleten worden getransporteerd, wil deze goed in het centrum

van de polarimeter komen.

In de polarimeter bevindt zich een houder waar1n diafragma's en/of afrem

folies kunnen worden geplaatst. Een afremfolie brengt de bundelenergie

terug tot een gewenste waarde.

Door een met de hand instelbaar schuifje kan 1n het centrum van de

polarimeter resp. een afremfolie, een target of een gat worden geplaatst.

Met twee onder een vaste hoek opgestelde detectoren kan de polarisatie

graad van de bundel bepaald worden. Achter de polarimeter bevindt zich

de bundelstop waar de bundelenergie tot nul wordt teruggebracht.
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Ret experiment vindt plaats in vacuumkamers met een druk van ca.
-4 ., .

10 tor. Daartoe 1S een centr1fugaal pomp aangebracht d1e

met behulp van elektrische en/of handkleppen met de diverse ruimten

kan worden doorverbonden.

In figuur 3-10 is het vacuumsysteem schematisch weergegeven. Alle

vacuumruimten kunnen afzonderlijk dan wel gelijktijdig worden belucht

of met de pomp worden doorverbonden. Door een bedieningspaneel kunnen

de diverse kleppen worden bediend~ terwijl led's de stand van de

kleppen aangeeft. Deze vacuumbeveiligingen kan een pneumatische

cyclotronklep K4 dichtzetten~ waardoor de experimentele vacuumruimten

van het cyclotronsysteem worden afgeschakeld.

3.4.2. Conclusie

I. Per target wordt over een hoekverdeling van 350 tot 245
0

de energie

spectra bepaald. Bovendien wordt bij iedere ingestelde hoek voor en

na de meting met behulp van een target~ waarvan de gegevens bekend zijn~

een ijkmeting uitgevoerd. De gang van zaken is dat de experimentator

dan de bundel voor de verstrooiingskamerbunker onderschept en zich naar

bedoelde bunker begeeft om bovengenoemde handelingen uit te voeren.

In de meet-en telruimte waar de verwerkingsapparatuur is opgesteld

is geen signalering van de toestand van de verstrooiingskamer en toe

behoren aanwez1g. Instelling van targets of de hoek van de detector

houders vanuit de meet- en telruimte is niet mogelijk.

2. Gedurende de periode dat deze systeemanalyse werd uitgevoerd~ zijn er

plannen gemaakt om de verstrooiingskamer te verhogen om meer ruimte voor

detectoren~ bekabeling etc. te verkrijgen. De targetkamer kan dan echter

niet meer gebruikt worden en zal worden vervangen door een elektrisch

aangedreven targetmolen. Ret 1S dan ook zinvol om dan tevens rekening

te houden met afstandsbediening van de targetmolen in de verstrooiings

kamer.

3. De hoek die de detectoren t.o.v. de optisch as innemen is belangrijk

voor de kwaliteit van de metingen. Een afwijking van 0.20 kan gedurende

een experiment slechts IDoeilijk worden achterhaald~ maar kan "onverklaarbare"

resultaten bij de uiteindelijke analyse geven.
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Signalering van de ingestelde hoek ~n de meet- en telruimte lijkt

mij dan ook zinvol.

Er zijn diverse oplossingen met betrekking tot de hoekmeting van de

detectoren. Ret gebruik van een potentiometer geeft een goedkope en eenvoudige

oplossing. De hoekmeting moet met een nauwkeurigheid van 0.1 0 geschieden.

Nemen we b.v. een 25 turns-draadgewonden potentiometer van 5 kn, zoals

deze door ISOLECTRO wordt geleverd, dan kost deze ca. ! 500,-. Er zijn

n = 13100 windingen aangebracht en de potentiometer bezit een onafhankelijke

lineariteit van 0.05 %. In figuur 3-11 is de uitgangsspanning als functie

van de afstand s van een dergelijke potentiometer weergegeven.
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De afwijking van de ideale lineariteit bedraagt bij een voedingsspanning

van 10 V: 15. V = 0.05 x 0.01 x 10 V = 5 mV

De resolutie wordt gevonden uit:

res. = 10 / 13100 = 0.74 mV

Voor een nauwkeurigheid van 0.1 0 bij een hoekbereik van 245-35 = 2100
,

is een spanningsnauwkeurigheid 15. S nodig van:

n.k. = 10 / (210 x 10) = 4,76 mV/ stap,

zodat een dergelijke goedkope potentiometer m.b.t. de lineariteit niet

voldoet. De overige onnauwkeurigheden van het meetsysteem zijn bovendien

niet in deze beschouwing opgenomen. Potentiometers met een lineariteit

en nauwkeurigheid die aan de eisen voldoet, zijn ca. een factor tien

duurder.
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Een oplossing die volcloet is de volgende:

Bepaal van het totale hoekmeetsysteem, bestaandeuit overbrenging,

potentiometer en elektronisch meetsysteem, de uitgangsspanning als

funktie van de hoek ~ (kromme a in fig. 3-12). Bepaal een correctie

functie (kromme b) en corrigeer m.b.v. de computer de gemeten uitgangs

spanning. Op deze wijze kan de vereiste nauwkeurigheid van 0.1 0 ver

kregen worden.

V
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a = werkelijk verloop

b correctie functie

figuur 3 - 12
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4. Een ander belangrijk punt is de controle van de bundeleigenschappen.

De bundel moet worden gefocusseerd op het target, er moet zo m1n

mogelijk bundel op de spleten of diafragma's vallen en de bundel

moet door het centrum in de polarimeter gaan. In figuur 3-9 zijn

15 plaatsen aangegeven waar de bundelstroom kan worden gemeten.

Gedurende een experiment worden de meetplaatsen 1,5,7 en II tim 15

met een bundelstroom-integrator doorverbonden en de totale stroom

gemeten. Bij de initialisatie van een experiment wordt op plaats 3

een targethouder met een gat geplaatst. De meetplaatsen 3 en 5

worden met elkaar verbonden, evenals de meetplaatsen II tim 15.

Men zorgt er nu voor dat op de combinatie 3 - 5 zo min mogelijk stroom

komt en op II tim 15 zo veel mogelijk stroom. Ret nadeel van deze

methode is dat gedurende een experiment een bundelverloop niet wordt

opgemerkt. Om een meer continue controle van de bundeleigenschappen

te verkrijgen 1S een zeer goede "analoge" multiplexer nodig en een

meetversterker waarvan de versterking m.b.v. de computer kan worden

ingesteld. De meetversterker moet een stroombereik van ca. 0.1 nA

tot ca. 100 ~A kunnen verwerken. Omdat bovendien in een storings

producerende omgeving moet worden gemeten en de signalen over grote

afstanden (experimenteerruimte - meet-en-tel ruimte) moe ten worden

getransporteerd, is een apart onderzoek naar meetversterkers vereist.

Controle van de bundeleigenschappen kan heel goed met behulp van een

computer worden uitgevoerd. Een display kan hierbij goede diensten

bewijzen door het bundelverloop in de meetopstelling te visualiseren.

5. In de voorafgaande paragraaf is het vacuumsysteem in fig. 3-10 weer

gegeven. Ret op verkeerde momenten, of te snel beluchten, kan desastreuze

gevolgen hebben voor targets of de kostbare detectoren. Automatiseren

van het pompen of beluchten van de vacuumruimten met de daarbij behorende

vacuumbeveiliging lijkt mij noodzakelijk.

In figuur 3-13 1S een voorstel tot verandering van het vacuumsysteem

(eventueel met dezelfde elementen) aangegeven. Beter is het voor de

beveiliging -indien mogelijk- aIleen elektrisch te bedienen kleppen te

gebruiken. De klep K3 is een handbediende klep tussen de targetkamer en

en de verstrooiingskamer. In de verhoogde verstrooiingskamer zal deze

targetkamer niet meer worden gebruikt.
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In Boolean notatie kunnen de eindtoestanden van het beluchten of pompen

in combinatie met een beveiliging als voIgt worden weergegeven:

-Beluchten verstrooiingskamer SK:~

BSK = K4 . KT . K2 . K3 . K7 KI= KIA = KIB worden tegelijk
bediend

-Beluchten polarimeter PM:

BPM = K2 . K5 . K8

-Beluchten targetkamer TK:

BTK = K3 . K6A • K6B

K6A-B is een handbediende tweewegklep.

-Pompen verstrooiingskamer SK:

PSK = K2. K3. K4. K5. K6A. K7. K9. KI. PR

PR betekent"pomp ready"

-Pompen polarimeter PM:

PPM = KT. K2. K6A. K8. K9. K5. PR

-Pompen targetkamer TK:

PTK = KT. K3. K5. K6B. K9. K6A. PR

Wanneer de kamer op de juiste druk is kan deze worden doorverbonden

met het overige vacuumsysteem.
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6. De lekstromeD van de detectoren is een maat voor de kwaliteit van de

detectoren en dus ook van belang voor de meetresultaten. Bewaking

van de lekstromen door de computer is noodzakelijk.

7. De detectoren zijn ook gevoelig voor licht. De verlichting in de ver

strooiIngskamer dient gedurende een meting uit te zijn. Bovendien

mag nadat de verlichting is aangeweest gedurende de eerste tien

minuten niet worden gemeten. Bewaking van de verstrooiingskamerbe

lichting is derhalve noodzakelijk.

8. Het stralingsniveau gedurende een experiment kan in de experimenteer

bunker vrij hoog zijn. Niet aIle elektronica is hier tegen bestand.

Het is verstandig om ofwel stralingsbestendige elektronica toe te

passe~ danwel de elektronica op een stralingsvrije plaats te zetten.

9. Gezien de vele apparatuur die gedurende een experiment moet worden

gecontroleerd, verdient het de voorkeur de toestand ~n de experimenteer

bunker ~n een oogopslag te kunnen overzien. Dit kan m.b.v. een overzichts

paneel of display gedaan worden .

. 5 De elektronische verwerkingsapparatuur

In een niet officieel intern rapport wordt door dr. P.J. van Hall de elektronische

verwerkingsapparatuur voor een specifiek experiment beschreven. Deze elektronica

is in hoofdzaak in NIM apparatuur uitgevoerd. Dit is een gestandadiseerd 19 inch

reksysteem waarin NIM units kunnen worden geplaatst.

In fig. 3-14 is in een blokschema een globaal overzicht van bovengenoemde

elektronica zoals in bovengenoemd rapport weergegeven. Dit blokschema

geeft een indruk van de zich hier voordoende problematiek. Daar deze experiment

afhankelijk is, kan hiervoor moeilijk een systematiek worden aangebracht.

Een computersysteem dient echter weI zo flexibel te zijn dat het snel en

gemakkelijk kan worden aangepast aan veranderingen in de elektronische ver

werkingsapparatuur.
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Routing Unit:
I. Maken van routing bits voor de PDP-9
2. Openzetten van de lineaire gates van de detectoren 1:8
3. Voorkomen van analyse van twee toevallige coincidenties tussen

twee detectoren
4. Sturen van pile-up inspectie
5. Maken van totale dode tijd voor correctie van automaat en scalers
6. Maken van gate signaal voor NDIOO, waardoor een detector geselec-

teerd wordt
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I. Sturing gepolariseerde bron, polarisatie up/down etc.
2. Controle van de gepolariseerde bron
3. Routing van de PDP-9 en de scalers naar de polarisatierichting
4. Maken van interrupt " e inde meting" voor de PDP-9 via de scalers
5. Ret stoppen het herstarten van de meting via de Routing Unit
Scalers:
In totaal 31 scalers, die uitgelezen en gestuurd worden door de PDP-g.
De eerste 10 scalers zijn gereserveerd voor de detectoren 9 t/m 12 en
de faraday cup (gesplitst naar polarisatierichting).

figuur 3-14
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3.6 Het PDP-9 computersysteem

In litteratuur 5 en 13 tot en met 16 wordt dit aspect van de

'~ experimentele opstelling nader toegelicht. De volgende paragraaf

beschrijft in het kort de belangrijkste aspecten van het PDP-9

computer systeem.

3.6.1 Globaal overzicht van het PDP-9 computer systeem

In 1968 werd het cyclotron van de afdeling der Technische Natuurkunde

geinstalleerd. Van dit cyclotron maken twee werkgroepen binnen de vak

groep Deeltjesfysica van bovengenoemde afdeling gebruik bij hun onder

zoek en onderwijstaken.

Deze werkgroepen zijn:

I. Experimentele kernfysica o.l.v. Prof.dr. O.J. Poppema,

2. Cyclotron toepassingen, o.l.v. Prof.dr.ir. H.L. Ragedoorn.

Voor de verzameling en verwerking van meetgegevens werd door de groep

Experimentele kernfysica in 1969 een PDP-9 computer aangeschaft. Sinds

1971 maakt ook de groep Cyclotron toepassingen intensief gebruik van

deze computer.

Ret zwaartepunt van de experimenten van de groep Kernfysica ligt bij ver

strooiingsmetingen m.b.v. een gepolariseerde protonenbundel. Er worden

ook een aantal kleinere onderzoeken verricht mede met het doel studenten

vertrouwd te maken met moderne meet- en verwerkingsapparatuur.

In de verstrooiingskamer wordt de protonenbundel verstrooid aan ver

schillende trefplaatjes. De verstrooiingskamer is voorzien van een aan

tal (8) detectoren die de verstrooide deeltjes kunnen detecteren. Ret

uitgangssignaal van de detectoren is een maat voor de energ1e van het

gedetecteerde deeltje. Na versterking, eventueel deeltjes identificatie,

onderdrukking van ongewenste effecten en andere;noodzakelijke regelingen

wordt het signaal toegevoerd aan een analoog-digitaal omzetter (ADC).

Het aldus verkregen digitale woord (een maat voor de energie van het

deeltje) specificeert een adres in het geheugen van de PDP-9 computer

waarvan de inhoud vervolgens met een wordt verhoogd. Tijdens het verza-

melen van een dergelijk pulshoogte spectrum vindt tevens bewaking van

het experiment plaats. Bovendien voert de PDP-9 een eerste spectrum ana

lyse uit waardoor een controle of het experiment zinvol verloopt wordt

verkregen. De definitieve spectrum analyses vinden plaats op de centrale
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B 7700 computer van het rekencentrum van de THE. Deze spectrum analyses

vereisen relatief grbte en ingewikkelde piek-zoek en piek-herken-

nings programma's. De PDP-9 is daarom met de B 7700 gekoppeld .. en

organiseert gedurende de experimenten als background taak de data-overdracht

naar en de programma verwerking op de B 770Q. De bovengenoemde experimenten

leggen volledig beslag op het geheugen en de CPU tijd van de PDP-9

en kunnen niet gecombineerd worden met andere experimenten.

De groep Cyclotron toepassingen kan ten aanzien van het gebruik van de

PDP-9 weer in twee subgroep worden verdeeld.

1. De groep Automatisering Cyclotron maakt sinds 1971 gebruik van de

PDP-9. Ten behoeve van de gesloten regeling van het cyclotron worden

een aantal bundeleigenschappen (40) continu gemeten. Op grond van

deze metingen aan de cyclotronbundel worden de benodigde correcties

van de instelparameters van het cyclotron berekend en zelfstandig

door de computer uitgevoerd. Daarnaast wordt de computer gelijktijdig

gebruikt voor een aantal andere metingen aan de cyclotronbundel in

het kader van algemeen onderzoek aan cyclotrons. Tijdens deze experi

menten is het geheugen van de PDP-9 volledig bezet. Verder worden nog

metingen verricht aan magnetische modellen van cyclotron-centra voor

cyclotrons in Nederland en het buitenland. Deze metingen zijn niet

tijd-kritisch en vragen niet veel geheugen ruimte.

2. De andere groepen maken gebruik van de cyclotronbundel t.b.v. rontgen

fluorescentie onderzoek, tracertechnieken in gasontladingen en

isotopenproductie. Deze groepen maken sinds 1975 gebruik van de PDP-g. De

groep rontgenfluorescentie meet en analyseert rontgenspectra ten

behoeve van elementen detectie. Bovendien worden targetwisselaars e.d.

vanuit de computer bediend teneinde een groot aantal samples te kunnen

analyseren binnen de beschikbare cyclotron-bundeltijd. Deze experimenten

vere1sen ingewikkelde en veel geheugen gebruikende analyse programma's.

De groep tracertechnieken meet, via o.a. photoncounting, diffusie

constanten, bezettingsgraden van aangeslagen nivo's, after-glow ver

schijnselen en licht spectra in plasma's. Het plasma wordt geprodu-

ceerd door de cyclotronbundel. Het aan- en uitzetten van de cyclotron

bundel wordt vanuit de computer geregeld. Vooral deze laatste exper1

menten zijn tijd-kritisch en bezetten volledig de CPU tijd.
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In de loop der jaren is de PDP-9 uitgebreid met:

16K kerngeheugen zodat het totale geheugen nu 24K groot 1S,

- 1 TEK 611 storage display,

- 1 Decwriter,

- 5 DEC-tape units,

- calcomp plotter,

- een aantal experiment interfaces zoals:

- memory increment/program interrupt interface voor

de koppeling van twee Nuclear Chicage analoog-digitaal converters

t.b.v. de kernfysische experimenten,

- LABEN-multichannel analyser interface voor overdracht van data van

uit de LABEN naar de PDP-g. Deze interface kan ook gebruikt worden

voor het lezen van rollen papierband m.b.v. een mechanische lezer,

- een "intelligente" koppeling met de centrale B 7700 computer van het

rekencentrum. Deze koppeling wordt toegepast om data naar de B 7700

te zenden en eventueel op later; tijdstip analyseprog~amma's te starten.

- display interface voor een TEK 611 storage display en een schrijfeen

heid voor het bepalen van coordinaten op het scherm.

- scaler interface voor het koppelen van maximaal 31 scalers t.b.v. de

kernfysische experimenten. Deze interface kan tevens gebruikt worden

voer remote control van het experiment.

CAMAC-interface/branch driver voor de koppeling van de experimenten

van de groep Cyclotron toepassingen. Ret CAMAC systeem bestaat uit

twee CAMAC crates met diverse gekochte en in eigen beheer vervaardigde

CAMAC modules.

De groep experimentele kernfysica maakt naast het door DEC geleverde

KMS9-15 monitorsysteem gebruik van drie in eigen beheer ontwikkelde

real-time monitorsystemen:

- MIRIAM, dit systeem is geschreven voor gebruik met de LABEN multi

channel analyser. Ret heeft twee hoofdtaken n.l. de controle van het

experiment (bewaking) en het parallel daaraan draaien van analyse pro

grammas voor een eerste analyse van het voorafgaande experiment.

In de PDP-9 is daartoe een 4K data blok gereserveerd. Na beeindiging

van een experiment wordt de inhoud van het 4K kerngeheugen van de LABEN

overgebracht naar het datablok in de PDP-9 en automatisch wordt een

optielijn (analyse subroutines) afgehandeld. De relevante informatie

wordt op de display en DEC-writer weergegeven.

Tevens wordt de data weggeschreven naar DEC-tape voor analyse achteraf

m.b.v. uitgebreide analyse programma's.



-39-

- RAMAN, dit systeem is geschreven voor gebruik met de twee Nuclear

Chicago analoog digitaal converters (ADC's). In dit geval ~s er een

data blok van 8K in het geheugen van de PDP-9 gereserveerd. De ADC's

tellen m.b.v. de memory increment interface rechtstreeks in dit data

blok. Controle van het gemeten spectrum vindt nu realtime plaats. De

TEK 611 display geeft om de 2 of 5 sec. een (wortel, logaritmisch of

lineair) beeld van het spectrum. D.m.v. de scaler interface wordt

informatie over de voortgang van het experiment aan RAMAN medegedeeld.

Ook nu kan een optielijn met analyse routines (eventueel in F IV),

gestart worden. Nu komt informatie over het lopende spectrum ter be

schikking.

Aan het eind van de meting worden de scalers uitgelezen en deze in-

formatie samen met de inhoud van het data blok naar DEC-tape geschre

ven. Dynamische wijzigingen in optie lijn en experiment controle functies

uJn mogelijk.

Er wordt gebruik gemaakt van een overlay-structuur voor de diverse

RAMAN taken.

KORAM, dit monitor systeem ~s een uitbreiding van RAMAN. Er is een

background-foreground systeem gemaakt. In de foreground draait RAMAN

met enige uitbreidingen terwijl in de background de koppeling met de

B 7700 computer van het rekencentrum wordt gerealiseerd.

De groep cyclotron toepassingen maakt gebruik van een in eigen beheer

geschreven CAMAC operating systeem FOCA. Dit is een real-time multi

task operating systeem met de volgende taken:

1. controle van de HF-fase van het cyclotron,

2. optimaliseren van de extractie efficiency,

3. instellen van de externe bundel positie,

4.bewaking en alarmeringscondities,

5. decoderen van de terminal commando's van de cyclotron operators,

6. de verwerking van data en de controle van on-line experimenten,

uitgevoerd met het cyclotron.

Iedere taak heeft een eigen intervaltijd welke wordt bepaald door een

delay routine die gebruik maakt van de real-time clock van de PDP-g of

door de LAM interrupts die worden gegenereerd door de meetapparatuur.

In FOCA wordt gebruik gemaakt van drie parallele "task queues".

- de "interrupt queue" voor taken met hoge prioriteit;

- de "low priority queue" voor taken met lagen prioriteit.

- de "high priority queue" voor taken met hoge prioriteit.
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Er kunnen dynamisch diverse opdrachten aan het operating systeem

FOCA worden gegeven zoals ENTER, QUIT en AWAIT voor queue operaties.

Het systeem kan zowel vanuit MACRO-9 als vanuit F IV worden

bediend.

De kapitaalsinvesterin2 heeft on~eveer Kfl. 400 bedragen,

waarv~n voor Kfl. 260 door de FOM is 2efinancierd. De resterende

Kfl. 140 is door_de THE 2efourneerd. De investeriu2 aan CAMAC·

apparatuur is origeveer Kfl. 80. Op het ogenblik bedraagt de ge

middelde bezettin~s~raad van de PDP-9 ongeveer 18 uur per dag.

De meeste leden van de onderzoekgroepen (22) en de meeste studenten

(gemiddeld 10) maken gebruik van het computersysteem.

3.6.2. Conclusie

Het PDP-9 computersysteem wordt bij een kernfysisch experiment 1n

hoofdzaak gebruikt voor data acquisitie en analyse van de resultaten.

Voor de data acquisitie kunnen de volgende taken worden onderscheiden:

-data opslag

-experiment initialisatie

-experiment controle gedurende het experiment

-controle elektronische verwerkingsapparatuur

-spectrum contole m.b.v. display

-dataopslag

-spectrum analyse.
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3.7 Resume

Hieronder voIgt een puntsgewijze samenvatting van de taken zoals

deze uit bovenbeschreven systeemanalyse voor een nieuw computer

systeem naar voren komen.

Of deze taken zullen worden gerealiseerd 1S afhankelijk van de

factoren personeel, kapitaal en de eisen die de experimentatoren

stellen. De onderwerpgroep zal t.a.v. deze punten een beleid moeten

vaststellen.

Naast de in dit hoofdstuk beschreven onderwerpen zijn 1n de

systeemanalyse ook meer mechanische zaken meegenomen. Dit onder

zoek heeft geresulteetd in een intern rapport (lit. 7).

Resumerend kunnen de volgende taken voor een nieuw dataverwerkend

systeem worden onderscheiden:

I) Automatiseren spleten en meettargets en het meten van stromen (par.3.2.3)

2) Optimaliseren en bewaken van bundeleigenschappen bij de gepolariseerde

ionenbron en trochoidaal injectiesysteem (par. 3.3.3.).

3) Automatiseren targetmolen (par. 3.4.2.).

4) Automatiseren en/of meten van hoekinstelling detectoren (par. 3.4.2.).

5) Controle bundeleigenschappen bij de verstrooiingskamer (par. 3.4.2.).

6) Automatiseren en bevP11igen vacuumsysteem (par. 3.4.2.).

7) Controle lekstromen van de detectoren (par. 3.4.2.).

8) Bewaking verstrooiingskamer verlichting (par. 3.4.2.).

9) Data acquisitie (par. 3.6.2.).

10) Experiment initialisatie (3.6.2.).

I I) Experiment-controle gedurende de experimenten (par. 3.6.2.).

12) Controle elektronische verwerkingsapparatuur (par. 3.6.2.).

13) Spectrum controle m.b.v. display (par. 3.6.2.).

14) Data-opslag (par. 3.6.2.).

15) Spectrum analyse (par. 3.6.2.).

16) Logging van experimentparameters.

Concluderend kan men uit bovenstaande beschouwing opmerken dat een 1l1euW

systeem:

een multi-task systeem moet zijn;

- real-time mogelijkheden moet hebben;

- gemakkelijk on-line moet kunnen worden gekoppeld met

diverse apparatuur;

- rekenfaciliteit in hogere programmeertaal moet hebben;

- i.V.ID. data -acquisitie een groot data geheugen moet hebben.
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Hardware systeem ontwerp

De motivering voor een n1euw data-verwerkend systeem is in de

inleiding beschreven. In hoofdstuk 3 wordt een programma van eisen

gegeven waaraan dit systeem moet voldoen. In dit hoofdstuk wordt

de hardware beschreven. Toegelicht worden een CMiAC GEC-ELLIOTT

systeem en de PDP 11/03 microcomputer.

I. I Ontwerp filosofie

Bij de opzet van een n1euw dataverwerkend systeem verdienen de vol
I

gende punten de aandacht :

I. We dienen gebruik te maken van de ervaringen en kennis opgedaan

met het PDP-9 systeem; d.w.z. een systeem duidelijk bedoeld voor

de experimenten met de gepolariseerde ionenbron maar wel met

enige flexibiliteit.

2. Het gebruiken van de reeds aanwezige apparatuur.

3. De uitwisselbaarheid van apparatuur en software met andere

groepen en instituten.

4. Het koppelen van nleUWi' ,Ipparatuur aan het systeem m.b.t. hardware

en software moet een.o\!dig en snel gaan.

5. De opbouw van het totale systeem kan ca. 2 jaar 1n beslag nemen.

J. Het moet relatief goedkoop en betrouwbaar zijn.

7. De onderhoudskosten moeten laag zijn.

De punten 3 en 4 duiden op een standaard dataverwerkend systeem;

gezien de ervar1ng die binnen de vakgroep aanwezig is t.a.v. CAMAC

en het gebruik van CAMAC binnen de kernfysische groepen ligt het

voor de hand dat de voorkeur uitgaat naar een dergelijk systeem.

Voor de real-time experimentbewaking en de on-line analyse van de

meetgegevens 15 een met het CMiAC systeem gekoppelde comput~r nodig.

Ervaring met en kennis van DEC-computers is binnen de eigen groep

aanwezig. Een orientatie bij andere onderzoekgroepen leert dat veelal

1'DP-I I computers worden toegepast.

Nemen we tevens de punten 5. 6 en 7 in ogenschouw dan blijkt een op

zet met de micro-computer LSI-I I ofwe I PDP-I 1/03 goede mogelijkheden

': bieden.

" ~'loks':hema van het systeeP.1 is in figuur 4. I weergegeven.
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Ret computer gedeelte wordt in 2 delen gesplitst

a. experiment bewaking (PDP-II/03-A).

b. analyse gedurende experiment (PDP-II/03-B).

ad a.: De taken van dit sub-systeem zijn o.a. :

real-time monitor taken zoals : experiment controle,

regeling van de synchronisatie tussen de computers en

CAMAC, alarmering bij fout-condities, display, plotter

magtape/dectape.

regel- en bewakingsakties zoals : sturing gepolariseerde

bron, bewaking en/of regeling verstrooiingskamer.

- koppeling aan de B7700 computer van het THE-rekencentrum.

ad b.: De taken van dit sub-systeem z1Jn o.a. :

online analyse (piekzoeken, piekanalyse, sommatie e.d.).

- software ontwikkeling.

De bedoeling is dat de subsystemen onafhankelijk van elkaar zijn

te gebruiken en bij storingen de real-time taken door de ander zijn

over te nemen (betrouwbaarheid systeem!).

De onderhoudskosten zijn gering in verhouding met de onderhoudskosten

van minicomputers (welke 1n het algemeen ca. 10% van de aanschafkosten

per jaar bedragen) omdat nu een onderhoudskontrakt niet noodzakelijk

1S. Ret in reserve houden van microcomputer modules is hier voldoende.

Een probleem vormt nog het feit dat de LSI-II, resp. PDP-I 1/03 bus

principieel verschilt van de unibus van de PDP-I 1/40.

Omdat er veel apparatuur in de handel is, in het bijzonder voor

CAMAC, welke is ontworpen voor een unibus struktuur is het aan te

bevelen gebruik te maken van LSI-II/unibus converters. Onlangs heeft

ACT een z.8. univerter op de markt gebracht.

De meetgegevens worden 1n digitale vorm in een extern geheugen met

een woordlengte van 24 bits verzameld dat aan CAJ~C is gekoppeld.

De bedoeling van dit externe geheugen 1S

om voldoende statistiek te verkrijgen; de PDP-I 1/03 1S een 16 bits

microcomputer,

- voldoend hoge telsnelheden te kunnen waarborgen.

- kommunikatie geheugen tussen de computers.
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Enkele opmerkingen over de verschillen tussen de PDP-9 minicomputer

en de PDP-I 1/03 (of LSI-I I) microcomputer zijn hier nog op zijn

plaats.

Her verschil tussen deze twee typen computers uit zich voornamelijk

in de toegepaste technologie. Bij microcomputers wordt gebruik ge

maakt van largescale integration (LSI), terwijl bi! de PDP-9

discrete elementen zoals transistoren e.d. (geen IC's) zijn toege

past.

Essentiele verschillen in snelheid en maximale geheugen ruimte Z1Jn

er niet. Het feit dat de PDP-9 een 18 bits machine en de PDP-II/OJ

resp. LSI-II een 16 bits machine is, levert in hetnieuwecomputer

systeem geen probiemen op door het gebruik van een extern 24 bits

geheugen gekoppeld met CAMAC.

De belasting van de PDP-II/OJ resp. LSI-II computers wordt bovendien

verminderd doordat in het voorgestelde systeem enke~met CAJ~C

verbonden randapparatuur "intelligent" zullen worden gemaakt.

Gedurende mijn afstuderen zijn van het in figuur 4. I gegeven ontwerp

de volgende hardware faciliteiten gerealiseerd

- koppeling vande PDP-I I/O, microcomputers met het CAHAC-GEC-ELLIOTT

systeem.

- experiment controller voor de koppeling van maximaal 4 analoog

digitaal omzetters inclusief de koppeling met CAJ~C.

- memory controller en 24 bits MOS geheugen inclusief de koppeling met

CAJ1AC.

- koppeling van een display met CAMAC.

,.2 Het CAMAC GEC-ELLIOTT systeem

In lit. 18 wordt het gestandaardiseerde CAMAC systeem beschreven.

Het CM~C-GEC-ELLIOTT systeem maakt gebruik van deze 19 inch rek

busstruktuur voor de organisatie van een multi-computer netwerk en

is beschreven in lit. 19. De volgende paragrafen beschrijven een

CAMAC-GEC-ELLIOT systeem met twee PDP-II/OJ microcomputers.
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Het£AHAC looncept

Een CAMAC systeem kan men definieren als ('lon "hi-directional"

interface systeem tussen digitale computers en laboratorium expe

rimenten. Het bestaat uit een 19 inch rek, de z.g. crate, met aan

de achterzijde een bus bedrading wat ~n CN1AC terminologie een

dataway wordt genoemd. In figuur 4.2 ~s dit schematisch weergegeven.

In de slots N = I tot en met N 23 kunnen interface modules; de

z. g. "normal stations", worden geplaatst.

Naast de voedingsspanningen bestaat de bus bedrading uit

- 24 read lines (RI-R24), voor het data-transport naar de computer;

- 24 write lines (WI-W24), voor het data-transport naar de normal

stations;

- 23 normal station address lines (NI-N23), voar het adresseren

voor een normal station;

- 23 look-at-me lines (LI-L23), voor het genereren van interrupts

naar de computer;

- 4 subaddress lines (AI-AS), voor het adresseren van maximaal

16 "plaatsen" binnen een normal station;

- 5 function lines (FI-FI6), de~e lijnen bepalen de aktic in een normal

station zoals lezen, schrijven en clearen

van registers;

- 2 timing lines (51 en 52), gedurende een 51 puIs mag informatie in

een register worden geschreven; m.b.v. de

52 puIs mogen registers'~ecleared'worden.

- 3 conunon control lines (Z, I, C), "initialize", "inhibit" en "clear"

aIle normal stations binnen een crate.

Het data transport binnen een CRATE state onder controle van een z.g.

"crate controller" wa.arvoor de plaatsen N = 24 en 25 zijn gereserveerd.

Een crate lean via een "branch-highway" worden gekoppeld met een

computer. Een branch-highway kan maximaal uit 7 crates bestaan. Het

data transport op een branch highway staat onder contrale van een

"branch-driver". Deze branch-driver is in het algemeen een deel van

de interface met de computer.
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In tegenstelling tot de timing binnen een crate (zie fig. 4.3)

1S de timing op een b'ranch highway volgens het "handshake" principe.

Een branch operatie start met een BTA hoog-Iaag overgang. Als de

geadresseerde crate controller deze puIs ontvangt, genereert deze een

SI-strobepuls. De SI puIs zet de data vanaf de "write lines" van de

"datasway"in het register van de geadresseerde normal station.

Hierna stuurt een crate-controller een BTB signaal naar de branch

driver. T.g.v. dit signaal wordt het BTA signaal weer hoog, de crate

controller genereert een S2 puIs en verwijdert het BTB signaal.

In figuur 4.4 is deze timing weergegeven.

Op dit moment zijn er veel bedrijven die CAMAC modules maken voor

diverse doeleinden volgens bovengenoemde standaard. Wanneer eenmaal

een koppeling tussen een computer en CAHAC is gemaakt, is het "itlter

facen"van CAMAC modules een eenvoudige zaak. Omdat de computer slechts

met een interface te maken heeft, is aIleen een software aanvulling

(driver) noodzakelijk. Op veel kernfysische laboratoria worden

CAJiAC systemen gebruikt, hetgeen de uitwisselbaarheid ten goede komt.

Een nadeel van CAMAC is in hardware technisch opzicht het minder

efficiente gebruik van de vele dataway lijnen, de geringe snelheid

en de starre timing binnen een CAMAC crate. In het GEC-ELLIOTT systeem

1S voor deze starre timing een oplossing gevonden en vindt ook een

beter gebruik van de dataway lijnen plaats.

2.2 Het CAMAC-GEC-ELLIOTT

Het GEC-ELLIOTT systeem maakt gebruik van een "system crate".

Dit 1S een standaard CAMAC crate waarin modules kunnen worden geplaatst

die op speciale wijze gebruik maken van de dataway. Daarnaast

kunnen ook normale CAMAC units gebruikt worden.

De "bijzondere" units zijn in drie typen onder te verdelen

- Program sources :

Deze units bevatten logica voor CAMAC adressering en kunnen de

interface met een computer bevatten.

- Branch Couplers :

Een Branch Coupler verbindt een System Crate met een branch volgens

de eisen gesteld in lit. 18 en fungeert t.o.V. een branch als

branchdriver.
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- Executive Controller :
I

Deze unit van twee modules breedte 1S belast met controle van

de Systems Crate cycli t.o.v. de Program Sources. De Executive

controller ontvangt een CM~C commando van een Program Source en

kan vervolgens in een van de volgende twee timing modes komen

- CM~C; als een gebruikersmodule binnen de System Crate is

geadresseerd,

- BRANCR; als een branch 1S geadresseerd V1a een Branch Coupler.

Bovendien kan de Executive Controller een data transfer tot stand

brengen tussen een z.g. Indirect Channel (IDC) module in de

System Crate en een gebruikers module ergens in het systeem.

In figuur 4.5 is een multi computer/multiuser systeem weergegeven met vier

computers A tIm D die d.m.v. Program Transfer Interfaces (Program

Sources) met de System Crate zijn verbonden. Naast de Executive

Controller (EXC) zijn er bovendien zeven Branch Couplers aangegeven

die elk weer zeven crates kunnen koppelen. Een maximaal systeem kan

dus uit 50 crates bestaan. Ret aantal computers dat nog kan worden

gekoppeld is afhankelijk van de ruimte die nog vrij 1S. Bovendien

kunnen diverse van deze autonome systemen met elkaar worden doorver

bonden.

De synchronisatie tussen de vers~hillende Program Sources wordt via

een z.g. "arbitration highway" geregeld door de Executive Controller.

Een arbitration highway 1S een externe 4-draads bus die buiten CAMAC

om is aangebracht.

In figuur 4.6 is deze timing weergegeven. Gedurende de tijd dat een

Program Source "master" is mag deze een CAHAC commando (adressering)

op de CAMAC lijnen zetten.

In figuur 4.7 is de timing tussen een Program Source en een user

module weergegeven binnen een System Crate. In CAMAC mode zet de

Program Source een CAJl1AC commando (zie tabe 1 2) op de CAHAC H-lij nen.

Deze informatie wordt door de Executive Controller overgenomen en

adresseert o.a. de branch, crate en normal station.
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Op de CAMAC AF-lijnen wordt het sub-adres en de funktie code gezet.

Als de Executive Controller het BUSY signaal genereert wordt het

CAJiAC commando van de W-lijnen verwijderd. Een normale CAMAC cyclus

vindt verder plaats. In figuur 4.8 is in blokschema het principe

van een Program Source weergegeven. Bij een schrijf opdracht wordt

de data vanaf de R-lijnen door de Executive Controller doorverbonden

met de W-lijnen. Een user module accepteert de informatie vanaf de

W-lijnen gedurende een SI puis. Tijdens een lees opdracht accepteert

de Program Source de data vanuit een user module via de R-lijnen

gedurende de SI puis.

Tabel 2 W-line code

WRITE LINE COMMANDO SIGNAL

N1

2 N2

3 N4 STATION NUHBER

4 N8

5 N16

6 C1 1SINGLE7 C2 CRATE ADDRESS

8 C4

9 CAR CRATE ADDRES S REG

10 SR STOCK REGISTER

11 G GRANT

12 B1

}AANCH13 B2 CODE

14 B3

15 n.u.

16 T TIMING BRANCH MODE

17 n.u.

18 n.u.

19 IDC

20 IDC 2

21 IDC 3

22 IDC 4
INDIRECT CHANNEL CODE

23 IDC 5

24 IDC 6
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De overhead t.g.v. het GEC-ELLIOTT systeem bedraagt gedurende een

CAHAC mode aktie 370 ns. Tot slot is in figuur 4.9 de timing

gedurende een branch operatie weergegeven. Deze mode bevat twee

wacht toestanden, in de timing aangegeven met 600+ ns, i.v.m.

het handshake mechanisme BTA-BTB.

In figuur 4.10 wordt een ontwerp weergegeven van een CAMAC-GEC-ELLIOTT

systeem met twee PDP 11/03 microcomputers en een branch.

In de slots N = I tim N = 5 bevindt zich de koppeling met de

PDP 11/03-B terwijl in de slots N = 6 tim N = II de koppeling met

de PDP I 1/03-A tot stand wordt gebracht. Hieronder volgt een om

schrijving van de gebruikte units :

Program Sources :

- Programmed Transfer Interface (PT-II-D&C):

Er zijn twee typen n.l. een DATA - en een CONTROL module.

De DATA module bevat DATA registers en bus drivers voor de data

overdracht tussen de PDP II Unibus en CMtAC en bovendien een een

voudige interrupt faciliteit.

De CONTROL module bevat timinglogica, commando registers en

logica voor de organisatie van de data overdracht.

- Interrupt Vector Generator (IVG-II)

De CM·tAC look-at-me signalen vanuit de diverse crates worden door

de GL-unit samengenomen tot een z.g. graded look-at-me (GL) code.

De GL demands van de System Crate (SC-D) en van de Branch Couplers

(BR-D) worden buiten CMtAC om geaccepteerd door de IVG.

Uit dit GL patroon wordt een interrupt vector afgeleid die naar

de PDP II wordt gestuurd.

- Antonomous Memory Channel (AMC-I I)

Deze unit bevat een "Non Processor Request" (NPR) interface met

de PDP II Unibus; m.b.to de LSI-II ook wel "Direct Memory Acces"

(DMA' interface genoemd.

M.b.v. de AMC II kan men 16 of 24 bit woorden overbrengen in blokken

van maximaal 4K. De snelheid wordt bepaald door cyclustijd van de

Unibus en van de CMtAC System Crate. Snelheden tot I.H byte/sec

zijn mogelijk.



-58-

w

R

lN~ r

,

4 Ito

Br, C) NJI Nt
T

EXECUliVE
~. • It CONTROLLER

PROG 1\ fi M BR ANC H

SOURCE. (DUPLER

P.,iA -t lB~CtJAF

TER

I

ELtC T r I
I I

I

A
I I

I

,
IP.:,

I

I

LW Ib J I
iI I

I

I

II I I

I ,
~

I
I I

I I
I

I I
2 rI , I I I

I I I I I I
I

I

5

T

BT

BT

N S

,.,., AS

200

..
figuur 4-9



<

~
c:
I:>

c;:

~
I:>
'-c

~
~
'"t-<
U
I
("'
;t:

U
t-<
U
l

I:>
~

i
("'

;
("'
I

tz
to
to
l
e
l
I-

- r- - -, TERM. UNIT

• ,
NI I PTI-C·• ,
wi I PTI-D

•• •.p-I I INTERRUPT
I I VECTOR

VI L - - _.J GENERATOR

O'r---' TERM. UNIT

I •
'-II I PTI-C

•
• ·

rol I PTI-D
· •, ·

1.01 I NPR INTERFACE
_I I
01 I AMC-))

· •• ·::1 I INTERRUPT
I I VECTOR

;::;L ___ ..J GENERATOR

en
o-c::
en
t-3
tJ:j

:J::

(")

~
t-3
tJ:j

- r·~
~CAMAC MEM. CONTROLLER t.J
~ r·~

PEXPERIMENT CONTROLLER LJ
rv
I- r' ----. BRANCH

I •
~'-----' COUPLER

~ GL-UNIT

~
EXECUTIVE CONTROLLER

~

t1:l

~
(")

::I:

::I:
Ho
~
~

'"d
d
'"d ~ ~
I ~~o H

W t-3
t1:l
c:::
en

N
W

N

(")

~
t-3
tJ:j

N
N

Nr- - - -,.p-
I I

L --_I N
VI

CRATE
CONTROLLER

BRANCH
TERM.
UNIT

H
Z
t-3
tJ:j

H1

~i
1-'. '"d

()Q dc:: '"dc::
t1 - »-.p- I
I 0

I~- w
0

-6S"-



-60-

Ook kan een "Increment Memory" operatie worden uitgevoerd wat

bij experimenten (spectra) van belang kan zijn. Het data woord

van een gebruikers module (b.v. experiment controller) wordt dan

als een adres voor een kanaal gebruikt. De inhoud van het

betreffende adres wordt met een verhoogd.

- Termination Module (TRM-I I)

De unit bevat afsluitweerstanden voor de Unibus en de interface

bus.

- Executive Controller (MX-CTR-3)

Deze controller organiseert het gebruik van het CMiAC systeem

m.b.t. timing en data overdracht.

- Branch Coupler (BR-CPR-3) :

Het bovenbeschreven ontwerp bevat een branch waarmee een crate

is verbonden. Deze crate is uitsluitend bedoeld voor koppeling

van kernfysische gebruikers modules. De koppeling van deze crate

met de System Crate vindt plaats m.b.v. de BR-CPR-3.

De Inter-unit bus (interface bus) kan rechtstreeks verbonden worden

met de Unibus van de PDP II minicomputer familie. De PDP-I 1/03

LSI bus is anders dan de Unibus zodat met de LSI bus geen direkte

koppeling mogelijk is.

De Univerter die onlangs door A.C.T. op de markt is gebracht, zet

de LSI bus om in een Unibus. Dit wordt in de volgende paragraaf

toegelich t.

4.3 De PDP-I 1/03 microcomputer

In de PDP-I 1/03 boeken (lit. 20) wordt deze microcomputer uitvoerig

beschreven. Hieronder voIgt een samenvatting van enkele typische

kenmerken van deze machine.

In figuur 4. I I is een blokschema van de micro-computer (KD II-F

board) weergegeven. Dit is een printed circuit board met afmetingen

van 8.5 bij 10 inch. Op deze print is tevens een 16 bit - 4 K

read/write (RAM) geheugen aangebracht.

De micro-computer funk ties worden tot stand gebracht door een

"microprocessor chip set".



-61-

BOMR L

BSACK L

BOMGO L

---,!!,_2__~ BRS 7 l.

r
-- ALJZ -{~BOAL0l

A'!.Z __--@ R OAL 1 L
/ BEZ
. ---@ BOAL Z L

Bn -@] BOAt. ~ L

r
-BH<_@BOAL4L

BJ2/" - -® BOAL~ I

r - B"" --@] BOAL 6 l

BL2 {liJ BOAt. 7 ,

'-----!'~Z--ID BOAt. B L

IlNZ _@ BOAl 9 l

BP2 -{ill 8DAL 10 ,

BRZ ffiJ RPAl" l

BSZ ill IIUALl2 l

!!.T?_~ ,~DAL13 L
_1l.~Z __ @ RDAl 14 L

''--. _~_V_2'-1!i.l80AL'!»L

ADDRESS
AND WRIn

DATA

~

,

... fJ· .
.. --t

- - -

A~Z'{BJ BSYNC L

. AK Z-.[[J RWl IlT L

- ~H2 ..[B] IlDIN L

Af? .,-ill BOOlJT L

Af~.,Bl BRPLY L

!'El 1
----{[] 8POK H

- .!I_A'------lliJ BOCOK H

.II~-'---{[J BHAL T L

--- -- .--.---- .BR'_--ru BE VNT L

-.-- --. ~~3____@ BI RQ I

__ . A_N3-!]] BIAKO L

___Afl.!_--{!] BREf L

______________A!.?---@ BINIT L

____:':_!!."'-A B_~Z_{] lZV

+12V -- ---1
__ _____A"O~ 12 V

,~v. AA2, BA2-o!lV
ACZ ,AJ I,AM I,A n,IlCZ ,BJ 1 ,BM 1, BT' ,DJ..I.J-,J-- LJ GNO

r
I
!

RESI DENT
MEMORY

KDII-f ONLYI

BUS
110

CONTROL
LOG I C

'''TERNAL
T1MIN.G 8
CONTROL
S 'GNALS

L_

OIVBIOI H

IB - 2' L

CHIP

-- ..... PH' ·4 H ')V4

r-----,
-----.., KEV-'I :

, OPTIONAL I
I ElS/fIS I

0- 2' L I MICROCODE I
, CHIP I
L -.J

PROCESSOR
MICRO

~0=-2:I:L~=~INSTRUCTION
I' ROM

CHIPS
(ZI

n
i

I

CCl.OCK
PULSE

G_E N ERA TOR

figuur 4-11



-62-

Deze set bestaat uit 4 N-channel rIDS 40 p~ns integrated circuits.

Bovendien kan als optie deze set met een chip worden uitgebreid

voor een hardware fixed en floating (KEV-II) point instruktie set.

De chips zijn :

- Processor Control chip.

Deze genereert een reeksmicro-instruktie adressen voor de micro

code read-only memory's (microms).

De meestemicro-instruktiesworden uitgevoerd door de data chip.

Een aantal zoals "jumps", "branchs" en input/output operaties

worden door de control chip uitgevoerd.

De chip bevat :

I.Programmable Translation Array (PTA), een decodeer mechanisme

voor het genereren van micro-instruktie adressen vanuit macro

instrukties.

2.Location Counter (LC) voor de microm.

3. Return Register (RR) bevat het microsubroutine return adres.

4.Logica voor de controle en timing voor de data/adres poort.

5.Interrupt logica.

- Data chip.

Deze chip bevat het microprocessor datapad, registers en logica

voor de uitvoering van micro-instrukties.

De volgende delen zijn te onderscheiden :

I. Register file bestaande uit 8 registers met een lengte van

16 bits (RO-R7). Register R6 wordt gebruikt als steakpointer

en register R7 als program counter.

2. Arithmetic and Logic Unit (ALU) voor het uitvoeren van

arithmetische en logische operaties.

3. Processor Status Word met de conditie logica om de resultaten

van de ALU weer te geven.

4. Data/Address Port om de toegang tot de data of adres lijnen.

- 2 Microm chips.

Deze read-only-mernory's bevat de microcode voor de PDP-I 1/35,40

instruktie set (zie appendix A). Verder is een resident "octal

debugging technique" (DDT), een ASCII console routine en een

bootstrap ingebouwd.
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EIS/FIS rnicrom (optional).

Deze read-only-memory bevat de micro-instrukties voor de fixed en

floating point instruktie set. Deze hardware optie maakt de PDP

11/03 zeer interessant voor floating point rekeneh. Uit getallen

door Digital Equipment verstrekt blijkt dat bij zware floating

point berekeningen de PDP 11/03 micro-computer sneller is dan de

duurdere PDP 11/04 en PDP 11/34 mini-computers.

Iedere processor instruktie vereist een of rneer bus cycli.

De volgende bus cycli zijn te onderscheiden

1. DATI data woord read operatie.

2. DATIO data woord read gevolgd door een data woord write

operatie (read/modify write).

data woord read gevolgd door een byte write operatie

(read/modify write).

data woord write.

data byte write.

De PDP 11/03 kan rnaximaal 32 K 16 bits geheugen woorden adresseren.

De bovenste 4 K (28 - 32 K) is echter gereserveerd voor apparaat

(petripheral)-adressering .Een woord is opgebouwd ui t twee 8 bi t bytes.

Even adressen duiden op woord adressering, oneven adressen geven

de high byts aan.

De adressen 0 tot 376(8) zijn gereserveerd voor "trap" en interrupt

vector locaties.

Het Processor Status Word (PSW) bevat bits voor het aangegeven van

de ALU status zoals een carry-, overflow-, zero-, negative-, en

trace trap bit.

Bovendien geeft bit 7 van het PSW de interrupt prioriteit aan.

In figuur 4.12 is de geheugen organisatie van de PDP 11/03

aangegeven.
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De LSI-bus bestaat uit 16 gecombineerde data/adres lijnen (BDAL,

open collector) en 17 controle en synchronisatie lijnen. Twee

typen interfaces zijn mogelijk die "direct memory acces" (DMA)

en "interrupt" (PI) genoemd worden.

Het apparaat dat fysisch het eerst met de micro-processor is

doorverbonden heeft de hoogste prioriteit. Het apparaat dat fysisch

het verst van de micro-processor verwijderd is de laagst prioriteit.

De clock produceert vier niet overlappende clock pulsen voor de

processor timing en synchronisatie. De frekwentie van deze clock

is ]0 HHZ.
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De PDP-I 1/03 kent de volgende adresseer modes:

- Single operand addressing, zoals clear, increment of test register.

- Double operand addressing, zoals add, subtract, move en compare

twee registers.

- Direct adressing.

Deze is weer onderverdeeld in

a. Register Mode OPR Rn

b. Autoincrement Mode OPR (Rn)+

c. Autodecrement Mode OPR - (Rn)

d. Index Mode OPR X(Rn)

- Deferred (indirect) adressing.

Ook deze is onderverdeeld in Register Defered, Autoincrement

Defered, Autodecrement Defered en Index Defered.

Register R7 wordt gebruikt als program counter.

Deze kan ook als een gewoon register gebruikt worden. Hierdoor

ontstaan de volgende mogelijkheden die Immediate, Absolute, Relative

en Relative Deferred worden genoemd.

Zoals reeds eerder is vermeld zijn er enige verschillen tussen de

PDP-I 1/03 micro-computer en de PDP-II minicomputer. Deze verschillen

zitten in de bus-struktuur en het Processor Status Hoord.

In onderstaande tabel zijn deze verschillen aangegeven.

Tabel 3

PDP-I 1/03 PDP-II m1n1

Read/Modify write DATIO /DATO

DATIOB DATIP ~DATOB

(D- IN, D-OUT) (met cc lijnen)

DMA en interrupt struktuUI DMR NPR

direct memoryacces) (non processor request

IRQ BR7 - BR4

interrupt request) (bus requests)
._._..- ........._....._--

Prioriteit levels I 5
---

Address/data lines gecombineerd gescheiden

Processor Status ~vord FTPS, MTPS loc 177776

(read, write) (MOV instruktie)
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Onlangs heeft A.C.T. een goedkope Univerter op de markt gebracht

hetgeen een LSI-bus naar Unibus converter is.

Deze bevat een Pseudo Status Register (loc:777600) die de mogelijk

heid van 5 prioriteit levels geeft.

Deze A.C.T. Unibus bevat ook de NPR en BR7 - BR4.

Een belangrijk voordeel is de Extended Memory Hap met Hap-control

registers waardoor virtuele adressering tot 512 K mogelijk is.

Uit bovenstaande beschouwing voIgt dat, mede dankzij de A.C.T.

Univerter, de 16 bits PDP-II/03 microcomputer de capaciteiten van

een mini-computer bezit.

f.4 De financiele konsekwenties

De kosten die aan het in dit hoofdstuk beschreven systeem z~Jn

verbonden bestaan, afgezien van de geringe onderhoudskosten, uit

drie posten :

a. De PDP-II/03 micro-computers voor de real-time experiment bewa

king en de on-line analyse.

b. Ret CAMAC GEC-ELLIOTT systeem voor de interfacing van het

experiment en regel- en bewakingsapparatuur.

c. De A.C.T. Univerters.

Ret systeem is in september 1977 geinstalleerd.

Een overzicht van de kosten voIgt hieronder.

ad. a. De 2 PDP 11/03 micro-computers met dual-drive ca. f 84.000,--

floppy disk, 24 K geheugen, refresh/bootstrap

terminator, VT 55 display terminal, FIS/EIS

fixed floating point chip.

ad. b. Ret CAMAC GEC-ELLIOTT systeem met System-crate, ca. f 34.000,-

Program Transfer Interfaces, Autonomous Memory

Channel, Interrupt Vector Generator, Termination

Module, Executive Controller, Inter-Unitbus en

kabels.

ad. c. Twee A.C.T. Univerters

Totaal incl. B.T.W.

ca. f 4.000,-

£g~=t~~Q,;QQQ'!;;
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De onderhoudskosten worden op f 5.000,-- per Jaar geschat.

Konklusie Voor de prijs van een mini-computer (b.v. PDP-II/34)

beschikken we over twee micro-computers en een

uitgebreid interface systeem.
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5. Ontwerptechniek

In de lit. 22 tim 25 worden ontwerptechnieken voor combinatorische

en sequentiele schakelingen beschreven. Deze systematische ontwerp

technieken ziet men in de praktijk veelal aIleen voor sub-delen van

een netwerk toegepast.

Een veel gebruikte ontwerptechniek, in dit verslag als JBF-methode

aangeduid, is de volgende:

Tracht van een te ontwerpen apparaat (waarvan vaak de ontwerpeisen

niet volledig vastliggen) een sub-deel A te vinden waarvan de eisen

bekend zijn. antwerp deze schakeling en kies een realisatie. Ontwerp

en realiseer vervolgens een sub-deel B, waarvan de ontwerpeisen t.g.v.

de realisatie van A nu ook bekend zijn. Op deze manier worden ook de

resterende sub-delen C, D, E etc. gerealiseerd.

Nadelen van de JBF-methode zijn:

- onoverzichtelijke structuur:

Al naar gelang het aantal sub-delen neemt de moeilijkheidsgraad

van het ontwerpen toe. Sub-deel B moet gesynchroniseerd worden met

A, sub-deel C moet gesynchroniseerd worden met A en B, sub-deel D

moet gesynchroniseerd worden met A, B en C enz. Ret resultaat

is een onoverzichtelijk "spinneweb".

niet voldoende geoptimaliseerd:

Per sub-deel kan voldoende optimalisatie worden toegepast. Ret

totaal kan echter aanzienlijk meer componenten bevatten (bijv.

flip-flops) dan noodzakelijk (i.v.m. aantal toestanden).

geen scheiding tussen data-pad en timing logica:

Elk sub-deel bevat een deel van het data-pad en een daarbij behorende

controller.

de realisatie wordt te vroeg gekozen:

Voordat een duidelijk beeld van de complexheid van het ontwerp is

verkregen wordt reeds een keuze gedaan m.b.t. de realisatie. Vooral

voor keuze van microprocessoren geldt dat vaak subjectieve argu

menten (bijv. "het is een complex geheel") worden gebruikt.

Ret gebruik van de JBF-methode wordt gestimuleerd door:

gebrek aan inzicht in de relatie tussen de bestaande ontwerp

theorieen en de praktische toepassing.

gebrek aan inzicht in de ontwerp-eisen.
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Gedurende m1Jn afstuderen heb ik gezocht naar een systematische

aanpak van een ontwerp in zijn totaliteit.

Om een systematische ontwerptechniek ook bij grotere ontwerpen

te kunnen toepassen is een duidelijk onderscheid tussen de ver

schillende ontwerpfasen noodzakelijk.

Deze fasen zijn:

1. Ontwerpstudie.

Gedurende deze studie wordt het ontwerp als een black-box

gezien waarvan de ingangs- en uitgangsgrootheden moe ten worden

bepaald. Deze fase van het ontwerp kost de meeste tijd. De

ontwerpeisen moeten in deze fase volledig worden vastgelegd.

Eventuele onzekerheden m.b.t. de toepassing bij de gebruiker

van het apparaat moeten als ontwerpeis worden meegenomen.

Nadat de ontwerpeisen bekend zijn kan aan de tweede fase worden

begonnen.

2. antwerp van het data-pad (indien aanwezig).

Onder het data-pad wordt verstaan de data-pad elementen met

hun onderlinge bedrading. Data-pad elementen zijn o.a. flip-flop

registers, ,multiplexers, schuifregister, adders, ALU e.d.

Een goede kennis van wat er in de handel verkrijgbaar is aan deze

elementen, is noodzakelijk. Het is verstandig het data-pad in

blokschema weer te geven. Hierbij kunnen sommige blokken uit

meerdere data-pad elementen bestaan. De stuursignalen worden 1n

dit blokschema aangegeven alsmede de wijze van aansturing (niveau,

puls ed. ) en het type van de elementen. Ook wordt de worst-case

propagation delay vermeld.

De complexe data-pad blokken worden uitgewerkt om de data-pad

aansturingssignalen te bepalen.

Bij de opzet van het data-pad moet rekening gehouden worden met

de snelheidseis zoals deze uit de ontwerpstudie naar voren is ge

komen.

3. antwerp van de controller.

Bij de ontwerpstudie is komen vast te liggen wat de input- en

outputfuncties zijn van de controller. In figuur 5-) is de structuur

van een ontwerp weergegeven. De controller kan bijv. een Mealy

machine zijn.
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Uit de ontwerpstudie is bovendien gebleken 1.n wat voor modes

het apparaat moet worden gebruikt. Per mode kunnen timing-dia

grammen getekend worden, waarin de signalen ~, £ en ~, ~ voor

komen. In deze diagrammen kunnen de toestanden van de schakeling

worden aangegeven. Vervolgens worden de toestandstabellen en

output-tabellen opgesteld.

Deze tabellen worden met elkaar vergeleken en kunnen eventueel

gecombineerd worden. Bekende ontwerp- en optimalisatie-technieken

(zie lit. 22 tim 25) kunnen op deze tabellen worden toegepast.

Belangrijk bij de beschreven methode is dat het overzicht over

het totale ontwerp behouden blijft.

4. Keuze van de realisatie.

In dit stadium van het ontwerp zijn het data-pad. de ingangs-.

uitgangs~ en stuurfuncties bekend. Bovendien is inzicht in de

gecompliceerdheid van de controller verkregen. Omdat ook bekend

is uit hoeveel bits het data-pad bestaat en met welke snelheid

een dataoverdracht plaats vindt, kan een keuze m.b.t. de realisatie

van het totale apparaat worden gedaan.

Merk op dat nu gekozen kan worden voor bijv. een microprocessor.

waarin zowel het data-pad (of een deel ervan) als de controller

kan worden opgenomen. Deze keuze wordt dan gedaan op grond van de:

gecompliceerdheid van het Data-pad

gecompliceerdheid van de toestands- en outputtabellen.

In dat geval is er een 5e fase waarin het data-pad wordt aangepast

en flow-diagrammen voor de controller moeten worden uitgewerkt.
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Wordt voor een realisatie met flip-floppen en combinatorische

netwerken gekozen, dan kunnen de bekende technieken worden toe

gepast en is het ontwerp klaar.

De bovenbeschreven ontwerptechniek heb ik met succes toegepast in

de ontwerpen beschreven in hfst. 6 en 7. Er ~s een duidelijke structuur

~n deze ontwerpen te herkennen en bovendien ~s vooraf reeds een goede

documentatie ter beschikking. De voordelen hiervan zijn gebleken bij

het bouwen en testen van de apparaten.
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Het 24 bits MaS geheugen

Vdor de data acqui"sitie gedurende de experimenten werd in het PDP-9

systeem een "memory increment" interface gebruikt. Het digitale

woord gevormd door de analoog digitaal omzetter (ADC),specificeerde

een adres in het geheugen van de PDP-9 computer. De inhoud van dit

adres werd met een verhoogd. Deze bewerking kostte een PDP-9

cyclus (1 ~s) en maakte geen gebruikvan de processor. Omdat de

memory increment mode een onderdeel vormde van de data-channel

faciliteit,werd een dergelijke operatie bovendien met de hoogste

prioriteit uitgevoerd. Een PDP-9 geheugen woord heeft een lengte

van 18 bits. am problemen bij de analyse van de data te voorkomen

werd het negatief bit niet gebruikt, zodat 17 bits (max. 131062)

overbleven voor de opslag. Bovendien werd voor een beperkt aantal

geheugenplaatsen (kanalen) 16 keer overflow toegestaan, zodat

maximaal een statistiek van ca. 2 miljoen kon worden verkregen.

Deze real-time experimenttaak betekende voor de PDP-9 een zware

belasting m.b.t. geheugenruimte (8K geheugen blok) en PDP-9 ti~d.

De PDP-II/03 microcomputer is een 16 bits machine en ~s bovendien

trager dan de PDP-9.

Het is onverstandig om deze computer met de relatief zware data

acquisitie taak te belasten.

In het systeem ontwerp ~s dan ook een extern met CM·1AC gekoppeld

geheugen opgenomen met een woordlengte van 24 bits. De grootte van

het geheugen voor de experimenten wordt bepaald door de nauwkeurig

heid van de ADC's.

Indien maximaal vier ADC's van 13 bits (8K) worden toegestaan, ~s

een grootte van 32K woorden vereist.

Het geheugen heeft bovendien een taak bij de kommunikatie tussen de

twee PDP-II/03 computers. Het ontwerp reserveert hier maximaal

8K woorden voor.

Een ander belangrijk voordeel van een extern geheugen is dat het kan

worden gebruikt als een snel toegankelijk geheugen voor het wisselen

van programma's voor de computers (overlay struktuur). Dit is

uiteraard aIleen mogelijk wanneer het systeem niet volledig door de

experimenten wordt belast.
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Resumerend Z1Jn de belangrijkste kenmerken van dit extern

geheugen :

- 24 bits woordlengte.

- maximaal 40K woorden.

- data acquisitie geheugen.

- kommunikatie geheugen tussen de computers.

- snel "swap" geheugen voor programma's.

:'. I Het ontwerp van de Hemory Controller

Op het gebied van de }10S geheugens is binnen de vakgroep Digitale

Technieken (afd. E. THE) veel aan ontwikkeling gedaan. Voor het

24 bits MaS geheugen is dan ook dankbaar gebruik gemaakt van de

Rarnkaart (zie figuur 6. I) zoals deze wordt toegepast in het INTEL

8080 systeem van bovengenoemde groep. De kaart bevat twee blokken

van IK byte geheugen. De byte selektie vindt plaats met AO t/m A9.

de blokselektie m.b.v. AIO in BLOCK SEL. Kaartselektie wordt

verzorgd door de schakeling CARD SEL. waar de vijf meest significante

adresbits vergeleken worden met het ingestelde kaartnurnrner.

Voor een 24 bits geheugen worden drie EURO kasten (zie figuur 6.2)

boven elkaar geplaatst. In elke kast bevindt zich een print die

een byte van het 24 bits woord levert.

~1aximaal kunnen er 20 Ramkaarten in een EURO kast zodat het geheugen

tot 40K woorden kan worden uitgebreid.

Dit geheugen wordt gebruikt voor de kernfysische experimenten.

moet met CAHAC gekoppeld worden en ook vanuit de PDP-ll/03 computers

bereikbaar zijn. Deze drie gebieden leveren ieder hun specifieke

ontwerp eisen voor de Memory Controller.

~~_~~_~~E~E~~~~!~~

In dit geval moet het geheugen gebruikt kunnen worden voor de

data opslag van de ADC inforrnatie. Evenals dat in de PDP-9 het

geval was moet de inhoud met een verhoogd kunnen worden. Dit

wordt de Increment Hode genoemd.
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Ter verbetering van de piek statistiek bij de experimenten kan

het soms zinvol Z1Jn de statistische ruis van een spektrum af

te trekken. Dan moet de inhoud van een geheugenplaats met een

verlaagd kunnen worden. Dit noemen we de Decrement Hode.

Bij sommige experimenten is het nodig het woord gevormd door de

ADC op een geheugen plaats op te bergen, de adresteller met een

te verhogen en het volgende ADC woord op een volgende plaats te

bewaren etc.

Wanneer het geheugen vol is wordt het experiment tijdelijk onder

broken en de inhoud van het geheugen overgenomen door de computer

voor verdere bewerking.

Dit heet Descriptor Hode 1n kernfysisch jargon.

In al de bovengenoemde gevallen moet een analyse van de data

gedurende een experiment (on-line) mogelijk zijn. De tijd dat

een ADC buiten gebruik is t.g.v. een geheugen cyclus moet klein

zijn t.o.v. de conversietijd van de ADC's.

£~-~~!_~~~~~-~~~!~~~~

Ret geheugen moet met CAMAC gekoppeld worden. In paragraaf 6.2

wordt deze koppeling beschreven. Uit het uiteindelijke ontwerp

bleek dat de Memory Controller uit zoveel integrated circuits

bestond dat deze controller niet op een CAl1AC print kon worden

gebouwd. Bovendien kon niet aan de snelheidseisen voldaan worden.

Vandaar dat de Memory Controller is ondergebracht in een EURO

kast.

De snelheid van de controller wordt bepaald door CM1AC. Een

geheugen operatie (increment, decrement, description mode) moet

niet veel langer duren dan een CAMAC cyclus (1.37 us). Dit

voorkomt dat bij hoge telsnelheden de compute5 te lang moeten

wachten voordat het toegang heeft tot het geheugen. Bovendien

zijn ook bij gebruik van 4 ADC's hoge telsnelheden van b.v.

50.000 counts/sec toegestaan.
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De computers moe ten informatie kunnen schrijven ~n of lezen uit

de computers.

Voor de analyse van de exuerimentele data moet snel een blok

informatie vanuit het geheugen overgebracht kunnen worden naar

de computer.

Omdat de PDP-I 1/03 een 16 bits computer is, zou het lezen van

een 24 bits woord twee PDP leesopdrachten inhouden.

Bovendien zou dan in dubbele woordlengte gerekend moe ten worden.

Dit zou het systeem onnodig traag maken.

Voor zeer veel tellingen binnen een kanaal (goede piek statistiek)

behoeft voor de experiment controle niet de volledige 24 bits

meegenomen te worden in deberekeningen. We kunnen volstaan met

"genormeerd lezen" Van een geheugen woord. Haar dan is het

noodzakelijk een normeringsfaktor te kunnen bepalen. Een eis ~s

dan ook om snel te bepalen binnen welke blokken van het geheugen

een overschrijding van de 16 bits grens heeft plaats gevonden. Ook

moet worden vastgesteld binnen welke blokken een overschrijding

van de 15 bits grens heeft plaats gevonden i.v.m. het "negatief"

worden van de geheugen informatie (bit 16 is het teken bit).

In figuur 6.3 ~s een tekening van het datapad ontwerp weergegeven.

De IDvC lijnen zijn de Read/Write CAJ~C lijnen en zijn doorverbonden

met de bijbehorende CAJIAC unit. De Hemory Date Hjnen verbinden het

datapad met het 24 bits MOS geheugen. De Memory Address lijnen dienen

voor de adressering van dit geheugen.

Zowel de RWC- als de MEM-DATA lijnen zijn tri-state uitgevoerd.

Er z~Jn twee Uemory Address Registers (MAR 1,2) in het ontwerp

opgenomen. MAR I wordt gebruikt voor de computers terwijl ~~R 2

voor de experimenten (belangrijk in de Descriptor }fode) wordt gebruikt.

Deze tIAR registers kunnen samenwerken met teller CNTX. Dit CNTX

register kan worden geInitialiseerd met een negatief getal dat na

iedere lees, schrijf of clear opdracht wordt verhoogd en de controller

stopt bij nul doorgang.
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Op deze manier kan vanaf een initiele MAR waarde een blok

van het geheugen worden gelezen, beschreven of gecleared. Met de

experimenten komt een }~R 2 adres overeen met een bepaalde deeltjes

energie. Fout detektie d.m.v. een parity schakeling (PAR.CIRC) is

dan ook in het ontwerp opgenomen.

In het shiftregister wordt de informatie vanuit het geheugen voor

transport naar de computers tijdelijk bewaard. M.b.v. de computer

kan zowel het gehele 24 bits woord gelezen worden maar ook aIleen

de meest significante 8 bits (0-7).

Uit deze bits kan een normeringsfaktor berekend worden. De norme

ringsfaktor kan worden geschreven in het shift-Ioad-register, waarna

voor de lees opdracht eerst ae geheugen informatie in het shift

register een aantal plaatsen wordt verschoven afhankelijk van de

normeringsfaktor.

De B15/16 registers geven aan binnen welke geheugen blokken de 15

resp. 16 bits grens is overschreden.

De up/down counter (UP/DOWN) wordt gebruikt ~n de Increment- en de

Decrement Mode. De m.b.v. MAR 2 geadresseerde geheugenplaats wordt in

het up/down register gelezen.

Er wordt al naar gelang de mode een count up of count down puIs

gegenereerd en vervolgens wordt de informatie op dezelfde geheugen

plaats teruggeschreven.

Een interrupt register (INT.REG) wordt gebruikt om status informatie

naar de computer te sturen zoals

- memory overflow (OFLO).

- overflow memory counter CNTX (*DC).

- parity error.

In het geval van een error of overflow kan het memory address MAR 2

door de computer worden gelezen.

Ret datapad is voorzien van aIle stuursignalen met de wijze van

aansturing. Ook de worst-case progation delays zijn nu bekend (niet

aangegeven).
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Nu het datapad volledig bekend ~s, kan met het ontwerpen van de

controller worden begonnen. In eerste instantie wordt een ontwerp

van de diverse gebruikers modes gemaakt.

Deze modes zijn :

a. write data to memory (WRD).

b. descriptor mode (DESCR).

c. clear memory (ZERO).

d. read data from memory (RDD).

e. increment/decrement (INDE).

Orndat de Increment- en Decrement Mode aIleen ~n de telpuls (up/down)

van de up/down teller verschilt, kunnen deze twee modes nu reeds

gekombineerd worden tot een mode. De voordelen van synchrone systemen

zijn bekend zodat ook voor de controller voor een synchroon systeem is

gekozen.

De clock van het systeem wordt met T aangeduid. Voor de geheugens ~s

een 2120A gekozen met een acces time van 250 ns.

~~_~Ei!~_~~!~_!~_~~~~EY_i!ig~~!_§~~l

Wanneer het ingangssignaal ~~D aktief wordt zal samen met Teen

WRD cyclus gestart worden. Het }1AR I register is vooraf uit CAMAC

geladen en adresseerteen geheugenplaats. M.b.v. WRD wordt gezorgd

dat de multiplexer }1AR I heeft geselekteerd.

De informatie die tesamen met WRD op de RWC lijnen staat, wordt

via een multiplexer met de }lli}I.DATA lijnen doorgekoppeld. Enige

tijd later, bepaald door de progation-delays, wordt een WRITE

puIs gegenereerd die de informatie in het geheugen schrijft.

Een memory acces tijd later wordt het memory address register

met een verhoogd. De cyclus kan worden afgesloten met END WRD.

Het BEZET signaal geeft de "dode tijd" van de controller aan.

Deze cyclus start met een DESCR signaal. Er is grote overeenkomst

met de vorige mode. Ook hier wordt een data-woord weggeschreven

naar het geheugen.
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WRITE DATA TO MEMORY CONTROL

SO

BEZET SI

WRITE S2

INCR MARl' S3

END WRD . S4

0 1 2 3 4 5 6 7

T

T

WRD

T.WRD

T. T OUTPUT S
WRD 01234

0 1 ® o 0 0 0 0
1 2 1 100 0
2 3 o 1 1 0 0
3 4 o 1 100
4 5 o 1 000
5 6 o 1 000
6 7 01010
7 0 o 0 001

figuur 6-4
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DESCRIPTOR ~·10DE

SO

.BEZET Sl

WRITE S2
INCR.
MAR2+ S3
CNTX
END S4
DESCR
~DC

7

T. T ~DC OUTPUT S
DESCR 01234

0 1 rID 7 o 0 0 0 0

1 2 7 1 1 000

2 3 7 o 1 100

3 4 7 o 1 100

4 5 7 o 1 000

5 6 7 o 1 000

6 7 7 01010

7 0 (i) o 100 1

figuur 6-5
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Dit woord komt echter nu van een ADC via CAMAC. Voor dit doel

wordt memory address register MAR 2 gebruikt. Behalve liAR 2

moet nu ook het CNTX register worden opgehoogd.

Bij overflow van dit register wordt een ~ DC signaal gevormd

en het interrupt register INT REG gezet.

Na afhandeling van de interrupt wordt het geheugen weer vrij

gegeven.

In dit geval worden er nullen 1n het geheugen geschreven vanaf

een beginadres bepaald door BAR 2. Het aantal geheugenplaatsen

die worden "gecleared" wordt bepaald door het CNTX register.

Nu moe ten CNTX en t1AR 2 opgehoogd worden. Als CNTX op nul komt

wordt het ~ ZC signaal gegenereerd die de clear memory cyclus

stopt.

In deze mode kan een blok informatie uit het geheugen al of niet

genormeerd gelezen worden.

Het lezen van 24/16 bits of de meest significante byte wordt

kombinatorisch geregeld. Het start signaal is een RDD signaal.

Na adressering kan de geheugenplaats m.b.v. READ gelezen worden.

De data wordt met LOAD SHIFT in het shift register gezet.

Vervolgens wordt met SET CLOCK een clock circuit gestart die het

shift register stuurt. Het aantal schuifplaatsen wordt bepaald

door het shift load register. Tevens wordt M-AR I met een verhoogd.

Een ready signaal van het clock circuit wordt doorgegeven naar

CAl1AC. Hanneer CAMAC de informatie heeft geaccepteerd voIgt het

DATA ACC signaal waarna de cyclus kan worden afgesloten.

~~_~~£E~~~~!L~~~E~~~g!__~~~2E~_1~!g~~E_§~~1

Deze cyclus start met een INDE signaal vanuit CAt1AC, M.b.v. T.INDE

wordt het MAR 2 register geladen vanaf de CAHRD lijnen. Enige tijd

later kan dan de informatie met READ uit de betreffende geheugen

plaats gelezen worden.
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CLEAR MEMORY CONTROL

T

ZERO

LOAD
CNT X---II--J

BEZET
--it--'

INCR
CNTX---If---+_-+--'

WRITE
--II------l........

INCR. ,
MAR2

----1f---+--+--+--+--+--1

~ZC -1------11----1I-----f----f----f----f--+--+--+---+~
END
ZER0--lf---+--+--+--f---f--+--+---t--t----f--t-...J

TO

T1

T3

T5

.................4

o 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 o

T

T. T T. OUTPUT T
ZERO ~ZC 01234 5

0 1 @ 000 000
1 2 1 100 0 0
2 3 o 1 100 0
3 4 o 1 1 100
4 5 o 1 0 000
5 6 o 1 0 000
6 2 7 o 1 000 1
7 0 o 100 1 0

figuur 6-6
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READ DATA FROM MEMORY CONTROL

RO

R1
REA
LOAD R2
SHI
REG.
SET . R3
CLO
DATA'
ACC.
INC I R4
MARl
END R5

. ROD
0 1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 11 13v

T

T. T. T OUTPUT R
ROD DATA

ACC. 012 345

0 1 ® o 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0 0
2 3 1 000 0 0
3 4 1 000 0 0
4 5 1 0 0 0 0 0
5 6 1 0 000 0
6 7 1 1 0 0 0 0
7 8 1 1 0 0 0 0
8 9 1 1 1 000
9 10 110 1 1 0
10 11 100 100
11 12 @ 1 000 0 0
12 13 1 0 0 001
13 0 o 0 0 0 0 0

figuur 6-7



INCREMENT DECREMENT-8C~NTROL---------------------------

UP
CNT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

• Q3

10 11 12 13 14 15 16 17

T. T OUTPUT Q
INDE 012345678

0 1 @ 000 1 0 000 0

1 2 110 100 000

2 3 010 100 000

3 4 010 100 000

4 5 010 1 0 0 0 0 0

5 6 010 100 000

6 7 010 100 000

7 8 011 1 0 0 0 0 0

8 9 011 100 000

9 10 o 1 1 0 0 0 000

10 11 010 1 100 0 0

11 12 01010 1 000

12 13 o 1 0 1 0 100 0

13 14 01010 1 000

14 15 01010 100 0

15 16 010101110

16 17 010101010

17 0 000 1 000 0 1
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Het LOAD UP/DOlVN CNT signaal zet de data in het UP/DO\VN register.

D.m.v. een kombinatorisch netwerk;an het COUNT signaal wordt dan

een COUNT UP of COUNT DOWN puIs gegenereerd. Het ENABLE I (EN-I)

en SELECT 3 wordentegelijkbekrachtigd en met '~ITE wordt de

verhoogde of verlaagde informatie terug geschreven.

Bovendien ~s getest of bit 15 of bit 16 bij een verhoging een

een is geworden. Dit wordt geregistreerd in de BI5 en BI6 registers.

Vervolgens kan de cyclus worden afgesloten.

Plaatsen we de diverse toestandstabellen naast elkaar (figuur 6.9)

dan blijken er grote overeenkomsten tussen de ZERO, DESCR en WRD mode

te zijn. Ook komen voor een deel INDE en RDD sterk overeen. De

toestandstabellen en outputtabellen kunnen gekombineerd worden. Dit

is in figuur 6.10 en figuur 6. II aangegeven. Dit optimaliseren vereen

voudigd de controller. In termen van b.v. flip-floppen wordt het

aantal van IS stuks terug gebracht to 5 flip-floppen.

Nu de geoptimaliseerde tabellen bekend zijn, kan een keuze m.b.t.

de realisatie worden gedaan.

Belangrijke aspekten hierbij z~Jn

- de snelheid.

De langste cyclus moet ongeveer een CAMAC cyclus van I ~s duren.

Het maximum aantal toestanden is IS.

Bij T = 20 MHz duurt deze cyclus dus IS ~ 50 ns = 900 ns.

- complexheid van de toestands- en outputtabellen.

Deze tabellen zijn relatief eenvoudig geworden (5 controller flip

floppen, 22 output signalen).

- aantal bits datapad.

Dit is een 24 bits datapad ofweI drie bytes van S bits.

De konklusie die hieruit getrokken kan worden is dat een microprocessor

niet voldoende snel kan zijn om het datapad en de controller te

realiseren. Bovendien is de controller zelf relatief eenvoudig.

Gezien de snelheid is gekozen voor Schottky TTL logica. In de

figuren 6.10 en 6. II zijn de gecodeerde toestands- en outputtabellen

weergegeven.
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T. T T. OUTPUT T
ZERO ~ZC 01234 5

0 1 @ o 0 0 0 0 0
1 2 1 100 0 0

2 3 o 1 1 0 (I )

3 4 o 1 1 100
4 5 o 100 0 I)

5 6 o 1 000 )
6 2 7 o 1 000 1
7 0 o 100 1 0

T. T xDC OUTPUT S
DESCR 01234

0 1 ~ 7 o 0 000

1 2 7 1 ] 000

2 3 7 0 j 1 0 0

3 4 7 o 1 100

4 5 7 0 1 000

5 6 7 0 ] 000

6 7 7 o 1 010

7 0 (i) 0 1 001

T. T
WRO

OUTPUT S
01234

o 0 000

1 100 0

o 1 1 0 0

o 1 100

o 100 0

o 1 0 0 0

01010

o 0 001

® 000000

2 100000

3 100000

4 100000

5 100noo

6 10GOOO

7 110(1)0

8 11000D

9 111000

10 ]101'0

11 1001!)0

@ 100000

13 100001

0000000

T. T OUTPUT Q
INDE o 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 @ 000 1 0 0 0 0 0

1 2 110 1 0 0 0 0 0

2 3 010 1 0 0 0 0 0

3 4 010 1 0 0 0 0 0

4 5 0 1 0 1 (: 0 0 I) 0

5 6 0 1 0 1 (1 0 0 () 0

6 7 0 1 0 1 f) 0 0 0 0

7 8 L' 1 1 1 () 0 () 0 0

8 9 0 1 1 1 0 (j 0 0 r
9 10 0 1 ]nUOO(':)

10 11 0 1 o 1 ~. 0 0 0 (,

11 12 0 1 010 100 0

12 13 0 1 a 1 0 1 000

13 14 0 1 0 1 0 J 000

14 15 0 1 0 1 0 1 0 0 0

15 16 01010 1 1 1 0

16 17 o 1 010 1 0 1 0

17 0 000 1 000 0 1

figuur 6-9

o
1

2

3

4

5

6

7

o
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 (Q)
2

3

4

5

6

7

a

T. T.
ROD DATA

ACC.

1

12

T OUTPUT R

o 1 2 345



X=T.(INDE+DESCR+ZERO+WRD+RDD)
T

Y=~DC+T.(OESCR+WRD+RDD+~ZC)

T. T. T. To xDC T. T. DATA T
CODE

INDE ZERO x2C DESCR WRD lZDD ACC.

a I I I 7 I I @ 00000

I 7 2 00001

2 7 3 00011

3 7 4 00010

4 7 5 00110

5 7 6 00 III

6 7 2 7 7 7 7 7 00101

7 8 a a 0 a 8 00100

8 9 01100

9 10 a110 I

10 II a I I I I

II 12 @ 12 a1110

12 13 01010

13 14 a 01000

14 IS 11000

IS 16 11001

16 17 10001

17 0 10000

figuur 6-IOa



ABCDE T.INDE T.ZERO T.~ZC T.DESC~ ~DC T.1~RD T.RDD T. DATA TACC.
a 00000 00001 00001 00001 00100 00001 00001 00000
1 00001 00100 00011

-
2 00011 00100 00010
3 00010 00100 00110
4 00110 00100 00111
5 00111 00100 00101
6 00101 00100 00011 00100 00100 00100 00100 00100
7 00100 01100 00000 00000 00100 00000 01100

~----- ~---- 1------ ~- ---- - .. ---
8 01100 01101
9 01101 01111
10 01111 01110
11 01110 01010 01110 01010
12 01010 01000
13 01000 11000 00000-- ---~---- ~------14 11000 11001
15 11001 10001
16 10001 10000
17 10000 00000

figuur 6-10b
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ZERO ,DESCR
STATES INDE Q RDD R WRD S ZERO T
ABCDE 0 1 2 345 6 7 8 0 1 234 5 0 1 234 3 5

0 00000 0 0 0 1 000 0 0 0 o 0 0 0 0 0 o 0 0 0 o 0

1 00001 1 1 0 1 0 0 0 o 0 1 000 0 0 1 1 0 o 0 0 0

2 00011 0 1 0 1 0 0 0 o 0 1 0 o 0 0 0 0 1 1 0 0 o 0

3 00010 0 1 0 1 0 0 0 o 0 1 0 o 0 0 0 0 1 1 0 0 o 0

4 00110 0 1 0 1 000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 o 0 1 0

5 00 III 0 1 0 1 o 0 0 0 0 1 0 0 0 o 0 0 1 0 0 0 0 1

6 00101 0 1 0 1 o 0 0 0 0 I 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 o 0

7 00100 0 1 I 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 I 0 o 1 o 0

8 01100 0 1 1 1 0 0 0 o 0 1 1 1 0 0 0

9 01 101 o 1 1 0 0 0 0 o 0 1 1 0 I 1 0

10 01 1II 0 1 o I 1 0 0 0 0 I 0 0 1 0 0

11 011 10 0 1 0 1 0 0 o 0 0 1 0 o 0 0 0

12 01010 0 1 0 1 0 o 0 0 0 1 0 0 0 0 1

13 01000 0 1 0 1 0 1 0 o 0 0 0 0 o 0 0

14 11000 0 1 0 I 0 1 0 0 0

15 11001 0 1 0 1 0 I 1 1 0

16 10001 0 1 0 1 0 I 1 0 0

17 10000 0 0 0 I 0 0 0 0 1

figuur 6-11

I
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De toestanden zijn univariant gekozen om "spikes" in de uitgangssi~nalen

te voorkomen. De toestand 7, 13 en 18 worden gebruikt om deze

univariantie konsekwent te realiseren.

Uit de tabeIIen voIgt voor J-K fIip-fIoppen

Ja BCD.INDE

Ka ABE

Jb CDE.(INDE + ROD)

Kb AE + BCD. ROD

Jc BDE (xZC + T) + x DC

Kc BDE.(INDE + DATA ACC) + DE. (DESCR + WRD) + D.ZERO

-
Jd ACE + BCE + DE.ZERO

Kd (BCDE + BC) ; Rd = x DC

Je ABCD.(INDE + ZERO + DESCR + WRD + RDD) + (BCD + AB)

Ke (CD + BCD. ZERO + BD + AB) ; Rc = x DC

De uitgangssignalen volgen uit figuur 6.11

INDE

QO ACDE

QI = BCDE

-
Q2 CD

Q3 BCDE

Q4 BCDE

QS BCD +AE

Q6 AE

Q7 ABE

Q8 ABE

ZERO

-
T3 CDE

TS CDE

ROD ZERO, DESCR, ,,;fRD

RO = CDE SO CDE

RI CD SI CDE

-
R2 BCDE S2 CD

R3 BCE S3 CDE

R4 BCDE S4 CDE

-
RS = BCD

HuIp funk ties

WI CD

-
\-14 CD

\-16 BeE
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In figuur 6.12 zijn fan-out tabellen weergegeven. M.b.v. de hulp

funkties zijn deze gereduceerd zodat aIle fan-outs kleiner zijn

dan tien.

De realisatie van de schakeling wordt in figuur 6.13 weergegeven.

Tot slot is in figuur 6.14 de realisatie van het Shift Clock Circuit

weergegeven waarmee de normeringsschuifpulsen voor het shiftregister

kan worden gegenereerd. Het aantal pulsen wordt bepaald door het

Shift Load Register.

Hieronder zijn de stuurfunkties van de Hemory Controller vermeld.

READ = Q2.INDE + RI.RDD + W4.(INDE + RDD)

WRITE = Q7.INDE + S2.(INDE + RDD)

CNTUPI R4.RDD + S3.WRD

CNTUP2 S3.DESCR + T5. ZERO

CNTUP3 S3.DESCR + T3.ZERO

ENABLE I Q5.INDE + SI. (INDE + RDD)

ENABLE3 RDD24 + RDD8

LOAD "'RITE HARI. BUSY

LOAD 2 QO.INDE + WRITE MAR2.BUSY

LOAD 3 SO.ZERO + 'YRITE CNTX.BUSY

LOAD 4 W4 . ,,;r6 . INDE

SELECT RDD8

SELECT 2 READ B15/16

SELECT 3 SI. (DESCR + ~D)

SELECT 4 SI. 'YRD

DIS II RDD24

DIS 12 READ INT REG

DIS 13 READ MAR2



FAN-OUT BE PALEN
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STATE OUTP. TOT. STATE OUTP. TOT.
-A 4 4 8 A 2 1 3-B 8 8 16 B 6 1 7

C 5 11 16 c 5 7 12

D 5 4 9 0 9 11 20
-E 5 9 14 E 5 7 12

HULP-FUNCTIES:

STATES:

Wl=CD W4=CD W6=BCE

-A 5 A 3 WI 3-B 9 B 8 W4 3

C 4 C 4-D 7 D 4-E 6 E 6

OUTPUT-FUNCTIES:

A 4 A 1 ~H 6

B 5 B 3 W4 7

C 4 C 3 W6 4
D 5 is' 2
E 8 E 7

figuur 6-12
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CAMRD 3 2 o

READY

HFT REG

TOT

D D D D
74LSI75 i'- RESET
REGISTER-

Q QQ Q

7404
CLK SET S

1
3

1
2 II 1

0 --' I
~

COUNT-D 74S161 - END
CLR ~ I

RESETCARRY ~

7404

J ONESHOT ~ 7404,
74121 -~

~V

CARRY

SET REG

SHFT LOA

COUNT

FLIP
FLOP

SHFT LOAD ---IC Q
SET SHT REG

CARRY

74S74

- .....D

CLCK (20Mc)

Q10-----...."
7408

7404 74S02

SHIFT CLOCK

CARRY

figuur 6-14
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COUNT = W6.D.INDE

TEST B15/16 = A.E.INDE

SET REG = '.JRITE SHIFT. BUSY

BUSY = QI.INDE + RO.RDD + S1.(ZERO + DESCR + WRD)

SHIFT LOAD = WI.RDD

SET SHIFT REG = B.E.W4.RDD

TEST PAR = C.D.(WRD + DESCR)

END TOT W4.E.(INDE + RDD) + A.B.E.INDE + BCD.RDD

RESET = RESET + CLRIR

RESET 2 RESET + CLR B 15/16

RESET CLOCK = RESET

CLEAR I

CLEAR 2

CLEAR 3

RESET

RESET + CLR MAR2

RESET

CLEAR = RESET

De ingangssignalen die door de bijbehorende CAJiAC module worden

geleverd zijn in figuur 6.15 vermeld .

. 2 De Memory CAMAC Unit

Bij deze unit worden de ontwerpeisen bepaald door

- CAMAC

Er moeten circuits in voorkomen voor de decode ring van de NAF code

en de timing moet voldoen aan de eisen gesteld in literatuur 18.

- Memory Controller

De Hemory CAMAC Unit (MCU) wordt gebruikt voor de koppeling van

de Memory Controller en geheugen met CAHAC.

De ingangssignalen en uitgangssignalen zijn in figllllr n. I') aangegeven.

In figl\l\r p, If) ?iin hi ibl:lll'lfl:lnd!:i \:AM,\\' ,\t! , •. ,j\=,o l\c,jdlIIIPo\\L



PAR ERR Ir~ CLEAR
INT REG

CLEAR
MAR2

CLEAR
B15/16

RESET

figuur 6-15
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BENAMING CODE A F

READ 24 BITS MEM. RRDD24 0 0

READ MEM. MOST SIGN. BITS RRDD8 I 0

READ MAR2 RMAR2 3 I

READ INT. REG. (LAM) RUM 0 I

READ BI5 RDBI5 7 I

READ BI6 RDBI6 8 I

WRITE TO MEM. WRDM 0 16

CLEAR MEM. ZEROM 0 17
WRITE MARl WMARI 2 17

WRITE MAR2 WMAR2 3 17

WRITE CNTX WCNTX 4 17

WRITE SHIFT LOAD REG. WSHLR I 17

CLEAR INT. REG. CIR 0 10

CLEAR MAR2 CMAR2 3 II

CLEAR BI5/I6 CBI5/I6 8 II

INCREMENT MEM. INCRM 6 16
DECREMENT MEM. DECM 5 16
DESCRIPTOR MODE DESCRM 4 16

DISABLE LAM DISLAM 0 24
ENABLE LAM EN LAM 0 26
TEST STATUS TSTAT 0 27
TEST LAM TLAM 0 8

figuur 6-16
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Het datapad van de MCU (zie figuur 6.17) bestaat uit inputgates voor

de CAMAC W-lijnen en voor de RWC-lijnen van de Memory Controller. De

registers kunnen rechtstreeks gelezen worden door CM1AC binnen de

gestelde CAMAC eisen (zie figuur 4.3). Voor het al of niet genormeerd

lezen van data uit het geheugen wordt de informatie en een 24 bits

buffer register geplaatst. Foutendetektie vindt plaats d.m.v. het

parity circuit. Een open collector multiplexer verzorgd de overdracht

van de informatie van de RWC lijnen naar de CAMAC R-lijnen.

In de mode ZERO kan het voorkomen dat een Memory Controller cyclus

nog niet is voltooid, terwijl de CM·1AC cyclus is beeindigd. Wordt

nu een nieuwe opdracht naar de Controller gestuurd dan zal met de

uitvoering even gewacht moeten worden totdat de Memory Controller

cyclus is volbracht. In de standaard ClU1AC timing is dat niet mogelijk.

Het GEC-ELLIOTT CAMAC systeem geeft daartoe weI de mogelijkheid

d.m.v. een HOLD signaal op een patch lijn in de CAMAC crate

(zie figuur 4.2). Bekrachtiging van de HOLD voert ~n de timing

van ClU1AC een wachttoestand in tengevolge waarvan de 51 strobe puIs

wordt opgehouden. Van dit mechanisme wordt in de MCU gebruik gemaakt.

De struktuur van de MCU is dan ook als in figuur 6. 18 weergegeven.

~

-

-
HI H2

It ...-
-

figuur 6.18

a
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De machine MI regelt het HOLD mechanisme en M2 regeld de organisatie

voor de sturing van de Hemory Controller in de verschillende modes.

De toestandstabel voor machine ~11 is in figuur 6.19 weergegeven.

Het A(X) F(y) signaal is de AF code zoals deze in figuur 6.16 is

aangegeven.

Het BUSY signaal geeft aan dat de ~~emory Controller bezig is met een

cyclus. Door YHOLD wordt een HOLD signaal gegenereerd dat de CMIAC

cyclus in een wachttoestand brengt.

Voor machine M2 z1Jn de volgende strukturen te onderscheiden

- Read Registers (figuur 6.20).

In deze mode worden de registers 1n de Memory Controller gelezen.

De cyclus start met een read-register AF code. Zodra

BUSY = I mag een CAMAC SI en S2 puls gegenereerd worden. Het

stuursignaal CSO adresseert de multiplexer voor de CM1AC R-lines.

- Wri te MAR I, ~IAR2, CNTX, SHIFT REG (figuur 6.21).

In deze mode worden de bovengenoemde registers gevuld vanaf de

CAMAC W-lijnen.

- Experiment: ZERO, DESCR, WRD en INDE (figuur 6.22).

M.b.v. deze timing kan het geheugen gecleared worden of een

Description Mode, een Increment/Decrement of Write Hemory operatie

uitgevoerd worden.

END CYCLE geeft aan dat de Hemory Controller een cyclus heeft

afgerond

- Read 24/8 bits (figuur 6.23).

Deze mode wordt gebruikt voor het al dan niet genormeerde lezen van

het geheugen.

Het XHOLD signaal zorgt ervoor dat de CAMAC cyclus wordt opgehouden

gedurende de normering van de geheugen informatie. Het READY

signaal geeft aan dat de data door CMIAC kan worden overgenomen.

H.b.v. SET wordt de data in het 24 bits register gezet. Tevens

wordt de Memory Controller vrijgegeven. De dode tijd van de Hemory

Controller is gelijk aan het RDD 24/8 signaal.
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BUSY

1 YHOLD
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BUSY. BUSY YHOLD
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0 1 ® 0

1 - 0 1

figuur 6-19
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I I t
SI I l L..f 1n

---t I
S2 I I rT1 1U---, I
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figuur 6-20
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WRITE MARl, MAR2, CNTX, SHIFT REG.
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figuur 6-21
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rIllS

-Iw I I
A(x)F(y) I I I ~n

I I
I l I

BUSY I n I I in

p I I

I
1

BBUSY : I out

RDD24/8 out
I

n I I IXHOLD I out

I t
t n I inREADY I I I I

I I I I
~CSI I t I out

I I I I r1DIE I t I t out

t t
~ f I Id.

I I ! , I
I n-------' I outSET I '. J- - - _J I
• IJI I 1nSI I I

S2
, I rhI I 1p

t I
I

I •
0 2 3+0

S2 A(x)F(y).BUSY

SET+I

2

S2+1

A(x)F(y) SET+I S2+1 RDD24/8 XHOLD DIE
BUSY CSI

0 I 0 I I

I 2 I 0 I
~ -, 3 0 I 0m ~_

.' ~,

0 0 I Il ::. i~,-
~"""'·"i~~

figuUI' 6-23
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In figuur 6.24 Z1Jn de diverse modes gekombineerd tot een

toestandstabel. Ook zijn de outputtabel en de gecodeerde toestands

tabel aangegeven.

Een realisatie kan nu gekozen worden. Gezien de eenvoud van het

datapad en timing, 1S gekozen voor een realisatie van de timing

m.b.v. D-flip-floppen. Dit is in figuur 6.25 weergegeven.

Ook zijn de diverse stuurfunkties vermeld. Behalve de logica voor

de controle van de Memory Controller, is ook een kombinatorisch

netwerk opgenomen om te voldoen aan de door CAMAC gestelde eisen.

Dit netwerk levert

- NAP decodering,

- data accept (X) signaal,

- look-at-me (interrupt) logica.

Op bIz. 108 zijn de diverse funkties vermeld.
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COMBINATIE

END CYCLE

S2

3

SET....I

START SET·I STOPS7· END RDD.
S2 CYCLE S2

0 1

1 2 0 0

2 3

3 0

STATES

DIE.:!
AB BUSYI BUSY2 XHOLD CSO RDD24/8CS 1

0 00 1 1 1 1 1 0

1 01 0 0 0 0 1 1

2 11 - 0 1 - 0 0

3 10 - 0 1 - 1 0

OUTPUT

AB START SET·I
STOPS2. RDD. END
S2+1 S2 CYCLE

0 00 01

1 01 11 00 00

2 11 10

3 /0 00

STATES

figuur 6-24
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M2

MI

BUSY

A(x) F (y)

BUSY

SETA = SET.B

RESETA = RDD.S2.B

GND

B

A(x)F(y)

A

STOPS2 S2 END A S2 RDD
CYCLE

SETB = START

RESETB = STOPS2.S2 + END CYCLE + RDD.S2.A

QBUSY= BUSYI + BUSY2 = A + B

CSO = B.F(I)

CSI = A.B.RDD

RDD24/8 = A.B.RDD

HOLD = XHOLD + YHOLD

XHOLD = A.B.RDD

figuur 6-25
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STOPS2=RRDD24 + RRDD8 + ZEROM + DESCRM + WRDM + INCRM + DESCRM

RDD=RRDD24 + RRDD8

READ=RLAM + RDB15 + RDS16+ RMAR2

QBUSY=ABUSY + BBUSY + CBUSY + DBUSY

BUSYl=RDD.C BUSY2=RDD.(C + A.B)

QBUSY=BUSYl.BUSY2=r.RDD.A.B

HOLD=HOLDl.HOLD2=C.(B.RDD + RDD)

WRITE MARl=WMARl.Sl

WRITE MAR2=WMAR2.S1

WRITE CNTX=WCNTX.Sl

WRITE SHIFT=WSHLR.Sl

CLR IR=RESET + CIR.S2

CLR B15/16=RESET + CB15/16.S2

CLR MAR2=RESET + CMAR2.S2

DATA ACC=RDD.Sl

LOAD=Sl

DIS12=RLAM.~

SELECT2=RDB16.~

ENABLE4=~.(RDB15 + RDB16)

DIS13=RMAR2.!SO

X=N.(F(O).A(l) + F(l).(A(O) + A(3) + A(7) + A(8)) +

+ F(16).(A(O) + A(4) + A(5) + A(6)) +

+ F(17).(A(1) + A(2) + A(3) + A(4)) + F(11).(A(3) + A(8)) +

+ A(O).(F(O) + F(17) + F(lO) + F(24) + F(26) + F(27) + F(8))
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De Experiment Controller

Voor de verwerking van de analoge energiesignalen vanuit de

kernfysische elektronica worden twee analoog-digitaal omzetters

(ADC's) gebruikt. Bij uitbreiding van de experimenten zijn in de

toekomst vier ADC's nodig.

De kernfysische ADC's van Nuclear Chicago zijn van het Wilkinson

type en hebben een conversie gebied van maximaal 8192 kanalen

(13 bits). De snelheid wordt bepaald door een 100 }lliz klok. Er ~s

gebruik gemaakt van zowel TTL-en ECL logica.

De dode tijd (DT) van deze ADC's ~s

DT = S + (T + 2) + 0.01 (N + ZS) ~s

S = input sample time (instelbaar van 0.5 tot 14 ~s)

ZS = digital zero suppression

N channel number

T correction time; afhankelijk van gekozen convers~e gebied

varieert van 0.64 tot 5. 12 ~s.

Voor N = 4096 kanalen ~s DT ~ 45 ~s; dit getal ~s als een gemiddelde

waarde te beschouwen.

Ook ~n het nieuwe systeem moeten deze ADC's gebruikt kunnen worden.

Een koppeling met CA}1AC is dan ook noodzakelijk. Deze koppeling wordt

gerealiseerd m.b.v. de Experiment Controller en de bijbehorende

CA}1AC unit .

. 1 Ret ontwerp van de Experiment Controller

De Experiment Controller (EC) wordt gebruikt in het CA}1AC GEC-ELLIOTT

systeem en dient een autonoom gebruik te maken van het 24 bits MOS

memory systeem.

Daarnaast moet de EC de experiment afhandeling regelen en onder

software controle staan van de PDP-II/03 computer.
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De ontwerp eisen worden dan ook geleverd door

- het experiment.

Zoals reeds bij het MOS geheugen is genoemd, moet er gebruik

gemaakt kunnen worden van de modes :

a. Increment Memory

b. Decrement Memory

c. Descriptor Mode

Bij de ADC informatie moet meegegeven kunnen worden van welke

detector het signaal komt. Ook is een splitsing naar de polarisatie

richting en/of soort deeltje noodzakelijk. Routing bits moeten aan

het ADC woord toegevoegd kunnen worden.

De ADC's kunnen afhankelijk of onafhankelijk van elkaar gebruikt

worden. Zo kan het voorkomen dat het end-of-conversion (request)

signaal van de ADC's binnen een bepaalde tijd aanwezig moeten zijn,

wil de informatie zinvol zijn. Ook kan het voorkomen dat slechts een

ADC tegelijk een request mag indienen.

Voor het opstarten van een experiment moet tot slot handbediening

van de EC mogelijk Z1Jn.

- CAMAC.

Omdat de EC binnen het GEC-ELLIOTT systeem een program source

funktie vervult, moet de EC in staat zijn een CPJ~C unit (o.a. de

Memory Controller) te adresseren d.m.v. een BCNAF code. Daartoe

zullen de nodige registers in het ontwerp opgenomen moeten worden.

- de PDP-I 1/03 microcomputer.

Ret experiment staat onder controle van een PDP-I 1/03 microcomputer.

De computer moet dan ook in staat zijn de Experiment Controller te

initialiseren. Bovendien staat ook de Memory Controller onder controle

van de computer. Ret geheugenbeheer wordt in de PDP-I 1/03 bijgehouden.

De computer moet de inforrnatie van de ADC's zodanig in het geheugen

opbergen, dat een optimaal gebruik van het geheugen wordt gegarandeerd.

Ret ontwerp van de Experiment Controller moet aan bovengenoemde e1sen

voldoen. In figuur 7. I is het datapad van de Experiment Controller

weergegeven.

M.b.v. het Mode register wordt aangegeven hoe de EC moet worden gebruikt

(zie figuur 7.2).
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MODE REGISTER INFORMATIE:

BIT: .12 11 10 9, ~ ,6 5 4, ,3 2 I,
EN. ADCi FUN GRCHN EXP.MODE

BENAMING OCT. BITS FUNCTIE OMSCHRIJVING

EXP J10DE ~ MODE
0 000 INCR INCREMENT MEMORY
1 001 DECR DECREMENT MEMORY
2 010 VAR VARIABLE REG. MODE
3 011 DESCR DESCRIPTOR MODE
4 100 INT INTERRUPT MODE
5 101 -- N.U.
6 110 -- N.U.
7 111 -- N.U.

GRCHN f?M MEM.BLK
0 000 8 K Aantal geheugenplaatsen
1 001 4 K (kanalen) per ADC.
2 010 2 K
3 011 1 K
4 100 ~ K
5 101 ! K
6 110 1/8 K
7 111 --

FUN M ADC MODE ADC request behandeling
0 00 OR OR ADCI-4
1 01 AND AND ADCI-4
2 10 -- N.U.
3 11 XOR "EXCLUSIVE" OR ADCI-4

EN.ADCi .l?,1l,lq9, ENABLE
0 o 00 0 INH INHIBIT ALL ADC1s
1 000 1 ADCl ENABLE ADCl
2 o 0 1 0 ADC2 ENABLE ADC2
4 o 100 ADC3 ENABLE ADC3

10 100 0 ADC4 ENABLE ADC4

fi (y,,,, ... 1_'7
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De bits I, 2 en 3 van het Mode register geven de experiment mode.

In de Increment Memory, Decrement Memory en Descriptor tfude wordt

wordt gebruik gemaakt van het 24 bits }IDS geheugen. Een multi

plexer schakelt dan de betreffende IC switches naar de EURO AF

lines.

De Interrupt }1ode wordt gebruikt als de ADC informatie vanuit het

Address Register naar de computer moet worden overgebracht.

In de Variabele Register mode wordt gebruik gemaakt van het VAR-W

register en van het VAR-AF register voor de adressering van een

CAMAC module binnen het CAHAC systeem (zie tabel 2, Rfdst. 4).

Ret digitale woord gevormd door de ADC's kan in lengte varieren

tussen de 7 en 13 bits. Dit woord wordt door routing bits aangevuld

tot een adres van maximaal 16 bits. Ret aantal bits dat van de

ADC wordt meegenomen, wordt bepaald door een groep channel number

(CRCHAN)en geeft de grootte van het geheugen blok aan dat per

(routing) groep moet worden gereserveerd. De bits 4,5 en 6 van het

Mode register worden hiervoor gebruikt.

De ADC requestbehandeling wordt aangegeven met de bits 7 en B.

In de OR ADC mode werken de ADC onafhankelijk van elkaar en

worden op volgorde afgehandeld. Als de AND- of XOR mode is geselekteerd,

werken de ADC's afhankelijk van elkaar. De AND mode houdt in dat de

requesten van de ADC's binnen een tijd bepaald door het Delay register,

aanwezig moeten zijn. Vervolgens vindt successieve afhandeling van de

ADC's plaats en worden gelijktijdig vrijgegeven. Wanneer een ADC

request niet op tijd aanwezig is, krijgen alle ADC's een reset en

start een nieuwe ADC cyclus.

De XOR mode betekent dat slechts een ADC binnen een bepaalde tijd

een request mag sturen naar de Experiment Controller.

Tot slot wordt in de bits 9 tim 12 aangegeven welke ADC's on-line

zijn; d.w.z. in de ADC behandeling door de Experiment Controller

moe ten worden meegenomen.
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Het Delay register wordt gevuld met de macht N van twee vermenig

vuldigt met 100 ns. De request wachttijd bedraagt dus :

N
t = 2 • 100 ns N < 64

De MAP registers bevatten een offset voor het geheugen adres. Iedere

ADC heeft een bijbehorend MAP register. Deze faciliteit geeft de

mogelijkheid de ADC inforrnatie zo optimaal mogelijk over het

geheugen te verde len.

De registers kunnen zowel m.b.v. handbedieningsschakelaars (HB) als

v~a de EURO W-lines d.m.v. de computer gevuld worden.

Een LED display geeft de mogelijkheid de register inhouden te

inspekteren. De selektie van het register vindt met hetzelfde HB

circuit plaats.

Het statusregister ontvangt informatie over

1. experiment interrupt, genereert LAM.

2. handbediening/computer toestand.

3. handbediening/experiment bediening van de routing bits.

4. enable/disable experiment.

5. reserve.

6. overflow error bij de adder.

De routingbits kunnen m.b.v. duirnwielschakelaars intern of vanuit het

experiment extern gegenereerd worden. Het digitale woord bestaande uit

het ADC adres en de routing bits wordt opgeteld bij de informatie

van het MAP register in een adder (74LS83A). Vervolgens wordt deze

som voorlopig bewaard in het Address register. De ADC kan in OR- of

XOR-mode nu vrijgegeven worden.

Als de EC toegang tot CAMAC heeft verkregen, wordt de inhoud van het

Address register naar de EURO R-lines getransporteerd en overgebracht

naar de CAMAC lijnen.
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In figuur 7.3 is het ontwer~ van de ADC-routingbit multiplexer

weergegeven. Hier worden de ADC bits "gemengd" met de routing bits.

Uit figuur 7.4 voIgt hoe het ontwerp van het comhinatorische

netwerk voor de aansturing van de multiplexer tot stand is gekomen.

Voor de signalen ESO, ESI en ES2 in het datapad geldt :

ESO SO.HB + HaDE (4).HB

ESI SI.HB + MODE (5).HB

ES2 S2.HB + MODE (6).HB

Hierin is HB een handbedieningsschakelaar en MODE (X) het bit X

van het MODE register. Voor bovenstaande funkties kan b.v. een

two-input multiplexer gebruikt worden.

In de realisatie moet in figuur 7.3 dan SO, SI en S2 vervangen

worden door ESO, ESI en ES2.

Ook de Display Multiplexer is complex. In figuur 7.5 is de struktuur

aangegeven en in figuur 7.6 wordt het ontwerp principe uiteengezet.

uit deze Karnaugh maps l..rorden de display multiplexer selektie sig

nalen gevonden :

XSO HDSO (HDS2 + HDS3)

XSI HDSI. HDS2 + HDSO . HDS3

XS2 HDS2

YSO XS I YE XSO XSl + XSO . XSI . XS2

YSI XS2

ZS XS I

ZE XS2 + XSO XSl

EN VW HDSO . HDS3

In figuur 7.7 ~s de timing m.b.t.

gegeven.

experiment controller weer-
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ADI6-11 ADI0-9 AD8 ROUT SW. ASO BSO I BSI ADDRESS BITS ADi NUMB. OF MAX NUMB.

MUX r OF GROUPS
MUX I MUX I I SO SI S2

I
1 2 3 4 567 8 9 10 11 12 13 14 15 16 CHAN/GR. 32 KMEM.

0 0 0 0 0 0 0 o I 0 1 2 345 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 8 K 4
I

1 0 0 1 0 0 0 o , 0 1 12 1 4 4 K 8
2 0 0 0 1 0 0 o r 0 1 11 1 5 2 K 16
3 0 0 1 1 0 0 o I 0 1 ADC BITS 10 1 ROUT BITS 6 1 K 32

4 1 0 0 0 1 0 1 I 0 1 9 1 7 512 64
I·5 3 0 1 0 1 0 1 t 1 1 8 1 8 256 128

6 2 1 0 1 1 1 o I 1 1 2 3 456 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 128 256

De ROUT SW. signalen SO, SI en S2 zijn de uitgangs signalen van een BCD duimwiel-schakelaar.
Deze signalen worden tevens gebruikt voor de input selectie van de multiplexer 74LS151 met
de outputs AD16 tot en met ADII.

-.- ,...,
Bovendien worden met behulp van SO, SI en S2 de selectie signalen ASO, BSO en BSI gemaakt
voor de multiplexers 74LS153 en 74LS157 resp. ADI0 en AD9 alsmede AD8.

-...J
I

,.."

ASO = SI . S2Uit de tabel volgt:

,..,
BSO = ST
'"BSI = S2

S2
(SO @ SI)
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a
I

2

LED DISPLAY bits I tim 18

4

EN VW
74LS38 ..... Open collector gates 74LS38

j 4 • 4

-
- YE XS

I I I ZE I I I I I ~O I I I I I E-MUX 74LSI5 ~ MU1174iS.1531 I-- MUX 74,LS lSI
I I I ~I I I I ~.

\ I 1- l. '2. '2. 11 4 I.j I.e £j " B ~ ~ B 8 cJ

R. ~s een register-bit vector. Element R.. betekent bit i van register J.
~ J1

k J REGISTER i

a a MAP I 1-16

I a MAP 2 1-16

2 a MAP 3 1-16

3 a MAN 1-16

4 4 MODE 1-12

5 5 STATUS 1-6

6 6 DELAY 1-6

7 7 VAR AF 1-9

8 2 VAR WI 1-18

9 I VAR W2 )-6

k ZlJn de standen van een duimwiel-schakelaar met behulp waarvan een

register kan worden geselecteerd.

De MAP-registers bevinden zich in een register file. Gedurende de

selectie van deze registers moet de multiplexer op de register file

( j=O ) geadresseerd blijven.

figuur 7-5
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HDS XS - -YS YE ZS ZE
k j 0 I 2 3 o I 2 o 1

0 0 o 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0
1 0 I 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0
2 0 o I 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0
3 0 I I 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0
4 4 o 0 1 0 0 o I o I 0 - I
5 5 I 0 I 0 I o I - - 1 - I
6 6 o I I 0 0 I I - - I - I
7 7 I I I 0 I I I I I 0 - I
8 2 000 I 0 I 0 I 0 0 I 0
9 I 100 I I o 0 - - I - I

De signalen HDSO tim HDS3 Z1Jn de 4 BCD uitgangen van de

duimwiel-schakelaar.

XS XS
0110 0110 0 OlIO o 0110
0011 0011 1 00 II 2 I 00 II

00 0000 00 0000 00 0000 0 = 0

~10 ! 10 OO~ 10 ~~~~) I 01 I I I 1 I I
I I I I

~
II

01 01 01 00-- YE ZE

XSO XSI XS2

Karnaugh maps behorende bij de Display Multiplexer.

figuur 7-6
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Een ADCTRIG puIs ontstaat als een of meerdere ADC's een request

hebben ingediend. Op tijdstip CPROUT worden de routingbits in het

ROUT register gezet.

Een propagation delay tijd van de elementen later wordt de informatie

op de adder uitgang met CPADR in het Address register gezet.

Tevens wordt CPADR naar de CAJ~C module gestuurd, die een aanvraag

naar de Executive Controller stuurt voor een C~fAC cyclus (MASTER).

Het END FF signaal in combinatie met NEXT betekent dat tenminste

nog een ADC wacht voor behandeling.

Een nieuwe cyclus start met CPROUT. De combinatie END FF en STOP

geeft aan dat aIle ADC's zijn afgehandeld. Het MPBUSY signaal geeft

ce tijd aar. de de Experiment Controller in aktie is, terwijl het

ABUSY signaal de totale dode tijd van zowel de EC als C~C aangeeft.

In figuur 7.8 Z1Jn de toestandstabel en de output tabel weergegeven.

Na bestudering van [,et datapad, de controller en de kombinatoriek

1S gekozen voor een relaisatie zoals deze in figuur 7.9 is aangegeven.

Voor de klokfrekwentie is T = 10 MHz gekozen.

Op de bladzijden 128-130 wordt het ontwerp verder in Boolean notatie

beschreven. Het moet echter worden bestudeerd in kombinatie met het

bijbehorende C~C deel.

De Experiment Controller is gebouwd 1n een EURO-kas t.

.2 De EC CAJiAC Uni t

De ontwerp e1sen worden bij deze unit bepaald door

- het C~C GEC-ELLIOTT systeem.

Omdat deze unit als een Program Source in CM~C fungeert moet een

priority circuit in het ontwerp opgenomen worden. Tevens moet de

NAF decodering in deze unit plaats vinden en zal er aan de

timingseisen van CAMAC voldaan moeten worden.

- De Experimen Controller.

Deze EC CA1~C unit genereert de ingangssignalen voor de Experiment

Controller. De EURO lijnen uit de EC worden hier gekoppeld met de

C~C lijnen.



CLOCK T

ADCTRIG -l
t

CPROUT

CPADR

RES RADI

ABUSY

MASTER+EXPS2
.........--..............-0+--....._"",,

END FF

PRGRS

PREO

I
NEXT I

I I
STOP ~'"'"-..............._ ......._

MPBUSY~

STB6 I I
, I
I I
o 1

ADC EXPERIMENT CONTROL PART

figuur 7-7
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STATE 1.A 1. T. 1. T OUTPUT Z
ADCTRIG NEXT STOP STB6 1 234 5

a 1 (9) a a 1 a a

1 2 10111

2 3 a a a 1 1

3 a 4 a a 1 1 1

4 5 a 1 111

5 6 a C) a a 1 1 a

6 1 a a 1 1 a

STATE 1.A. T. 1. T. T OUTPUT Z
ABC ADCTRIG NEXT STOP STB6 1 234 5

a 000 001 000 a a 100

1 001 all 10111

2 all 010 a a a 1 1

3 010 000 110 a a 1 1 1

4 110 100 a 1 1 1 1

5 100 101 000 100 a a 1 1 a

6 101 001 a a 1 1 a

Zl = CPROUT
Z2 = CPADR
Z3 = RES RADI

Z4 = ABUSY
Z5 = MPBUSY

figuur 7-8
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We kiezen voor een realisatie met J-K flip-floppen. Uit de toestandstabel

volgt dan voor de J-K functies:
Jc = Be. ( A.ADCTRIG + NEXT)
Kc = B .

Jb = A . C

Kb = A + Be. 5TB6

Ja = B

Ka = A
C . 5TB6
B . ENDFF

De output functies volgen
CPROUT = A . B . C
CPADR = A . B
RES RADI = B . C

uit de output tabel:
ABU 5Y = A + B + C

MP BU 5Y = B . ( A + C )

~ ADC.TR\G
___-A

FAN-OUT

A 3 A 5

B 6 B 4

C 4 C 3

B

A

A

A

Realisatie:

B

~::I:+-=====::::::jt::l=======:::t--............_- CL R CO~TR

ST66

figuur 7-9
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In figuur 7.10 is het datapad van de EC CAMAC Unit weergegeven.

Tevens is in deze figuur een blokschema van de bijbehorende

controller aangegeven. n.m.v. een streeplstip lijn is het onder

scheid tussen beide delen aangegeven.

Ret datapad bevat Bus Gates en Bus receivers voor de CAJ~C lijnen.

De EURO W-~ en R-lijnen worden doorverbonden met de A-connector

op de Experiment Controller.

De AF-lijnen bevinden zich op de B-connector. Op deze connector

bevinden zich tevens de controle signalen.

In feite is deze unit te beschouwen als een koppelings-eenheid

van de Experiment Controller. Ontwerptechnisch is deze unit dan

ook tegelijkmet de EC ontworpen. De tabel in figuur 7.11 geeft de

AF-code weer waarmee de Controller te bedienen is.

Het funk tie code F 0 of 2 kunnen de registers in de EC gelezen

worden. l1et F = 16 kunnen de regis ters vanui t de computer via CA!~C

gevuld worden.

Ret experiment kan aan resp. uitgezetworden met ENEXP en DISEXP.

Aan- en uitzetten van de interrupt (LAM) vindt plaats met de

instruktie ENL en DISL.

De computer kan een test uitvoeren op handbediening vullen van

register m.b.v. TRB en overschakelen op computer bediening door de

instruktie ENCOMP.

Op de blz. };lB-l30 worden onder de opschriften CAJ~C en REST de

Boolean fukties weergegeven.

Ret ontwerp van het Arbitration Priority Circuit (AP Circuit) is in

figuur 7.12 aangegeven. Ook de realisatie is gegeven zoals deze door

GEC-ELLIOTT wordt geadviseerd.
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BENAMING CODE AF CODE
A F

READ MODE REGISTER RMR 1 0
READ AND CLEAR STATUS REGISTER RCSR 4 2
READ STATUS REGISTER RSR 4 0
READ DELAY REGISTER RDR 5 0
READ VAR-W REGISTER RVW 3 0
READ VAR-AF REGISTER RVAF 6 0
READ MAP1 REGISTER RMPl 8 0
READ MAP2 REGISTER RMP2 9 0
READ MAP3 REGISTER RMP3 10 0
READ MAP4 REGISTER RMP4 11 0
READ ADDRESS REGISTER RADR 0 0

WRITE MODE REGISTER WMR 1 16
WRITE DELAY REGISTER WDR 5 16
WRITE VAR-W REGISTER WVW 3 16
WRITE VAR-AF REGISTER WVAF 6 16
WRITE MAP1 REGISTER WMP1 8 16
WRITE MAP2 REGISTER WMP2 9 16
WRITE MAP3 REGISTER WMP3 10 16
WRITE MAP4 REGISTER WMP4 11 16

CLEAR STATUS REGISTER CSR 4 9

ENABLE EXPERIMENT ENEXP 0 26
DISABLE EXPERIMENT DISEXP 0 24
COMPUTER ENABLE ENCOMP 2 26
TEST HANDBEDIENING THB 2 27
CLEAR LOOK-AT-ME CLAM 4 10
ENABLE LAM ENL 4 26
DISABLE LAM DISL 4 24

figuur 7-11
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PRIORITY ARBITRATION CIRCUI.T

TRI.G I,

I
2

---1--
I,

REQ

MASTER I

ACK ----I~--+ .....
•I
•o

SELECT

ACK
+1 TRIG SELECT ACK

REQ MAS+1

0 1 ® 1 1

1 2 0 1

2 0 I 0

Initialise

----+---------1--

Master

.---~7474

AQ
P

380A
SP380A

7438

SP380A
7438

+5V

4K7

---- . -"--. -. --~.
----~--

-"- --
Req Mas(

- ---- --

figuur 7-12
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STATUS REG ISTER:
RES STAT = TOT RES + (CSR + CLAM + RCSR) . S2

VAR-W REG ISTER:
CPBA = CPB + LCPB
CPBB = CPB + MCPB

ADC INPUT MULTIPLEXER:
"'J

ASO = ES1 . ES2
~

BSO = ES2 . EST + ES2 . ESO = ES2 . (rsI + ESO)- -BS1 = ES2 . (ESO . ES1 + ESO . ES1)

DISPLAY MULTIPLEXER:
EN VW = HDSO . HDS3
XSO = HDSO (HDS2 + HDS3)
XS1 = HDS1 . HDS2 + HDSO . HDS3
XS2 = HDS2
YSO = XS1
YS1 = XS2
VI = XSO . XS 1 + XSO . XS 1 . XS2
ZS = XS1
ZE = XS2 + XSO . XS1

ADC REQUEST LOGIC:
ADCOR = RAD1.MODE(9).RAD2.MODE(10).RAD3.MODE(11).RAD4.MODE(12)
ADCAND = (RAD1+MODE(9)). (RAD2+MODE(10)). (RAD3+MODE(11) ).(RAD4+M~0~DE~(~12~))

ADCXOR = (RAD1M~RAD2M).RAD3M.RAD4M+(RAD3M~RAD4M).RADIM.RAD2M

RAD1M • RAD1 . MODE(9)
RAD2M = RAD2 . MODE(10)
RAD3M = RAD3 . MODE(ll)
RAD4M = RAD4 . MODE(12)

ADC MULTIPLEXER:
DSl = FFA1
DSO = FFAO

MAP REGISTERS:
RA = (A1.AB+HDSO.~).ABUSY + FFAO.AB.ABUSY
RB = (A2.AB+HDS1.AB).ABUSY + FFA1.AB.ABUSY
,..,
RA = FFAO
,...,
RB = FFA1
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WA = HDSO . STB2B + Al . STB2B
WB = HDSI . STB2B + A2 . STB2B
EW = A8 . F(O) . SI . STB2B + MAPXS

EXPERIMENT CONTROLLER:
CLEAR ADCi = RES RADi . (MODE(7) Q MODE(8)) . ~

Jc = B . C . ( A . ADCTRIG + NEXT )
Kc = B
Jb = A . C

Kb = A+ B . C . STB6
Ja = B . C . STB6
Ka = A . B . ENDFF
CPROUT = A . B . C
CPADR = A . B
RES RADI = B . C
ABUSY = A + B + C
MPBUSY * B . ( A + C )

CAMAC:
EN-W = MASTER . CBUSY
EN-AF = MASTER
READ = F(O) + F(2)
EN24R = A(3) . F(O)
TRIG = INT . CPADR
EXPINT = INT . CPADR

CENTRAL MULTIPLEXER:
FSO = ( Al . A8 + A4 . A8 ) . MASTER
FSI = ('A2 + A8 ) . MASTER
FS2 = A4 . A8 . MASTER

REGISTER CLOCK LOGIC:
CP6 = MODEXS + S! .WMR . STB2B
CPS = DELAYXS + SI . WDR . STB?B
CP8 = SI . WVW . STB2B
LCP8 = VARWIXS
MCP8 = VARW2XS
CP7 = VARAFXS + SI . WVAF . STB2B
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ADC TRIGGER LOGIC:
XADCOR = MODE(7) . MODE(8) . ADCOR . START
XADCAND = MODE(7) . MODE(8~ . ADCAND . START
XADCXOR = MODE(7) . MODE(8) .ADCXOR . START
ADCTEST = ADCOR . START
ADCTRIG = XADCOR + XADCAND + XADCXOR

REST:
ENCOMP = A(2) . F(26)
COMP = ENCOMP . S2
THBQ = THB . STB2B
WQ = F(16) . STB2B
RQ = ABUSY . ( F(O) + F(2)
Q = THBQ + WQ + RQ
WX = F(16) . AX
AX = A(2) + A(3) + A(5) + A(6) + A(8) + A(9) + A(10) + A(11)
SAFX = ASX . FX
ASX = A(O) + A(2) + A(4)
FX = F(9) + F(10) + F(24) + F(26) + F(27)
RX = ( AX + ASX ) . (F(O) + F(2) )
X = N . (WX + SAFX + RK )
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Ret software systeem

In hoofdstuk 4 is opgemerkt dat de uitwisselbaarheid van software

met andere groepen en instituten belangrijk is. Een andere eis is

de eenvoud van het koppelen van resources met het computersysteem.

De software eisen die aan het dataverwerkend systeem gesteld worden,

komen van twee belangengroepen

- de experimentator.

Deze verlangd een flexibel systeem met programmeringsmogelijkheden

in een hogere programmeertaal. Gezien de ervaring die in de groep

Kernfysica aanwezig is met Fortran, wordt de voorkeur aan deze

taal gegeven.

De experimentator zal in hoofdzaak zijn e1gen analyse programma's

schrijven. Toch moet niet worden uitgesloten dat hij zich ook

bezig zal houden met het schrijven van programma's (taken) die

meer systeem gericht zijn. Van de experimentator mag ook dan niet

verlangd worden dat hij zich de machinetaal van de PDP-11/03

eigen maakt.

- de systeemprogrammeur.

De systeemprogrammeur krijgt te maken met real-time monitor taken

(b.v. de experiment controle, het oplossen van synchronisatie

problemen) en regel- en bewakingsakties (sturing gepolariseerde

bron, de verstrooiingskamer). Ook het software koppelen van

randapparatuur behoort tot zijn taak. Een Fortran systeem is

relatief traag en bovendien worden niet aIle mogelijkheden van een

computer benut.

In de gevallen dat Fortran m.b.t. geheugenruimte, snelheid of

mogelijkheden niet toegepast kan worden, biedt het PDP-l 1/40

instruktie pakket (zie appendix A) voordelen.

Uit de systeemanalyse is gebleken dat het computersysteem een hoeveel

heid van taken moet kunnen afhandelen. Deze taken verschillen 1n

prioriteit, processortijd en omvang. Ook kan er een wisselwerking tussen

de verschillende taken zijn.

Voor het dataverwerkende systeem 15 derhalve een real-time multi-task

operating systeem nodig.
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Digital Equipment (DEC) levert bij de PDP-II/03 microcomputer een

z.g. RT-I I operating systeem.Dit software systeem is in een

"foreground/background l1 (F/B) uitvoering en in een "single user"

(S/J) uitvoering te krijgen. Deze executive bezit geen multi-task

faciliteiten maar heeft wel real-time aspekten. Mede in verband met

de uitwisselbaarheid van software met andere instituten is gekozen

voor het F/B RT-II operating systeem als uitgangspunt voor het

laagste niveau van een multi-task operating systeem (lit. 26).

Een aantal aanvullingen zullen noodzakelijk Z1Jn am dit systeem aan

te passen aan de gestelde eisen".

Deze aanvullingen hebben betrekking op

- het multi-task principe,

- de synchronisatie van resources en taken,

- aanpassing aan het CMiAC GEC-ELLIOTT systeem.

Voor de PDP-I 1/03 computer in combinatie met een GEC-ELLIOTT systeem

is door Dr. ir. G.C.L. van Reusden van de onderwerpgroep Cyclotron

toepassingen een belangrijke aanzet tot een multi-task systeem

geleverd. Van dit z.g. FOCA systeem zal bij het verdere antwerp van

het operating systeem gebruik gemaakt worden. Ret totale multi-task

operating systeem zal echtc~ binnen mijn afstudeerperiode niet

voltooid worden.

De volgende delen zullen in dit verslag aan de orde komen

- het RT-I I operating systeem,

- het FOCA systeem,

- de synchronisatie tussen de PDP-I 1/03 computers en de resources

aan CAMAC,

- het principe van een informatie experiment status blok (kommunikatie

tussen taken),

- enkele experiment taken.

~.I Ret RT-ll F/B operating systeem

In literatuur 29 wordt het RT-I I operating systeem beschreven.

Rieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste kenmerken.

Een foreground/background systeem wil zeggen dat gelijktijdig twee

programma's in het geheugen kunnen zijn.
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Bij de verwerking wordt aan het foreground programma de hoogste

prioriteit gegeven.

De RT-I 1 executie voor (floppy)disk bestaat uit de volgende delen

- Keyboard monitor (KMON) (zie appendix B).

De ~10N ~s een background job met behulp waarvan programma's

gestart kunnen worden, apparaat namen toegekend kunnen worden en

een funktie heeft bij de controle van het systeem. De kommando's

worden via een terminal aan RT-II gegeven.

Resident monitor (RHON).

De taken van IDlON zijn :

a. emulator trap afhandeling (E}IT)

b. keyboard interrupt afhandeling (console)

c. resident device handlers (apparaat bedienings routines)

d. Read/write processor

e. USR swap routines (zie hieronder)

f. I/O queuing routines

g. system device handlers

h. system I/O ta~les

~. message handler.

J. job scheduler

- User Service Routines (USR).

Dit is een nonresident (swapping) deel van RT-II.

De USR staat file-georienteerde bewerkingen toe en wordt gebruikt

bij de z.g. t~CRO afhandelingen.

- Command String Interpreter (CSI).

Dit is een deel van de USR. Ret accepteert een reeks karakters

vanuit het geheugen of vanaf de console en voert een aantal spe

cifieke file operaties uit. Ook analyseert de CSI de gegeven

commando's en maakt hieruit noodzakelijke tabellen.

In figuur 8. 1 ~s een geheugen indeling van de F/B RT-II executive

weergegeven.



- 134 -

dev1ce
registers

RMOH

FOREGROUND

AREA

USR/CSI

KMON

BACKGROUND

AREA

reserved
I/O vectors

777776

760000

~ BACKGROUND HIGH LIMIT

500

o

figuur 8. I

Er zijn vijf typen data formats 1n gebruik :

ASCII, dit 1S een 7 bits code per karakter volgens de American

Standard Code.

- Object (OBJ), deze code wordt gebruikt voor de PDP-II machinetaal.

De code wordt gegenereerd door de assembler of de FORTRAN compiler.

- Memory image format (.SAV), deze code is een afbeelding van het

geheugen wanneer een programma geladen is.

- Relocatable image format (.REL), deze code wordt gebruikt voor

foreground programma's. Zulk een programma wordt vertaald alsof

het laagste adres overeenkomt met adres nul. Gedurende het laden wordt

een offset adres bij de gebruikte adressen van het programma opgeteld.

- Load image format (.LDA), deze code is compatibel met het PDP-II

papertape systeem. Een programma in deze code kan worden geladen

m.b.v. de absolute binary loader.
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Een aantal andere kenmerken van RT-11 zijn

- Channel Number (chan).

Dit is een logische identifier met een waarde tussen a en 377(8)

die een file of een dataverzameling aangeven. Als een file geopend

is korrespondeert hiermee een channel number. De aanroep van de

file kan met dit nummer plaats vinden.

- Device Block (dblk).

Dit is een buffer met een grootte van 4 PDP woorden, waarin 1n

radix-50 notatie de naam van een device en van een file staan

vermeld. M.b.v. radix-50 kunnen 3 karakters in een 16 bits woord

opgeborgen worden.

Het eerste woord bevat de device naam, de overige woorden de file

naam en het type file.

Als voorbeeld : .RAD50/RX 1S FILE EXT/.

- EMT Argument bloks.

Een aanroep van de executive d.m.v. een z.g. "programmed request"

vindt plaats via een trap (EtIT 375) en gebruikt RO als een pointer

naar een argumentenlijst.

Bijvoorbeeld : adres inhoud

X function Channel/code number

X+2 argument

X+4 argument 2

enz. enz.

Register RO verwijst naar de geheugenplaats X.

Er Z1Jn drie typen programmed requests

I. request for file manipulation.

2. request for data transfer.

3. request for miscellaneous services.

In appendix C is een overzicht van deze programmed requests gegeven.

Bij een interrupt wordt een interrupt handler aangeroepen. Dit

gebeurt op de hoogste prioriteit. De eerste instrukties van de inter

rupt handler is dan ook deze prioriteit te verlagen.
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Dit is voor twee redenen belangrijk :

- de handler wordt als een co-routine van RT-I I beschouwd. Na ver

laging van de prioriteit kan normale job scheduling plaats vinden.

- ter voorkoming van "individual starvation" van job's met lagere

priori tei to

Het redden van registers e.d. vindt plaats op de system stack (SP).

In het RT-I I systeem wordt gebruik gemaakt van een system library

(SYSLIB). De routines in deze library geven de FORTRAN gebruiker

nagenoeg dezelfde mogelijkheden als in HACRO-II aanwezig zijn.

zie in dit verband appendix D.

D.m.v. een run command (R) kunnen een aantal utility programs geladen

worden.

Deze programma's Z1Jn

- text editer (EDIT).

- peripheral interchange program (PIP).

- macro assembler (:HACRO).

- linker (LINK) .

- system generator (SGEN).

- fortran compiler .

. 2 Het FOCA systeem

Het door Dr.ir. G.C.L. van Heusden ontwikkelde FOCA multi-task

systeem bestaat uit drie delen die FOCA I. FOCA 2 en FOCA 3 genoemd

worden.

FOCA I bestaat uit een aantal in ~~CRO-I I geschreven subroutines die

ook in FORTRAN aangeroepen kunnen worden. Deze routines hebben

betrekking op het lezen van en schrijven naar het CAMAC GEC-ELLIOTT

systeem.

Dit lezen en schrijven kan op drie manieren gebeuren

- single preC1S10n. een 16 bi ts woord.

- double precision. een 24 bits CAMAC woord.

- sequential single precision. een aantal 16 bits woorden kunnen

achter elkaar gelezen of geschreven worden.
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Bovendien kunnen deze lees- en schrijfopdrachten ~n twee modes

uitgevoerd worden:

- zonder test op suksesvolle uitvoering van de operatie.

- met test op het CAMAC response signaal Q voor de controle of de

opdracht ~s uitgevoerd.

Naast de lees- en schrijfopdrachten is er ook een execute (EX)

opdracht waarbij geen data transport plaats vindt. Het testen op het

Q signaal kan bovendien met behulp van een speciale test (TSI)

opdracht uitgevoerd worden.

Bij al deze opdrachten moet een adressering voor een CA}~C module

meegegeven worden zoals :

BCN branch/crate/normal station address

AF subaddress/function code

Een branch kan m.b.v. een INIT opdracht geinitialiseerd worden.

In FOCA 2 is een queue service structure georganiseerd.

Dit deel van het systeem bestaat uit een interrupt queue (IQ), een

high priority queue (HQ) en een low priority queue (LQ).

In de interrupt queue kunnen alleen taken geplaatst worden vanuit

een interrupt handler. De taak in een interrupt queue wordt met de

hoogste prioriteit afgehandeld. Deze taak zal zichzelf zo snel

mogelijk in de high-resp. low priority queue plaatsen en vervolgens

met lagere prioriteit afgehandeld worden.

De gebruiker heeft d.m.v. de volgende routines de controle over de

genoemde queues :

- ENTRHQ

- ENTRLQ

- ENTASK

zet een taak ~n de high priority queue

zet een taak ~n de low priority queue.

m.b.v. deze routine kan een taak een andere taak ~n de

LQ zetten.

- QUIT deze routine "suspend" een taak. Via de IQ kan de taak

wakker gemaakt worden.

- AWAIT(N) : suspend een taak voor N clock ticks.
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FOCA 3 bevat de interrupt afhandeling van het FOCA systeem. Het

bestaat uit twee routines waarmee mogelijk ~s een interrupt vector

adres in de computer te koppelen met resp. te ontkoppelen van een

interrupt service routine. Aan de routines, die LINK en DELINK

heten, worden de volgende variabelen meegegeven

GLAM graded look-at-me, dit is een getal dat de herkomst van een

interrupt uit CA}~C aangeeft.

BITPAT een bitpatroon met behulp waarvan sommige normalsstations

de LAM kunnen uitzetten.

BCN : het branch/crate/normal station address.

AF : het sub-adres in de funk tie-code.

LNKVAR : een variabele die voor het uitzetten van de LM1 het adres

van de interrupt service routine bevat.

Bovendien wordt door FOCA 3 de algemene interrupt afhandeling

geregeld zoals het redden van de registers en de bediening van de

Interrupt Vector Generator in CM1AC.

Dit FOCA systeem bezit de volgende voordelen

- duidelijke struktuur.

- een snelle afhandeling van CAMAC opdrachten en interrupts.

- neemt weinig geheugen ruimte in beslag.

- kan worden gebruikt in FORTRAN.

Er zullen echter een aantal uitbreidingen nodig zijn am het systeem

te kunnen gebruiken als multi-task operating systeem voor de

experimenten.

Deze uitbreidingen hebben betrekking op :

- In FOCA wordt de systeem organisatie m.b.v. TontineR peleverd door

de gebruiker. Bij meerdere taken kan een taak met lagere prioriteit

een taak met hogere prioriteit ophouden.

- Er zijn geen beveiligingen tegen verkeerd gebruik in FOCA opgenomen.

- Individual starvation en dead-lock zijn mogelijk.

In een FORTRAN omgeving worden de apparaat wachttijden niet benut.
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~.3 Synchronisatie en Kommunikatie

Ret CAMAC GEC-ELLIOTT systeem wordt gestuurd vanuit twee PDP-l 1/03

computers. In figuur 4.1 zijn diverse resources aangegeven die door

de computers aangevraagd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn het

24 bits MaS geheugen, de plotter, de display, ~1AG-tape enz.

am chaotische resultaten te voorkomen is een synchronisatie

mechanisme noodzakelijk.

Ook is een synchronisatie mechanisme nodig bij kritische sekties

in het multi-task operating systeem. Een voorbeeld hiervan is een

gemeenschappelijk inforrnatie statusblok.

Er zijn twee routines ontwikkeld die P-V operaties kunnen uitvoeren

op semaphoren. Na bespteking van deze P-V routines wordt vervolgens

een CM1AC-resource manager beschreven die de synchronisatie tussen

de computers en CAMAC resources levert.

Een P,V operatie 1S een niet deelbare aktie en wordt als voIgt

gedefinieerd (zie lit. 26).

De samaphore s 1S een integer variabele waarvoor geldt s > o.
Een P-operatie op een semaphore s betekent :

P (s) if s 0 + do s

Os> 0 + skip

fi;s s:-

o + "suspend" od

Een V-operatie op een semaphore wordt gedefinieerd als

V(s) s := s+l;

Ret realiseren van deze operaties op de computer betekent i.v.m. het

niet deelbare karakter, dat deze operaties met de hoogste prioriteit

moeten worden uitgevoerd. In de PDP-II/03 microcomputer kan dit

worden gerealiseerd door de interrupt faciliteit uit te zetten (IOFF).

Een P-algoritme dat in het FOCA systeem ingepast kan worden, zier er

dan als voIgt uit :
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{PI} IOtF;

{P2} if s 0 + {P3} do s

{Pl} [] s > 0 + skip {P8}

fi'- '
{P9} s : = s - I;

{PIO} ION; {PII}

o + ION; {P4} ENTRLQ; ips} IOFF od {P6}

De ENTRLQ routine suspend de taak die~de P-operatie uitvoert als s O.

Voor de initiele toestand geldt

PI (s ~ 0) A (ION)

terwijl voor de eind toestand R moet gelden

R = (s ~ 0) ~ (Sf

Bewezen moetworden

a.PII=R

b. non-abortion

c. beeindiging.

final, ~ initial.

Gaan we ervan uit dan aan b en c ~s voldaan dan geldt

P2 IOFF P7 P2

P3 (s . =0) 1\ (IOFF) P8 (s.>O) j\ (IOFF)
~ ~

P4 (s .=0) 1\ (ION) P9 (s>O) 1\ (IOFF)
~

PS ION PIO = (s~O) A(sf=si- I ) f\ (IOFF)

P6 (s.>O) 1\ (IOFF) P I I (s~O) f\. (sf=si- I ) A (ION)
~

Zodat inderdaad geldt : PII = R (invariante relatie).

Voor bestudering van beeindiging van het algoritme moeten we

de DO-loop bekijken. Beeindiging is aIleen mogelijk als s > 0 wordt.
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D.w.z. dat we m.b.t. P5 aan ENTRLQ de e~s moeten opleggen dat hierin

evenveel V-opera ties worden uitgevoe:d als dat er P-operaties op s

zijn geweest. Op een bepaald tijdstip g~ldt dan voor P5 :

P5 (s>O) 1\ (ION)

en ~s beeindiging gegarandeerd.

~1.b.t. de non-abortion eis moeten we de IF statement bekijken. Gaan

we uit van de initiele toestand PI dan zal s niet kleiner dan nul

worden (zie PII) en is ook non-abortion gegarandeerd.

Een V-algoritme wordt hieronder gegeVen

V(s) : {QI} IOFF;

{Q2} s: =s + I ;

{Q3} ION; {Q4}

Ook hier geldt voor de initiele toestand QI

QI (s~O) A (ION)

Voor de eind toestand R moet gelden

s . + I) f\ (ION)
~

Non-abortion en beeindiging zijn ~n dit algoritme al gegarandeerd.

Ret bewijs voor de korrekte afwerking voIgt hieronder :

Q2 IOFF

Q3 (sf=si+l) A (IOFF)

Q4 (sf=si+l) A (ION)

Korrekte afhandeling d.w.z. Q4 = R is aIleen gegarandeerd als aan

de initiele toestand QI ~s voldaan.

In dat geval geldt voor de invariante relatie

Q4 (s>O) !\ (sf s . + I) 1\ (ION)
~

R
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Er 1S voor de semaphoren geen onderscheid gemaakt tussen binaire 

en algemene semaphoren.

Deze P, V algoritme's Z1Jn uitgewerkt tot subroutines 1n }~CRO-II en

worden o.a. toegepast in de CAMAC resource manager .

. 3. 1 De CM~C resource manager

Hierbij wordt gebruik gemaakt van conditional wait en signal

operaties zoals deze in lit. 27 door Hoare worden besproken.

Voor de toepassing binnen de CAJ~C-resource manager worden deze

opera ties als voIgt gedefinieerd :

cond. wai t [iJ

cond. signal [i]

condcnt [i] := condcnt [i] +1;

V (mutex);

P (cond [i]);

P (mutex);

if condcnt [i] 0 condcnt [i] := condcnt-I;

V (cond [i1)

o condcnt [i] 0 skip

De bewijzen voor korrektheid, beeindiging en non-abortion Z1.Jn 1n

lit. 26 gegeven.

De CAMAC resource manager (Cmf) regelt de synchronisatie tussen de

computers en de resources in het CAMAC GEC-ELLIOTT systeem.

Voor het ontwerp gelden de volgende uitgangspunten

I. zo weinig mogelijk hardware en onafhankelijk van het aantal

computers en resources.

2. toepasbaar bij een onbepaald aantal computers en resources.

3. CAMAC zo min mogelijk belasten met synchronisatie lees-en/of schrijf

opdrachten.

In het ontwerp is uitgegaan van een Request (REQ)/Release (REL)

principe.
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Een REQ is een aanvraag om een resource en een REL ~s het vrijgeven

van een resource.

Ret gebruik van een device (dev) gaat als volgt ~n zijn werk.

REQ (devl)

use dev 1,
I

I

REL (devl)

In pr~nc~pe kunnen meerdere REQ (dev i) opdrachten achter elkaar

gegeven worden. Nadat een REQ (dev i) is gehonoreerd, is dev. ~

niet meer bereikbaar voor andere taken totdat een REL (dev i) heeft

plaats gevonden.

Ret gevaar hiervan ~s

individual starvation, een REL (dev i) blijft uit

- dead lock, taak A heeft de volgorde REQ (devl) REQ (dev2)

taak B heeft de volgorde REQ (dev2) REQ (dev1).

Een computer die een REQ (dev) of een REL (dev) uitvoert zal een op

dracht naar CAMAC sturen (write). Bij deze opdracht wordt de afzender

(d.m.v. LAM) en dev meegestuurd. Tevens zal een bit moeten aangeven of

het een REQ dan wel een REL opdracht is.

In CAHAC bevindt zich een input/output register met LAH logica die deze

opdracht kan ontvangen en een LAM naar de CAMAC resource manager

s tuurt.

Gedurende initialisatie ~s bepaald welke computer met deze extra taak

zal worden belast.

In figuur 8.2 is het principe van de hardware weergegeven.

De informatie ~n het input/output register is als volgt samengesteld

x, lam, dev

x : een variabele die afhankelijk van lam ~s.

lam afzender interrupt

dev het device waarop de opdracht betrekking heeft.
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CAMAC \v-LINES

INPUT GATES

INPUT/OUTPUT

REGISTER
STROBE PULS SI

'-----"----."-,
-----yI

A(x)F(y)
OUTPUT GATES

It

LM~ 1

LAM

GENERATOR

LAM N

CAMAC R-LINES
figuur 8.2

In het REQ en REL algoritme wordt gebruik gemaakt van twee boulean

arrays

q (dev) een array dat aangeeft of het device (dev) weI of

niet in gebruik is. Size 1 : n
res

q full (dev) : een array dat aangeeft of een aanvraag queue

voor device (dev) al of niet vol is. Size 1 nres
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Er wordt gebruik gemaakt van een semaphore mutex die bij de

initialisatie de waarde I krijgt. Ret REQ (dev) algoritme ziet

er als volgt uit

{A I} P (mutex);

{A2} if q (dev) ~ nonbusy. wait (dev) {A3}

o -, q (dev) ~ skip {A4}

fi;

{A5} q (dev) : = true; write (I. lam. dev); busy.wait (dev);

{A6} do qfull (dev) ~ nqfull.wait (dev); write (I. lam. dev);

busy. wait (dev)

od;

{A7} V (mutex); {A8}

In de write opdracht betekent x = I dat het een request is.

De korrektheid van wederzijdse uitsluiting (P(mutex)-V(mutex) 1S

1n lit. 26 aangetoond.

Termination en non-abortion worden bepaald door het condo wait (i)

en condo signal (i) principe. De korrektheid hiervan is aangetoond

1n lit. 27.

Voor de juiste afwerking van de algoritme moet als eindtoestand

gelden :

R q (dev) A. -, qfull (dev)

Beschouwen we de kondities A3 tim A7

A3 q (dev)

A4 -, q (dev)

A5 A3 V A4

A6 q (dev)

A7 q (dev) A -, qfull (dev)

Orndat A7 R is voldaan aan de gestelde eis.
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Ret REL (dev) algoritme wordt hieronder beschreven.

{B I} P (mutex) ;

{B2} q (dev) : = false;

{B3} nonbusy.signal (dev);

{B4} write (0, lam, dev) ;

{B5} V (mutex); {B6}

In de write opdracht betekent x = 0 dat het een release 1S.

Voor de eindtoestand moet gelden :

R =/ q (dev)

Uit het algoritme voIgt inderdaad dat B5 R.

De REQ (dev) en de REL (dev) doen een beroep op de C~~C resource

manager. Zodra d.m.v. een write opdracht het register gevuld is, wordt

een interrupt gegenereerd naar de computer waarin zich de C~1 bevindt.

In de C~1 wordt het register gelezen en de inhoud geinterpreteerd.

In de C~ wordt van de volgende arrays gebruik gemaakt :

count (dev)

lp (dev)

geeft de grootte van een queue aan waarin de aanvraag

van een device wordt gezet. Size : n en count (dev)5 N.
res

geeft een "last pointer" voor de queue aan. De eerste

fi {P8}

vrije plaats 1n de queue. Size I : n en de lp (dev) < N-I.
res

queue (dev, lp (dev)) : is een array waarin de aanvragen voor een device

worden gezeL

M.b.v. een read opdracht kan het CAMAC register gelezen worden.

Rieronder is het C~ algoritme weergegeven :

CAHAC resource manager

{PI} P (mutex); crmword : = read (ar, lam, dev);

{P2} if ar = I ~ if count (dev) = N ~ write (I, lam, dev) {P3}

d count (dev)< N ~ ar : = 0; queue (dev,lp(dev)):=crmword;

Ip(dev):=(lp(dev)+I) mod N;

count(dev):=count(dev)+I; {P4}

if count(dev)=I7Write(O,lam,dev) {P5}

I] count(dev) > I ~skip {P6}

fi {P7}
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{P9} Oar=O+if count(dev)>1 count(dev:=count(dev)-I;

write(queue(dev.(lp(dev)-count(dev))modN));{PIO}

if count(dev)=N-1 1:=0;

doI#N -+ write(2.I.dev);comp
1:=1+1

od {Pll}

o count(dev)<N-I+skip {PI2}

fi {PI3}

o count(dev)=I+count(dev):=O {PI4}

fi {P1S}

fi;

{PI6} V(mutex; {PI7}

De CID1 bestaat uit twee delen

ar = I komt overeen met REQ.

Als count (dev) = N d.w.z. dat de queue vol is wordt dit d.m.v.

een write opdracht aan de betreffende computer meegedeeld.

Indien count (dev) # N wordt de aanvraag in de queue gezet en lp

en count met een verhoogd.

Was count (dev) oorspronkelijk nul d.w.z. het apparaat is niet 1n

gebruik dan wordt dit d.m.v. write (0. lam. dev) aan de aanvragende

computer meegedeeld. Als dit niet het geval is moet de aanvrager

wachten (slapen) totdat een REL operatie het apparaat toekent.

ar a komt overeen met REL.

Als count (dev) > I dan wacht tenminste nog een taak op het appa

raat. (dev). Vanuit de queue wordt d.m.v. een write opdracht aan

de betreffende computer meegedeeld dat het apparaat vrij 1S.

Was count (dev) oorspronkelijk N dan was de queue vol en wordt

d.m.v. write (2. I. dev) aan aIle computers daarvan mededeling

gedaan. Deze kunnen dan eventueel een aanvraag herhalen.

Een e1S om individual starvation te voorkomen is dat een REQ op een zeker

moment gevolgd moet worden door een REL. Als hieraan is voldaan geldt dat

P9 = P8 omdat PI6 = P8 V PIS.

We moeten bewijzen dat

R = a $ count (dev) ~ N

Als hieraan 15 voldaan dan 1S non-abortion ge~arandeerd.
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(count (dev) N)

(count (dev) ~ N)

(count (dev)

(I < count (dev) ~ N)

(0 < count (dev) ~ N)

< count (dev) 5 N)

I) !\

0) "

0) 1\

0) A
0) 1\

= (0

(ar

(ar

(ar

(ar

(ar

P3VP7

P8

(ar 0) 1\ (count (dev) > 0)

(ar 0) A (0 < count (dev) N - I)

(ar 0) A (0 < count (dev) < N - I)

PIIVPI2 = (ar 0) A (0 < count (dev) < N - I)

(ar = 0) 1\ (count (dev) 0)

PI3VPI4 = (ar = 0) A (0 < count (dev) ~ N - I)

P8VPIS = (0 ~ count (dev) ~ N)

P3

P4

PS

P6

P7

P8

P9

PIO

PII

PI2

PI3

PI4

PIS

PI6

Rieraan wordt door PI6 aIleen voldaan als voor P2 geldt

P2 0 ~ count (dev) ~ N

Bij initialisatie geldt count (dev)

voor de invariante relatie geldt :

o en Ip (dev) o zodat dan

R = PI6

De wederzijdse uitsluiting van meerdere aanvragen tegelijk van de

CRH wordt door mutex geregeld.

In het systeem ontwerp z1Jn twee microcomputers aanwezig dus

N = 2. Kiezen we bovendien N = N = 2 dan moeten twee plaatsencomp comp
per device in de queue gereserveerd worden.

Ret CID1 algoritme wordt dan eenvoudiger

Ip(dev)=O; count (dev)=O;

CRH algoritme voor N = 2 :
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o count(dev)

fi

o ar

P(mutex); crmword := read (ar, lam, dev);

if ar = 1 + ar:=O;queue (dev,lp(dev)) =crmword; count(dev):=count(dev)+I;

lp(dev):=(lp(dev)+I)mod 2

if count(dev)=1 + write (O,lam,dev)

o count(dev) > skip

fi

o + if count(dev) > 1 + count(dev)=count(dev)-I,

write(queue(dev,(lp(dev)-count(dev))mod 2))

+ count(dev:=O

fi;

V(mutex)

Als laatste punt van deze synchronisatie organisatie moet er 1n elke

computer een interrupt service routine aanwezig zijn die de opdrachten

van de CRH kan verwerken.

De informatie die in het input/output register staat t.g.v. een CIDf

write is : c, lam, dev.

De betekenis van c is :

c = 0

c

c = 2

maak een taak wakker voor het gebruik van een device.

de queue is vol, een n1euwe REQ naar de CRM kan opgehouden

worden, binnen de computer.

er is weer ruimte in de queue; de taken kunnen weer aanvragen

indienen.

Het algoritme voor het algemene geval 1S hieronder gegeven

{Q I} P (mutex);

{Q2} resword:= read (c,dev);

{Q3} if c = 0 + if q (dev) + busy.signal (dev) {Q4}

o -, q (dev) + "error" {Q5}

fi {Q6}

o c qfull(dev):= true; busy.signal(dev) {Q7}

o c 2 qfull(dev:= false; nqfull.signal(dev) {Q8}

fi·-'
{Q9} V(mutex); {QIO}
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Non-abortion wordt gegarandeerd door het algemene C~1 algoritme

waarin x de waarden 0, 1 of 2 kan hebben in de write opdracht en

die overeenkomen met de bovenvermelde c-waarden.

In het geval c = ° wordt door het REQ algoritme gegarandeerd dat

q(dev) = true, zodat in feite q (dev) = false dan niet voor kan

komen.

De eindtoestand voor korrekte afhandeling is

R q (dev)

Dat wil zeggen dat als deze interrupt afhandeling heeft plaats

gevonden het device dev in ieder geval aan een taak is toegekend.

We moeten het bovengenoemde algoritme in relatie beschouwen met de

REQ en REL algoritmes.

Er geldt :

Q4 q (dev)

Q5 ......, q (dev) A "error"

Q6 = q (dev) f\ (-, q (dev) A error)

Voor Q7 en Q8 Z1e het REQ algoritme

Q7 = q (dev)

Q8 q (dev)

Q9 Q6VQ7VQ8 = q (dev) V (jq (dev) A error)

Zodat bij korrekte afhandeling inderdaad geldt

Q9 R

In het geval voor N = Ncomp
P (nutex);

resword : read (dev);

busy.signal (dev);

V (mutex);

In dit geval 1S er altijd voldoende queue ruimte.

Ret dead-lock probleem kan niet m.b.v. het z.g. Bankers algoritme

worden opgelost omdat dit algoritme betrekking heeft op een grote

hoeveelheid resources van hetzelfde type. Bovendien wordt geen onder

scheid gemaakt welke van dat type resource aan een producer/consumer

wordt toegekend.
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In ons geval 1S er een hoeveelheid resources waarvan elk slechts

een type is.

Een zekere oplossing van het dead-lock probleem is mogelijk door aan

een taak slechts toe te staan een resource tegelijk te bezetten.

Dit is mogelijk door b.v. WRITE (dev) en READ (dev) statements te

definieren.

WRITE (dev) REQ (dev)

write

REL (dev)

READ (dev) REQ (dev)

read

REL (dev)

.3.2 Ret experiment-status blok

Gedurende een experiment Z1Jn er een aantal gegevens waarvan diverse

taken in het systeem gebruik maken.

Voorbeelden van deze gegevens zijn :

I. experimentnaam.

2. de grootte van het blok geheugen dat per ADC 1n beslag wordt

genomen.

3. beginadressen van deze blokken.

4. aantal groepen.

5. aantal kanalen per groep.

6. experiment aan of uit.

7. overige experiment parameters.

Omdat deze informatie zowel vanuit systeem taken als vanuit analyse

routines toegankelijk moet zijn, is gekozen voor een subroutine vorm

die ook in FORTRAN aangeroepen kan worden.

call

MODE 0

HODE

Er geldt

CALL INFO (MODE, I, J, IRRAY (k))

lees INFO blok ~ IRRAY (k+i):= INFBLK (I+i)

schrijf INFO blok ~ INFBLK (I+i):= IRRAY (k+i)

I ~ J < N

met N de grootte van het INFO blok INFBLK.
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Om chaotische informatie overdrachten te voorkomen 1S een "mutual

exclusion" principe nodig.

We gebruiken hiervoor de onder 8.3 gedefinieerde P-V operaties.

Met een initiele waarde voor de semaphore s = I ziet het algoritme

er als volgt uit

P(s); i=O;

if I ~ s ~ N + if mode

o mode

o + do 1 =f. J-I ~ IRRAY (k+i) :=INFBLK (Hi);

i := i+1

od

+ do 1 =f. J-I + INFBLK (I+i):=IRRAY (k+i);

i := i+1

od

o mode =f. 0, I + mode : = - I

fi

fi;

V(s);

Dit algoritme is uitgewerkt tot een FORTRAN routine geschreven 1n

?1ACRO-1 I taak.

8.4 Enkele experim~~t taken

In deze paragraaf worden enkele taken besproken voor de controle

van de data acquisitie. Deze taken kunnen zowel in FORTRAN als

MACRO-II geschreven worden. Wanneer een taak continue in het geheugen

aanwezig moet zijn en een belangrijke systeem-funktie vervult, is

het verstandig in verband met geheugenruimte en processortijd deze

taak in ~1ACRO-11 uit te voeren.

De volgende taken worden besproken

- Experiment initialisation (EXPIN)

- Experiment control (EXPCTR)

- Experiment ADC control driver (ADCEXP)

- Memory control driver (MEMEXP)
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Belangrijk bij deze routines ~s het INFO status blok (INFBLK).

De volgende informatie wordt ~n INFBLK bewaard.

O. device name for data (default floppy disk RX)

I. EXP )
)

2. NM1 ) file name + extension number for spectra

3. EXT)

4. memory size for spectra

5. number of groups per ADC

6. channels per group

7. experiment on/off

8. mode register

9. delay register

10. map register

II. map 2 register

12. map 3 register

13. map 4 register

14. variable w1 register

15 . variable w2 register

16. variable AF register

,4. 1 Experiment initialisation

In deze routine geschreven in FORTRAN wordt het INFO status blok

geinitialiseerd. Verder worden de register in de Experiment Controller

gevuld.

De benodigde informatie hiervoor kan van een INIF file van DISK komen maar

maar ook via een terminal worden ingetypt.

Er wordt een test uitgevoerd of de Experiment Controller op handbediening

staat (THB). In dat geval kunnen de registers met de schakelaars gevuld

zijn en wordt aIleen een test op de register inhouden uitgevoerd. De

mogelijkheid ~s aanwezig om alsnog de registerste vullen. Op de volgende

bladzijde is ~n flow-diagram vorm het algoritme weergegeven.

De aanroep van de routine kan zijn :

FORTRAN

MACRO

CALL EXPIN

JSR EXPIN
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PRINT
ADC CONTR. INIT

EX: DISL,DISEXP
CSR

READ
INFBLK INFORMATIE

VUL INFBLK

Ja nee

READ FILE READ FROM TT
FROM DISK REG. INFO

PRINT
REG. INFO

ne EX: RMR,RDR,
RMP1-4

WRITE TO DISK

VUL INFBLK

nee

EX: CLAM,ENL

EX: ENCOMP

EX: WMR, WDR ,
WMP1-4

PRINT
INIT DONE

EXPERIMENT INITIALISATION
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Experiment control

Deze routine dient voor de on-line controle van de data acquisitie

gedurende een experiment. Omdat de routine in diverse FORTRAN en

}~CRO-I I programma's aanroepbaar moet zijn, is een synchronisatie

d.m.v. P-V operaties noodzakelijk.

Bovendien dient deze taak continue (resident) in het geheugen te

zijn zodat een realisatie in MACRO de voorkeur verdient.

D.m.v. een subroutine variable IVAR wordt een of meerder hieronder

vermelde sub taken uitgevoerd.

IVAR actie

experiment off

2 read scalers

4 write to disk

8 clear experiment memory

16 read spectrum from disk

32 experiment on

Bij een gecombineerde opdracht wordt bovenstaande volgorde aangehouden.

De aanroep is :

FORTRAN

t~CRO

CALL EXPCTR (IVAR)

JSR EXPCTR

met het adres van IVAR ~n register R5

Op de volgende bladzijden ~s het flow-diagram weergegeven.



- 156 -

IAND:=J CTR:=6

DECREMENT CTR

CALL EXPCTR(IVAR)

IVAR:
1 EXP OFF
2 READ SCALERS
4 WRITE TO DISK SPECTRUM
8 CLEAR EXP MEM
16 READ FROM DISK SPECTRUM
32 EXP ON

K:=IVAR.AND.IAND
SHIFT j LEFT lAND

EX: ENEXP

MOD INFBLK
PRINT EXP ON

EXPERIMENT CONTROL
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CLEAR EXPERD1ENT MEMORY WRITE SPECTRUM TO DISK

CALL ENTRLQ

CALL INFO

PRINT exp on ? RO:=AREAl AREAl: 2/CHANXP IS ON
DBLK
LENGTH
COUNT

DBLK RX
EXP

INIT MARl PRINT NAM
CNTX: =-IMEM. ENTER ERROR EXT

EX:,
SETUP: =AREA2 AREA2: 11/CHAN

MEMBUF
400(8)

READ BLKNUM.
EX: ZEROM EXP. MEM CRTN

CALL INFO WRITE TO DISK

PRINT PRINT

M WRITE ERROR

CLOSE CHAN



PRINT: FILE
NOT FOUND

PRINT: DISK
READ ERROR
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READ SPECTRUM FROM DISK

LOOKUP
BLKNUN: =0

READ SPECTR.
FROM DISK

CALL ENTRLQ

completion routine

CLOSE CHAN

PRINT SPECTR.
IN MEMORY

4

DBLK RX
EXP
NAM
EXT

AREA2 : 10/CHAN
MEMBUF
400(8)
CMPLRTN
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Experiment ADC control driver

Deze driver ~s een interrupt service routine. Er wordt gebruik

gemaakt van het FOCA queue systeem. De routine is in FORTRAN

geschreven en bezit twee subroutine variabelen.

INH : aan deze variabele wordt de ADC informatie toegekend ~n INTER

RUPT 110DE.

IERR O. ADC interrupt mode.

I. adder overflow error.

-I. unrecoverable ADC control error.

De driver bestaat uit twee delen

- initialisatie.

De verbinding tussen de driver en de FOCA interrupt afhandelin~

wordt gemaakt. De LA}1 faciliteit wordt aangezet.

- interrupt afhandeling.

De LAM wordt uitgezet en het status register ~n de Experiment Controller

wordt gelezen. Er wordt bepaald welk statusbit de interrupt heeft

veroorzaakt en eventueel de ADC inhoud gelezen uit het address

register.

De taak wordt ~n de interrupt queue gezet.

De aanroep is als voIgt :

100 CALL ADCEXP (INH, IERR)

IF (IERR) 10, 20, 30

20 "proces inhoud"

GO TO 200

30 "adder error"

GO TO 200

10 "unrecoverable error"

GO TO 200.

Memory control driver

Deze driver verzorgt de interrupt afhandeling van de Memory Controller.

Ook in deze routine wordt het FOCA systeem gebruikt.

De subroutine variabele IERR kan de volgende waarden krijgen
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-I. memory word overflow

O. memory vol

I. parity error

2-4. reserve.

In het initialisatie gedeelte wordt de link tussen de subroutine

en de FOCA interrupt afhandeling gelegd.

Het interrupt service gedeelte leest het interrupt register (INTREG)

en bepaalt wat de oorzaak van de interrupt is geweest.

De aanroep in het hoofdprogramma is :

100 CALL r~xp (IERR)

IF (IERR) 10, 20, 30

20 "read memory to PDP-II"

"proces information"

GO TO 100

10 "read overflow word"

GO TO 100

30 "parity error"

GO TO 100.
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Samenvatting van enkele konklusies

Hieronder worden een aantal konklusies vermeld. Er wordt verwezen

naar de hoofdstukken waarop de konklusies betrekking hebben.

1. Bij een systeem analyse is het zinvol gebleken om een complex

systeem te analyseren in sub-systemen. De keuze van de sub-systemen

wordt bepaald door de input- en output variabelen. Deze moeten

zoveel mogelijk onafhankelijk van het overigesysteem te beschouwen

zijn. Bij modificaties van het totale systeem of sub-systemen is

het aan te raden deze semi-onafhankelijkheid zoveel mogelijk te

behouden. Dit houdt het systeem overzichtelijk, voorkomt storings

interakties en maakt het storingszoeken eenvoudiger. (Hfdst. 3).

2. Bij het ontwerp van een computersysteem voor experimenten moet

ernstig in overweging genomen worden of de toepassing van een of

meerdere microcomputers de voorkeur verdienen boven de toepassing

van een minicomputer (Hfdst. 4).

3. Het ontwerp van een systeem met microcomputers (b.v. de PDP-I 1/03)

is goedkoper dan het ontwerp van een vergelijkbaar systeem met een

minicomputer (Hfdst. 4).

4. De gemiddelde taakverwerkingssnelheid van een systeem met meerdere

PDP-ll/03 microcomputers is vergelijkbaar met dat van een systeem

met een minicomputer (b.v. PDP-ll/34) (Hfdst. 4 en 8).

5. De EIS/FIS hardware fixed- en floating point mogelijkheden maakt

de PDP-I 1/03 microcomputer bij zware floating-point berekeningen

sneller dan de PDP-I 1/04 en zelfs de PDP-II/34 minicomputer. De

laatste ook uitgevoerd met hardware floating point. Dit volgens

gegevens verstrekt door Digital Equipment.

6. De ACT-univerter converteert de LSI-bus naar een PDP-I I unibus.

Hierdoor ontstaan adresseringsmogelijkheden tot 512 K (Hfdst. 4).
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7. Het CM1AC GEC-ELLIOTT systeem biedt de mogelijkheid tot het

koppelen van meerdere computers (eventueel van ongelijk fabrikaat)

met maximaal 49 experiment stations (crates) met een groot aantal

resources (Hfdst. 4).

8. De koppeling van resources met het CAMAC systeem is eenvoudig.

Veel interface units (normal stations) voor diverse funkties zijn

in de handel verkrijgbaar (Hfdst. 4).

9. De ontwerptechnieken voor sekwentiele- en combinatorische netwerken

zoals beschreven in lit. 22 t/m 25 kunnen zeer goed worden tnepP~Ast

voor complexe netwerken. Een duidelijk onderscheid tussen datapad

en controller is dan noodzakelijk (Hfdst. 5).

10. Het 24 bits MOS geheugen met de bijbehorende controller ontlast de

PDP-I 1/03 computers van de dataacquisitie taak. Bovendien bespaart

het in de controller voorkomende normeringsmechanisme gedurende

het lezen van data veel analyse processortijd (Hfdst. 6).

II. De Experiment Controller koppelt maximaal 4 analoog-digitaal

converters met het CMiAC GEC-ELLIOTT systeem. Deze Experiment

Controller kan samenwerken met de r1emory Controller en vormt

samen een autonoom data-acquisitie systeem (Hfdst. 7).

12. In verband met de uitwisselbaarheid van programma's is het aan te

raden het laagste niveau van een operating systeem compatibel te

houden met dat van de fabrikant (Hfdst. 8).

13. Het RT-II operating systeem voor de PDP-I 1/03 microcomputer kan

voor het in dit verslag beschreven systeem gebruikt worden als

uitgangspunt voor een real-time/multi task operating systeem.

Een aantal aanvullingen en modificaties van het RT-I I systeem

zijn dan noodzakelijk (Hfdst. 8).
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14. Het in lit. 27 beschreven cond.wait-cond, signal principe met

konditie variabele condo is uitgebreid met een konditie array.

Hierdoor kan het konditie principe eenvoudig worden toegepast

voor de synchronisatie van meerdere resources binnen het CAMAC

systeem (Hfdst. 8).



APPENDIX A

SUMMARY OF LSI-II INSTRUCTIONS

WORD fORMAT SINGLe: OPERAND: DPR de'

._ L .L

PROGRAM CDUNTER ADDRESSING He!!

O~.H:!Idll(j II rul;ow~ Ulstl

addre~s A h')llowos l/lstr
Irlsl, dd, 5 4 X IS ad, ~

'fiSt! adls ; 4 I )(. IS odrs ul cH.irS

HORIB) • OWOO lotdt~ rtyhl • C, <l
nOLIS} .06100 rolate Itsfl Cd·
ASR{B) .06200 anth stitH Ilytll di2
ASL(B} .06300 e"lh shtfl 'eft 20
SWAB 000300 swa., byles 0 0

Mulliple Prec:lslon

ADCIB) • 05500 add callY dl C
SBC(B) .05600 subtract carry d ,~~ C
SXT 006700 sign ex lend 00. -1

Proc•••or Slalua (PSI Operalora

MFPS 106700 move byIe tram d .~ PS 0
PS

MTPS 106455 mOve byle to PS PS ~ s

l:Ieal 0 0 0 0
compltHllenl (1 sl • d 0 1
Increment tJ t 1
decrement d 1
negale (2'. r~d

campi)
test d 0 0

dal ""-un N Z V C
~ -

Inalruc:llon

• 05700

.05000

.05100
• 05200
• 05300
• 05400

Op Code

General

CLR(B)
COM(B)
INC(B)
OEC(B)
NEG(B)

TST(B)

Rolale. Shill

Mne"
monic:

I

Deacrlpllon

l

(H) I~ lJ~,~/t:Ul(j Itlx R~ <liu.2}
(HI '5 ddt1ress
(r~1 rs delrs, (HI III ur.'1
IAI IS ad'::. of ddlS. (HI ! ~

{HI (I 01 2), I~ ruJfS

(HI 2 tRI IS adlS 0' dUtS

(H) , X" ad.s
(Hl X 1$ adr5 01 ,Idr~

H
,HI
,1'1 I
,HI,
(H)
(H)

X(R)
'" X(R)

Symbolic

::;0
" ;:;A

A
to A

It::ylsler
regIster defalled
dlltu Increment
auto" lflC r delelf uU
iJ1I10 -UtH':1 ament
aulo ·deer dettHftHJ
t1HJeJC

Index ueltured

Name

Immediate
absolute
relalJ"e
relalive del"rr"d

3
~

;
6
7

2
3
6
7

U
1

Mode

LEGEND

lIoo'een

Dp Codea

• --'0 fur wOld/1 lur by'"
55 source field (6 btlsJ
00 desllnatlon field

(6 bit.)
H ,- gen reg Isler (3 b,IS)

010 7
XXX _ oltset (8 blls),

I 127 to -128
N ' number (3 bits)
NN = number (6 blls)

Condillon Codee

DOUBLE OPERAND: OPR arc:, dal OPR erc:, R or OPR R. da'

[~;'-~~'
':1" ' 1 ~

_. ., --
~- -l1

. - , "

Mne-
monic: Op Code Inalruc:llon Operallon N Z V C

Generel

MaVIS) • lSSDIJ move d. •
CMP(S) • ~SSOD compd'~ s d
ADD 06SSDO add J' s I tJ
SUB 16SSDD subtract d· d ..

Loglca'

HITiS) • JSSDD bll test (AND) • , d 0
BICIB) .45500 bit clear (j. l 5) , d 0
BIS(B) • ;5500 bit set (OH) d .- s v d 0
XOH 074ROO exclusive OR d ~- r .... d 0

tl61.umeS

COlllttllt:i of register

lelHII~e a(jdle~s

r~9isttlr dt::flllltlOlI

Lunh;llfS l.1
cuntents 01 :;.(JllfLd

1.,0lllCnts uf destlfliltl0f1

L.ondltwrliJlly ~el l,.;lthtl~d

(J\)! artected
cleared
set

Dperallona

I
s
d

x

AND
Incluslvt) OR
exclusive OR
NOT

\
I
r



16s

,-------- "'- . - \

adrs 01 br /flstr j 2

If l:Olldl(lOn IS satisfied
B,anch to locallon.
New PC ... Updated PC I (2 x oll.ell

,
l~-L~-~-__~r_~~ _. L~_L~ __.~~~~_~ __-~,_=~=J

TRAP • INTERRUPT:

Mne-
monic Op Cod. Inatrucllon Nol.,

EMT 104000 emulator Irap PC at 30. PS at 12
to 104377 (no I tor general usa)

TRAP 104400 trap PC al 34. PS al 36
to 104777

BPT 000003 breakpoint trap PC at 14. PS at 16

lOT oo04סס Input/oulput trap PC al 20. PS al 22
RTI 000002 return frol11 Interrupt

RTT 000006 relurn trom /fller/upt Inhibit T bit trap

"---

NOI.IIn,'rucllon

Jump PC <- chi

Jump to subroutloe 1 use sam~ A

re~~r~~r~~e r
mark Bid ~n suh, r«;tIUIO

subtraci 1 & br (R) - 1. then " (HI /. 0
(i' *01 PC +-- Updaled PC -

(2 x NN)

JUMP • SUBROUTINE

Mne-
monic Op Coda

JMP 0001 DD
JSR oo4RDD
RTS 00020R

MARK 0064NN
SOB 077RNN

o

o 0
o 0
o 0
o 0

Op Cuo" Base Code , XXX

Opllonal EtS

MUL 070RSS lIIultlply r' I )(, ~

DIV 071RSS dIvide I • r/~

ASH 072RSS shill
arllt"Tlul h.ld lIy

ASHC 073RSS ""th shill
combined

Opllona' FIS

FADD 07~OOH lIoall"g ddd
FSUB 07~lR f10atmg 5ublldl.l
FMUL 07~02R 1I081/flg muiliply
FDIV 07503R floating dlllide

BRANCH: B locallOn

Branch.a

BR 000400 brdfH,.:tl (urlc0f)(1Itlvrldol) (always)
BNE 001000 br II no, e4ud' ('001 ;/.0 l 0
BEQ 001400 br ,I equal (10 UJ =0 l 1
BPl oo0סס1 br~ntll It pllJ~ t N 0
BMI 100400 branch II 1111nll~ N 1
BVC 102000 b: If overflow IS loltHtI V _ 0
BVS 102400 br If overflow IS set V~ 1
ecc 103000 br 11 carry 1'5 clear C 0
BCS 103400 br It cauy IS set C 1

Slgn.d Condillonal Br.nchea

BGE 002000 br If greater Of ,,0 N .... V 0
llqual (to 0)

Bl r 002400 hr II 'toSS Ihrin (0) <0 N .... V 1
BGT 003000 br I' (J1ealer Ihan (0) :>0 l v (N .... V)
BlE 003400 lH II loss or . 0 l v (N .... VI

e4urll (to 0\

Unllgn.d Conclltlonal Branch••

Bill 101000 t.u~Il~1l If hlyht:lf CvL 0
SlOS 101400 branch II lower -. Cvl ,

or S~lTlt:

BHIS 103000 branCh It hlghef ~ C
or same

BlO 103400 bl anch If lower < C

Mn.monlc Op Code Inl!ructlon N Z Ii C

ClC 000241 cilldr C 0
ClV 000242 clear V 0
Cll 000244 clear l
ClN 000250 clea, N 0
CCC 000257 clear all loC l.llls 0 0 0 0

SEC 000261 s,,1 C
SEV 000262 set V
SEl 000264 set l
SEN 000270 set N
SCC 000277 set dll cc bits

o ClEAH SELECTED CONG com; 811 ~

1 "- SET' SELECTED COND CUOE BI r~

CONDITION CODE OPERATORS:

]

hall
wall tor tnlttrlupt
reset e-.lernal bus
(no operollon)

Inatructlon

-,
L

Op Cod.

ooסס00

oo01סס

oo05סס

000240

,.' ,Gut p •• '.

~.-

HALT
WAIT
RESET
Nap

Mn.monlc

MISCELLANEOUS:

Branch CondillonBa,. Code In,lrucllon
Mn.·

monic

,



POWERS OF 2

" )'1 II ~"

0 1 III I.Ol4
1 2 11 2.048
2 4 12 4.096
3 8 13 8.192
4 16 14 16.384
S 32 15 32.768
6 64 16 65.536
7 128 17 131.072
8 256 18 262.144
9 51~ 19 524.288

[)

L~J
L

PROCESSOR STATUS WORD

C-,~I!r~'L~1 V

'----------0 r 1 ! 1
1 I l_

I ------ -----
L .. ._._ ..__ .~ __ ...

LARRV

OvERfLUW

ZERO

NEGATIVE

- TRACE TRAP

--- PRIORITY

NUMERICAL OP CODE LIST

OP Code Mnemonic OP Code Mnemonic OP Cod. Mnemonic

00 00 00 HAll 00 60 DO AOR 10 40 00 I00 00 01 WAIT 00 61 DO ROL
100 00 02 AT! 00 62 DO ASR I EMI

00 00 03 BPl 00 63 DO ASL 10 43 n
00 00 04 lOT 00 64 NN MAAK
00 00 0:' RE5El 00 67 DO SXT 10 44 00
00 00 06 ATT

1 TAAP
~ ~~; I

00 70 00
(unus~d)

r 10 47 nlunusall)

00 01 DO JMP oonl7 10 50 DO CtRB
00 02 OR ATS 10 51 DO COMB

01 S5 OU MOV 10 52 DO INCB
00 02 '0

\
02 SS 00 eMP 10 53 00 OECB

I 03 SS 00 BIT 10 54 00 NEGB
l'lttiStHV8d l 04 SS 00 BIC 10 55 00 AOCS

00 02 21 05 SS DO BIS 10 56 00 SBCIJ
06 SS 00 ADD 10 51 DO TSm

00 02 40 NOP
07 OR SS MUL 10 60 00 HOffB

00 02 41 ! t:und
07 lR SS OIV 10 6\ DO HOLO

t 07 .!R SS ASH 10 6' DO ASRB
I I codtl' 07 3R SS ASHe 10 ~ 00 ASIU

00 O~ " 07 4R DO XOR 10 64 55 M1PS
'0 6T DO MFPS

00 OJ UU SWAB 0/ :'0 OR t-ADD
07 SOIA FSUB " "S 00 MOVB

0004 XXX BR 01 50 2A FMUl 12 SS 00 CMPB
00 10 XXX FINE 07 50 3R FOIV 1) S5 DO filTH
00 14 XXX BEO 14 ~S DO [lILA
00 20 XXX BGE 07 50 40 l 15 55 DO BISll
00 24 XXX BLT I 16 SS DO SUB
00 30 XXX BGT r(unused,
00 34 XXX FILE 07 67 n
00 4R DO JSR 07 7R NN SOB

00 50 DO CLR 10 00 XXX BPl
00 51 DO COM 10 04 XXX BMI
00 52 DO INC 10 10 XXX BHI
00 53 DO DEC 10 14 XXX BLOS
00 54 DO NEG 10 20 XXX BVC
00 55 DO ADC 10 24 XXX BVS
00 56 DO SBC 10 30 XXX BCC.
00 57 DO TST BHIS

10 34 XXX BCS.
BlO

Ibb

TRAP VECTORS

ABSOLUTE BOO rs THAP LOADER
LOAOER

Addr... Addr".. Conl"nl.Content.
StarllflY

Addre5:, ~OO -- 744 010 701 7b4 000 002
Memory Sllf:t • 746 000 02b 766 400

4K 011 - - 750 012 /02 /70 005 267
8K o:JT ._.. 752 000 352 - /72 177 756

12K 057 -- 754 005 211 -.- /74 000 165
16K on -- 756 lO~J III - /76 177 560 I [TV)
20K 117 -·760 100 3/6
24K 137 ._- /62 110 16?

___28.K_'S7

000
004
010
014
o~o

(,astlrvadl
Time Oul 8 othel enl)':')
Illegal &. reserIJed lrlst,
BPT Instruction
lOT Instruction

U24
030
034
244

POWtll Fall
EMT InstJ ucltoo
TRAP Instruction
FIS (optional)



APPENDIX B

COMMAND AND SWITCH SUMMARIES

Command and switch summaries of the various RT-ll system
programs are grouped here for the user's convenience.
appropriate chapter for details.

B.l KEYBOARD MONITOR (Chapter 2)

B.l.l Command Summary

and utility
Refer to the

Only those command characters underlined need be entered, all command
lines are terminated by typing a carriage return.

Command Format

ASSIGN dev:udev

Used Under Explanation

F/B,S/J Assigns a user-defined name (udev) as an
alternate name for a device (dev).
Deassigns synonyms when used without any
argwnents.

B location

~SE

DATE dd-mnun-yy

F/B,S/3

F/B,S/3
(B only)

F/B,S/3

Sets a relocation base (location), which
is an octal address to be used as a base
address for subsequent Examine and
Deposit commands.

Causes all currently open files to be
come permanent.

Enters the indicated day-month-year
(dd-mmm-yy), this date is then assigned
to newly created files, new device
directory entries, and listing output.
When used without an argument, the
current date (as entered) is printed.

D location - valuel,value2, ••• ,valuen
F/B,S/3 Deposits the specified values starting

at the given location (location
represents an octal address which is
added to the base address to obtain the
actual address at which values will be
deposited) •



Ib8

Command and Switch Summaries

E location m-location n
F/8,S/J

of the specified
on the console

represents an octal
added to the base
the actual address

Explanation

Prints the contents
locations in octal
terminal (location
address which is
address to obtain
examined) •

Used UnderCommand Format

FRUN devsfilnam.ext/Nsn/Ssn/P
F/8
(F only)

Initiates a foreground job which exists
on the device indicated (dev) under the
specified filename and extension. /N:n
is optionally used to allocate n
(decimal) words over and above actual
program size, /S:n is optionally used
to allocate n words for stack space, /P
is used for debugging purposes (the load
address is printed but the program must
be started using RSUME).

GET devlfilnam.ext F/8,S/J Loads the specified memory
(filnam.ext) into memory
indicated device (dev:l.

image
from

file
the

GT OFF F/8,S/J Used (after GT ON) to clear the
processor and res tUne printout
console terminal.

display
on the

GT ON/Lm/Tm F/8,S/J Enables the display processor so that
the display screen replaces t~e console
as the terminal output device. /L:n may
be optionally used to designate the
number of lines to display (12 W screen 
1(-n(-37 octal, l7 w screen - 1(-n(-50
octal). /Tsn may be optionally used to
indicate the top position of the scroll
display (12" screen - 1<-n(-1350 octal,
17" screen - 1<-n(-1750 octal).

INITIALIZE F/B,S/J
(8 only)

Resets background system tables, makes
nonresident all handlers not loaded and
purges background's I/O channels.

LOAD dev, ••• F/8,S/J Makes a device handler resident for use.

LOAD dev-8, dev-F , •••
F/B

Makes a device handler resident for use
with background and foreground jobs.

R filnam.ext F/B,S/J
(8 only)

Loads the specific memory image file
(filnam.ext) into memory from the system
device and starts execution.

REENTER F/B,S/J Starts a program at its reentry addre8s
(i.e., its start address -2).

Resumes execution of a foreground
program where it was suspended.

RSUME

RUN devsfilnam.ext

F/8
(F only)

F/B,S/J
(B only)

Loads the specified
(filnam.ext) into
indicated device
execution.

memory
memory
(dev: )

image file
from the

and starts

---------- lR-2'--- _



Command and switch Summaries

Command Format Used Under

SAVE devzfilnam.ext areal,area2-arean
F/B,S/J Writes the

specified
( fUnam.ext)
Memory is
blocks.

Explanation

area(s) of user memory
into the named file
in save image format.
transferred in 256-word

SET devz{No}option-value
F/B,S/J

START address F/B,S/J

SUSPEND F/B
(F only)

TIME hhamm:ss F/B,S/J

UNLOAD dev,dev, ••• F/B,S/J

B.l.2 Special Function Keys

Used to change device (deva) handler
characteristics and certain system
configuration parameters. See Table 2-5
(Section 2.7.2.8) for a list of options.

Begins execution of the program
currently in memory at the specified
address. If an address is not
indicated, the starting address in
location 40 is used. \

Suspends execution of the foreground job
currently running.

Enters time of day in hours, minutes,
seconds past midnight (hh:mm:ss). If all
three arguments are omitted, the current
time of day is output.

Makes previously loaded handlers (dev)
nonresident and frees the memory space
they were using.

GT ON command
display is in

on the terminal.
been typed to

Key

CTRL A

CTRL B

Used Under

F/B,S/J

F/B

Function

Valid when the monitor
has been typed and the
use. Does not echo
Used after CTRL S has
effectively page output.

Echoes B> on the terminal and causes all
keyboard input to be directed to the
background job. At least one line of
output will be taken from the background
job (the foreground job has priority and
control will revert to it if it has
output). B> does not echo if output is
already coming from the background jab.
(Control can be redirected to the
foreground job via CTRL F.)

B-3
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Command an~ Switch ~ummaries

Key

CTRL C

CTRL E

CTRL F

CTRL 0

, \
,
•

Used tTnder Function

F/B,S/J Echoes tC on the terminal, interrupts
current program execution, and returns
control to the Keyboard Monitor. If a
program is waiting for terminal input or
is using the device handler TT: for
input, typing a single CTRL C interrupts
execution and returns control to the
monitor command level. Otherwise, two
CTRL CiS must be typed in order to
interrupt execution.

F/B,S/J Valid when the monitor GT ON command has
been typed and the display is in use.
Does not echo on the terminal, but
causes all I/O to appear on both the
display screen and the console terminal
simultaneously. A second CTRL E
disables console terminal output.

F/B Echoes F> on the terminal and directs
all keyboard input to the foreground job
and all output to be taken from the
foreground job. Control remains with
the foreground job until redirected to
the background job (via CTRL B) or until
the foreground job terminates.

F/B,S/J Echoes to on the terminal and causes
suppression of teleprinter output while
continuing program execution.
Teleprinter output is reenabled when one
of the following occurs:

1. A second CTRL 0 is typed

2. A return to the monitor is
indicated via CTRL C

3. The running program issues a
.RCTRLO directive (see
Chapter 9)

CTRL 0 F/B,S/J Does not echo. Resumes
characters on the terminal
point at which printing was
stopped (via CTRL S).

printing
from the

previously

CTRL S

CTRL U

CTRL Z

F/B,S/J

F/B,S/J

F/B,S/J

Does not echo. Temporarily suspends
output to the terminal until a CTRL 0 is
typed. If GT ON is in effect, each
subsequent CTRL A causes output to
proceed until the screen has been
refilled once.

Echoes tU followed by a carriage return
on the terminal and deletes the current
input line.

Echoes tz on the terminal and terminates
input when used with the terminal device
handler (TT:).

R-4



APPENDIX C

Proyrdml1led Requesta

Summary of Programmed Requests

*.cnCOPY

.CLOSE

• DELETE

.ENTER

375 13 9.4.3

374 6 9.4.4

375 0 9.4.10

375 2 9.4.13

Establishes a link and allows one
job to access another job's
channel.

Closes the specified channel.

Deletes the file from the spec!fied
device.

Creates a new file for output.

• LOOKUP 375 1 Opens an existing file
and/or output via the
channel.

for input
specified

I
I

.SAVESTATUS 375 519.4.34

f------------~-_J ~ __ J - -~"
Data Transfer Requests

• RENAME

• REOPEN

375 4 9.4.32

375 6 19.3.33

Changes the name of the indicdted
file to a new name.

Restores the parameters stored via
a SAVESTATUS request and reopens
the channel for I/O.

Saves the status parameters of an
open file in user memory and frees
the channel for future use.

I-----------.---;.--,-----r---------------------~

*.RCVD 375 26 9.4.29 Receives data. Allows a job to
*.RCVDW read messages or data sent by
*.RCVDC another job in an P/B environment.

The three modes correspond to the
READ, • READe, and READW modes.

• READ 375 10 9.4.30 Transfers data via the specified
channel to a memory buffer and
returns control to the user program
when the transfer request is
entered in the I/O queue. No
special action is taken upon
completion of I/O.

.READC 37'i 10 9.4.30 Transfers data via the specified
channel to a memory buffer and
returns control to the user program
when the transfer request is
entered in the I/O queue. Upon
completion of the read, control
transfers asynchronously to the
routine specified in the • READe
request.

L...- ---'---_---'- ----' -'

(continued on next page)
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Programmed Requests
_ Summary of Programmed Requests

--,--------., -'-'-'- ---_. ----- ' .. -'- _.---------_._------_._--- _.-

Mnemonic EMT & Section
Code

Purpose

.READW 375 10 9.4.30 Transfers data
channel to a
returns control
only after
complete.

via the specified
memory buffer and
to the user program
the transfer is

-.SDAT
*.SDATC
*. SDATW

375 25 Allows the user to send
data to the other iob
environment. The three
respond to the .WRTTE,
.WRITW modes.

messages or
in an F/B
modes cor

.WRITC and

.TTYIN 340 -- 9.4.41
•TTINR

.TTYQUT 341 -- 9.4.44
•TTOUTR

.WRITE 375 11 9.4.47

Transfers one charact~r from the
keyboard buffer to RO •

Transfers one character from RO
to the terminal input huffer •

Transfers data via the specified
channel to a devicp. and returns
control to the user program when
the transfer request is entered in
the I/O queue. No special action
is taken upon completion of the
I/O.

.WRITC

.WRITW

_ .....L- ..__

375 11 9.4.47

375 11 9.4.47

Transfers d~ta via the specified
channel to a device and returns
control to the user program when
the trans fer req\l(~st is entered in
the I/O queue. Upon completion of
the write, control transfers
asynchronously to the routine
specified in the .WRITC request.

Transfers data via the specified
channel to a device and returns
control to the user program only
after the transfer is complete.

Miscellaneous ServicAs
-----_.--------_._---

.CDPN 375 15 9.4.1 Defines additional channels
doing I/O.

for

.CHAIN 374 10 9.4.2 Chains to another program (in the
background job only).

* .cr-1KT 375 23 9.4.5 Cancels An unexpired mark
request.

time

*.CNTXSW 375)J 9.4.6 Requests that the indicated memory
locations be part of the F/B
context r.witch process.

Calls the CSI in ~1'~cii11 morle.

• CSI(~F.N 344 -- 9.4.7 Calls the
Interpr~ter

rommand String
(CST) in general mode.

(continued on next page)



Programmed Requests
Summary of Programmed Requests

Mnemonic

*.CSTAT

EMT & , Section
Code

375 27 9.4.9

Purpose

Returns the status of the channel
indicated.

• DATE

*.DEVICE

• DSTATUS

375 14

342 --

9.3.1.1

9.4.11

9.4.12

Moves the current date
into RO.

Allows user to turn
interrupt enable in
program termination.

Returns the status of a
device.

information

off device
F/O upon

particular

.EXIT

• FETCH

.GTIM

.GTJB

.HERR

.HRF.SET

350 -- 9.4.14

343 9.4.15

375 21 9.4.16

375 20 9.4.17

374 5 9.4.18

357 -- 9.4.19

Exits the user program and returns
control to the Keyboard Monit~.

Loads device handlers into memory.

Gets time of day.

Gets parameters of this job.

Specifies termination of the job on
fatal errors.

Terminates I/O transfers and does a
.SRESET operation.

.INTEN 9.3.1.2 Notifies monitor that an
has occurred and to
Rsystem stateR, and
processor priority to
value.

interrupt
switch to
sets the

the correct

• LOCK 346 -- 9.4.20 Makes the monitor User service
Routines (USR) permanently resident
until.EXIT or .UNLOCK is executed.
The user program is swapped out if
necessary.

.MFPS 9.3.1.3 Heads the ~Jriority bits
~rocessor status word (does
read the condition cod~s).

in the
not

9 .. \ .1 . .3 condition
processor

*.MRKT

.MTf'S

*.HWAIT

• PRINT

*.PROTECT

i

---I
I
I I

374111
1

9.323 I

351 --I 9.4. H I
375'J9:4."J

Marks time, i.e., sets
asynchronous routine to occur after
a specified interval.

Sets the priurity bits,
codes, and T bil in the
status word.

Waits for messages to be processed.

Outputs an ASCII string to the
terminal.

Requests that vectors in the area
from 0-476 be given exclusively to
!-~~-~.-

(continued on next page)
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Programmed Requests

Summary ot Programmed Requests

be

from

to

to occur in

to occur in

of all I/O on

".-_.- -- -_.- - - -'~' ---

handlers

highest memory
used by the user

Purpose

the
to be

device

the running job for a
amount of time.

user program to perform
programmed requests from
an interrupt service

interrupt for floating
cessor exceptions.

he running job

1 channels and releases
e handlers from memory.

most fatal errors from
he job to the aborted.

USR if a LOCK was done.
program is swapped in if

utput to the terminal.

the PDP-II general

e main line of the job to
ed where it was suspended
D.

if the USR is currently
sed by another job and
a .LOCK if available.

completion
cd channel.

er intercept for traps to
4 and 10.

t a channel.

he size of the monitor I/O

expansions
format..

expansions
format.

special functions on
and casRette units.

Mn8lllOnic EM'!' , Section
Code

.. -- --

.PURGE 374 3 9.4.26 Clears ou

•QSF:T 353 -- 9.4.27 F:xpands t
queue.

• RCTRLO 355 -- 9.4.28 F:nables 0

.REGDEF --- -- Q.3.1.4 Defines
registers.

.RELEAS 343 -- 9.4.31 Removes
memory.

* .RSUM 374 2 9.4.39 Causes th
be resurn
with .SPN

.SERR 374 4 9.4.18 Inhibits
causing t

.SETTOP 354 -- 9.4.36 Specities
location
program.

.SFPA 375 30 9.4.37 Sets user
point pro

.SPFUN 375 32 9.4.38 Performs
magtape

* .SPND 374 1 9.4.39 Causes t
Ruspended

• SRESET 352 -- 9.4.40 Resets al
the devic

.SYNCH
I I--- -- 9.3.1.5 Enables

monitor
within

: routihe.. \

*.lItOCK 374 7 9.4.41 Indicates
being u
performs

.TRPSET 375 3 9.4.42 Sets a us
10cationR

* .TWAIT 375 24 9.4.45 Suspends
specified

• UNLOCK 347 -- 9.4.20 Releases
The user
requir~o.

• •VI •. --- -- 9.1.1.(; Enables
Version 1

• • V2 •• --- -- (LL 1.(, Ellahles
Version 2

.WAIT 374 0 9.4.46 Waits for
a specifi

L_~~_____,___~____
-- - --- --- -- -_._,-----_.- - -

:Ti'lnuary 1 q7f)



APPENDIX D

TYPES Of SYSLl~ SEkVrCES

Ten types of ::;ervices art: available to the USt:!l through SYSLlb.
are:

1. File-Oriented Operations
2. Data Transfer operations
3. Channel-Oriented Operations
4. Device and File Specifications
5. Timer Support Operations
6. RT-Il Service Operations
7. INTEGEI<*4 Support Functions
8. Character String Functions
9. Radix-50 Conversion Operations
10. Miscellaneous Services

'l'hea~

,
Table 0-1 alphabetically summarizes the SYSLl~ subprograms in eacll ot
these categories. Those marked with an asterisk (*) are allowed only
in a foregro~nd/Background environment.

Summary of SYSLIB Subprograms

Function
Call

T-~-------- 1-----
j SectIon Purpose

File-Oliented UpetdliorlS

Creates a new file for output.

Changes the name of the indicated
new name.

CLOSEC

IDE LET

IENTER

IRENAM

LOOKUP

U. j. 3

U. 3. 1~

0.3.22

0.3.37

Closes the specified channel.

Deletes a file from the specified device.

I

I
file to a)

I
I

Opens an existing file for input and/or output
via the specified channel.

(continued on next page)
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System Subroutine Library

Summary of SYSLIB Subprograms

IREAD

IREADC

TREADF

TREl\DW

0.3.36

0.3.36

0.3.36

0.3.36

Transfers data via the specified channel to a
memory buffer and returns control to the user
program when the transfer requnst is entered
in the I/O queue. No special action is taken
upon completion of I/O.

Transfers data via the specified dlannel to a
memory buffer and returns control to the user
program when the transfer request is entered
in the I/O queue. Upon completion of the
read, control transfers to the assembly
language routine specified in the IREADC
func t ion cal L •

Transfers data via the specified channel to a
memory buffer and returns control to the user
program when the transfer reguest is entered
in the I/O queue. Upon completion of the
read, control transfers to the FORTRAN
subroutine specified in the IRf,ADF function
call .

Transfers data via the specified channel to a
memory buffer and returns control to the
program only after the transfer is complete.

.. ISDAT

.. ISDATC

.. IS DATF

.. ISDATW

0.3.41 Allows the user to send messages or
the other job in an fiB environment .
modes correspond to thE' rWRITE,
IWRITF, and IWRITW modes.

data to
The four

IWRITC,

ITTINR

ITTOUR

IWAIT

IWRITC

0.3.47

0.3.48

0.3.51

0.3.52

Inputs one character from the console
keyboard.

Transfers one character to the console
terminal.

Waits for completion of all I/O on a specified
channel. (Commonly used with the IREAD and
IWRITE functions.)

Transfers data via the specified channel to a
device and returns control to the user program
when the transfer request is entered in the
I/O queue. Upon completion of the write,
control transfers to the assembly language
routine specified in the IWRITC function call.

---- _--- -- _ ------ --- -- -_._--- _ -- ---------------------- ------'

(continued on next page)
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System Subroutine Library

Summary of SYSLIB Subprograms

Function
Call

-t---~-- ----- ---r--- --------- ---------~---------------------

Section Purpose

1------- --------- -----------.----- --.------- ---------------

Data Transfer Functions (cont.)

IWRITE 0.3.52 Transfers data via the specified channel to a
device and returns control to the user program
when the transfer request is entered in the
I/O queue. No special action is taken upon
completion of the I/O.

IWRITF 0.3.52 Transfers data via the specified channel to a
device and returns control to the user program
when the transfer request is entered in the
I/O queue. Upon completion of the write,
control transfers to the FORTRAN sub~outine

specified in the IWRITF function call.

IWRITW 0.3.52 Transfers data via the specified channel to a
device and returns control to the user program
only after the transfer is complete.

"'MWAIT 0.3.68 Waits for messages to be processed.

~---------- ---------

PRINT 0.3.69 Outputs an ASCII string to
terminal.

the console

Channel-OrIented Operations I

~::::py-- :::: ::-- 1::::::5 a:::::i:-:a:~~:::::::::~~pen-i:-~he I
'I'" other jOb's environment. I

"'ICSTAT 0.3.18 Returns the status of a specified channel.

I IFREEC 0.3.24 Returns the specified RT-ll channel to the
available pool of channels for the FORTRAN I/O
system.

IGETC 0.3.25

IILUN 0.3.27

IRLOPN 0.3.3H

ISAVES 0.3.39

Deactivates a channel.

Returns the RT-ll channel number with which a
FORTRAN logical unit is associated.

Allocates an RT-ll channel and marks it in use
to the FORTRAN I/O system.

Restores the parameters stored via an ISAVES I
function and reopens the channel for I/O.

I

_I

Stores five words of channel status
information into a user-specified array.

0.3.70PURGE
L _

(continued on next page)
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System Subroutine Library

Summary of SYSLIB Subprograms

Device and File Specifications

IASIGN 0.3.13 Sets information in the FORTRAN logical
table.

un i t

I ICSI

--

0.3.17 Calls the RT-II CS1 in special mode to decode
file specifications and switches.

Timer Support Operations

CVTTIM

GTIM

*ICMKT

*ISCHED

*ISLEEP

*ITIMER

*ITWAI'1'

*IUNTIL

0.3.5

0.3.9

0.3.16

0.3.40

0.3.42

0.3.45

0.3.49

0.3.50

Converts a 2-word internal format time to
hours, minutes, seconds, and ticks.

Gets time of day.

Cancel s an unexpi red ISCHED, ITIMER, or MRKT
request.

Schedules the specified FORTRAN subroutine to
be entered at the specified time of day as an
asynchronous completion routine.

Suspends main program execution of the running
job for a specified amount of time;
completion routines continue to run.

Schedules the specified F0RTRAN subroutine to
be entered as an asynchronous completion
routine when the time interval specified has
elapsed.

Suspends the running job for a specified
amount of time: completion routines continue
to run.

Suspends the main program execution of the
running job until a specified time-of-day:
completion routines continue to run.

JTIME 0.3.63 Converts hours, minutes, seconds,
into 2-word internal format time.

and ticks

*MRKT 0.3.67 Marks time, i.e., schedules an assembly
language routine to be activated as an
asynchronous completion routine after a
specified interval.

(continued on next pagel



System Subroutine LllJldty

Summdty of SYSLIB Subptogrdms

Purpose

Timer Support Operdtions (cant.)
--- ---- - -- -----~--------------------- -- ----------,---

SECNDS 0.3.80 I Returns the current system tIme
past midnight minus the value of
argument.

in seconds
a specified

TIMASC 0.3.84 Converts a specified 2-word internal
time into an 8-character ASCII string.

format

f---------'------------

RT-Il Services
f---------~--------

TIME

CHAIN

*DEVICJ::

GTJB

IDSTAT

IFETCH

0.3.85

0.3.2

0.3.6

0.3.10

0.3.21

0.3.23

Returns the current system time-of-day as an
8-character ASCII string.

.
I

\ '

Chains to another program (in the background
job onl y) .

Specifies actions to be taken on normal or
abnormal program termination, such as turning
off interrupt enable on foreign devices, etc.

Returns the parameters of this job.

Returns the status of the specified device.

Loads a device handler into memory.

IQSET 0.3.33 Expands the size of the
I from the free space

system.

RT-Il monitor queue
managed by the fORTRAN

ISPFN
ISPFNC
ISPFNF
ISPFNW

0.3.43 Issues special
handlers, e.g.,
correspond to the
IWRITW modes.

function requests to various
magtape. The four modes

IWRITE, IWRITC, IWRITf, and

*ITLOCK

LOCK

0.3.46

0.3.6')

Indicates whether the USR is currently in use
by another job and performs a LOCK if the USR
is available.

Makes the RT-ll monitor User Service Routine
(USR) perm~nently resident until an UNLOCI\
function is executed. A portion of the user's
program is swapped out to make room for the
USR if necessary.

IkCHA~ l~. 3. 74
Allows d program to accesS variables passed
across a chain .

. --------------------- ----------- ---------

(continued on next page)
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System Subroutine Library

Summary of SYSLIB Subprograms

-------, -------, ------------_. --- ----

Purpose -=:-==l
~~nc~ilinJ
CTRL 0, if I

I

of a job to I
by a SUSPND I

Suspends main program execution of the running)1
job: completion routines continue to execute.

Releases the USR if a LOCK wafi pe,(o, ••d, the I
user program is swapped in if required.

~~----. - ---------

I

Enables output to the terminal by
the effect of a previously typed
any.

Causes the main program execution
resume where it was suspended
function call.

0.3.83

0.3.77

0.3.88

0.3.75

*SUSPND

*RESUME

INTEGER*4 Support Functions

RCTRLO

UNLOCK

Section I
~ J. ~ ~__.
~-l; Services (cant.)

IFunction

---------_. --

Converts a specified INTEGER*4 value to REAL*4
and returns the result as ttlf> function value.

Converts a specified INTEGER*4 value to REAL*~

and stores the result.

Converts a specified INTEGER*4 value to REAL*8
and returns the result as til .. fun,tion value.

converts a specified INT~GER*4 value to N~AL*4

and stores the result.

tovalue

returns an
the signed

Converts a specified INTEGER*4
INTEGER*2.

Converts a REAL*4 value to INTEGER*4.

Computes the sum of two INTEGER*4 values.

Compares two INTEGER*4 values and
INTEGER*2 value that reflects
comparison result.

AJFLT 0.3. 1

DJFLT 0.3.7

IAJFLT 0.3.12

IDJFLT 0.3.20

IJCVT 0.3.26

I
JADD ;, 0.3.53

JAFIX 0.3.54

JCMP 0.3.55

JDFIX 0.3.56 Converts a REAL*8 value to INTEGER*4.

-.-.----------

0.3.57

0.3.58

Computes the quotient and remainder of
INTEGER*4 values.

Converts an INTEGER*2 value to INTEGER*4.

two

(continueo on nf>xt page)
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System Subroutine Library

Summary of SYSLIB Subprograms

~~~~.~~ ]sect~onJ_--~~-: pu:~~e__ ~ =
INTEGER*4 Support Functions (cont.)

JJCVT 0.3.59
----,-------------------

Converts 2-word internal time format
INTEGER*4 format, and vice versa.

to

JMOV 0.3.60 Assigns an INTEGER*4 value to a variable.

JMUL 0.3.61 computes the product of two INTEGER*4 values.

JSUB 0.3.62 computes the difference between two INTEGER*4
values.

Character String Functions

Concatenates two variable-length string?

Reads a character string from a specified
FORTRAN logical unit.

CONCAT

GETSTR

- - --------,-------------------------------..,-10. 3 • 4

0.3.8

Compares two character strings.

Indicates whether characters in one string
appear in another.

Replac~s a portion of one string with another
string.

Heturns the location in one string of the
first occurrence of another string.

aincharacters

writes a variable-length character string on a I
specified FORTRAN logical unit.

Concatenates a specified string with itself to
provide an indicated number of copies and
stores the resultant string.

Returns the number of
specified string.

INDEX 0.3.28

INSERT u. _30 29

ISCOMP u. 3.78

IVEHIF u. Lf:l9

LEN 0.3.64

PU'l'STR 0.3.71

REPEAT 0.3.76

Compares two character strings.

Copies a character string from one array to
another.

SCOMP

ISCOpy

LRP

:

D

0.3.7&

0.3.79

0.3.81 Pads a variable-length string on the
with blanks to create a new string
specified length.

right
of a

(concluded on next page)
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181

Function
Call

Summary of SYSLIB Subprograms

Section I ~=~ pu,pos: --_--_---_--_-_-~~~~~~ _4

Character String Functions (cont.)
1---------,--------,-------------------------------

Copies a substring from a specified string.SUBSTR

TRANSL

0.3.82

0.3.86 Replaces one string with another
performing character modification.

after

TRIM 0.3.87 Removes trailing blanks from a
str ing.

character

VERIFY 0.3.89 Indicates whether characters in one string
appear in another.

1----------'-----------'---------------------------- - --- - -------------------1

Radix-50 Conversion Operations

IRAD50

R50ASC

RAD50

0.3.34

0.3.72

0.3.73

IConverts ASCIi chatacters ---t-o-----R-a-d-i-x---5-0-,....,
returning the number of characters converted.

Converts Radix-50 characters to ASCII.

Converts six ASCII characters, returning a
REAL*4 result which is the 2-word Radix-50
val ue .

1--------'-----------' ----------

Miscellaneous Services
I-------~------

IADDR

INTSET

\
IPEEK /:.
IPOKE

ISPY

0.3.11

0.3.30

0.3.31

0.3.32

0.3.44

Obtains the memory address of a specified
entity.

Establishes a specified FORTRAN subroutine as
an interrupt service routine at a specified
priority.

Returns the value of a word located at a
specified absolute memory address.

Stores an integer value in an absolute memory
location.

Returns the integer value of the word located
at a specified offset from the beginning of
the RT-ll resident monitor.

L- '-- _

Routines requiring the USR (see Section 9.2.5) differ between the
Single-Job and F/B Monitors. The followinq functions require the use
of the USR:

CLOSEC
GETSTR (only if first I/O operation on logical unit)
ICDFN (Single-Job only)
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