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0.1 Samenvatting

In hoofdstuk 1 van dit verslag wordt een overzicht gegeven van de problemen,

en de gcbruikelijke oplossingen voor die problemen, die optreden bij het

bcsturcn von peripheral devices, met name disc- en tape-units. De analyse

van de disc en tape-uni ts met bijbehorende subcommandos en dataformaten geeft

Bnnleiding tot pen concept voor een universels I/O controller.

Olt Wllrclt dan in huofdstuk ~~ besproken. D(~ze controJler bestaat dan uit twee

deelc~ntrnllers die via een buffergeheugen met elkaar samenwerken. Oak blijkt

uit doze analyse dat de deelcontrollers microproorammeerbare machines moeten

zijn. Het buffergeheugen geeft aanleiding tot een vereenvoudiging van de

de commandos die aan de controllers gegeven moeten worden, de microprogram

meerbaarheid.geeft aan de machines een universeel karakter. Dezelfde hardware

kan voor de communicatie tussen het buffergeheugen en het peripheral device zowel

als voor de communicatie tussen de CPU en het buffergeheugen gebruikt worden.

In het laatste hoofdstuk wordt dan de werking van de hardware van zo'n deel

controller besproken.

O. 1
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0.3 Inleiding

In dit verslag worden de verschillende fasen in het ontwerp van een zeer

snelle I/O controller besproken.

De eerste stap is het bestuderen van de problemen die met het besturen van

peripheral devices gepaard gaan. Daartoe moet de werking en de besturing ~n

de verschillende devices bestudserd worden.Ook moet aan de verwerking van de

data in de CPU aandacht besteed worden, bijvoorbeeld wat zijn records, hoe

worden deze tot datablokken samengevoegd 7 Op een lager niveau vinden we

problemen zoals welke commandos moeten aan een device worden gegeven, bij

voorbeeld om een ctatablokaan de hand van zijn key te vinden. Op het hardware

niveau vinden we problemen zoals welke electronische schakelingen horen speci

fiek bij een bepaald device, wat zijn de problemen die bij het lezen en schrij

ven van de data optreden of, wat zijnde commandosignalen die aan een device

gegeven moeten worden?

Om deze problemen op te lossen moeten we eerst de algemene grondbegrippen

bekijken waarop de werking van de magnetic storage devices berust. Dit zijn

dan de verschillende registratiemethodes met hun voor- en nadelen en de

wijze waarop een databestand in handelbare blokken verdeeld kan worden

Dit wordt in het Berste deel van hoofdstuk 1 bekeken. Vervolgens worden

de tape units bekeken. Hierbij worden in het kort de problemen die optreden

en de daarvoor gebruikelijke oplossingen besproken. Het zelfde gebeurt

vervolgens met de disc unit.

De conclusie die uit dit hoofstuk wordt getrokken is dat, op enkele

speciale electronische schakelingen na, de verschillende devices met dezelfde

hardware bestuurd kunnen worden. Een universe Ie controller moet er toe in

staat zijn aIle vereiste functies en taken uitte voeren. Welke dit dan zijn

wordt in hoofdstuk twee nader bekeken.

In hoofdstuk twee wordt in het kort een overzicht van de ontwikkeling van

I/O controllers gegeven. Hieruit, en uit een analyse van de commandos die

disc en tape uit moeten kunnen voeren blijkt dat een I/O controller aIleen

universeel gemaakt kan worden als de taken op een of andere manier geprogram

meerd kunnen worden. De eisen die die aan de snelheid van disc en tape control

lers gesteld worden maken microprogrammeren noodzakelijk.

Microprocessors vallen vanwege hun relatief lage snelheid zonder meer af.

Ookblijkt uit de analyse van de commandos dat een buffergeheugen dat enkele

datablokken met hun bijbehorende commandos kan bevatten de commandos sterk

kan vereenvoudigen en de communicatie tussen controller en CPU sterk vereen

voudigd.

In het laotste hoofdstuk wordt dan de hardware van de controller beschreven.

0.3



Hoofdstuk 1

1.1 Peripheral Devices

Als eerste zullen enkele algemene begrippen besproken worden die bij aIle

peripheral devices gebruikt worden. Later zal dan van de tape- en disc

unit in detail bekeken worden hoe de data op de verschillende media op

geslagen worden en welke de specifieke eigenaardigheden van de ver

schillende devices zijn.

Wat zijn peripheral devices?

In het algemeen zijn peripheral devices, of peripherals, apparaten die

op een of andere wijze data met een of meerdere central processors uit~

wisselen. Het is daarbij niet noodzakelijk dat de peripheral de commu

nicatie tussen de central processor en de mens verzorgt.

De peripherals kunnen varieren van een simpele teletype tot de meest

complexe terminal of een massageheugen.

In het volgende hoofdstuk zullen we ons beperken tot twee uit de laatste

categorie, de tape- en de discunit.

Bij al deze devices wordt data getransporteerd. Deze data worden op ver

schillende wijzen in quanta ingedeeld. Algemene begrippen die betrekking

hebben op een hoeveelheid data zijn file, record en field.

De voor de gebruiker belangrijkste hoeveelheid van informatie is de

record. Dit is een verzameling informatie over een individu of een item.

De soort en hoeveelheid informatie die een record bevat is afhankelijk

van het doel waarvoor deze gebruikt wordt. Een record betreffende een

bepaald onderdeel dat in een magazijn aanwezig is bevat b.v. het aantal,

de prijs, de leverancier, de kleur enz.

De record is onderverdeeld in fields. Deze fields beschrijve"'de verschil

lende aspecten van het individu of item waarop de record betrekking heeft.

De field neme is de naem die aan het field wordt gegeven en is meestal

hetzelfde als de naam van het atribuut van het individu of item waarop

de waarde in het field, de field value, betrekking heeft.

Een key field is een field dat de record een-eenduidig identificeert

Aan de hand van het key field kan de record dus eenduidig opgezocht

worden. Zo kan in een studentenadministratie de naam of het nummer van

de student het key field zijn.

Een verzameling soortgelijke records wordt een file genoemd. Een

studentenadministratie zal vaak uit meerdere files bestean, b.v. een

1.1



file met de studieresultaten van de verschillende studenten en een file

met gegevens over de burgerlijke stast.

De bovenstaande indeling van data in file-rEcord-field is de vorm waarin

de informatie aan de gebruiker van het computersysteem gepresenteerd

wordt. In de machine zelf worden de data op een andere manier ingedeeld.

Deze is echter sterk afhankelijk van de bovenstaande indeling.

De grootste hoeveelheid informatie die gedurende een I/O-operetie naar

een device wordt getransportear~wordt een blok ganoemd.

B~ sommige devices is de grootte van het blok vast, b.v. bij een kaartlezer,

andere weer hebben variabele blocks, b.v. de disc.

De totale hoevaelheid informatie die via een device ter beschikking van

de CPU staat wordt een volume genoemd. Bij een discdrive is een discpack

een volume, bij een tapeunit is een reel (spoel) een volume.

De blocks zijn onderverdeeld in subblocks, deze weer in area$ dan

volgen de words, bytes en als kleinste eenheid, de bit.

Bij de peripheral devices waarvan een overzicht gegeven zal worden

berust de geheugenwerking op magnetische registratie van de data.

Oaarom zullen nu eerst enkele van de gebruikte registratiemethoden in het

kort besproken worden.

1.2 Magnetic recording.

Bij het opnemen beweegt het magnetiseerbare materiaal onder de opname

kop door. Tegelijkertijd vloeit er een stroom door de spoel. De richting

van de stroam bepaald de magnetisatierichting van het materiaal.(fig.1j)~

Return to Zera Recording ( RZ )

Het opnemen en weergeven is schematisch in fig.\2 weergegeven. Return to

Zero of RZ recording wordt OOE weI bidirectional recording genoemd.

Bij deze methode wordt er van uit gegaan dat het materiaal ongemagne

tiseerd is. Bij het opnemen wordt voor iadere bit een stroomstoot door

de opnamekop gestuurd. Voor een ~ een positieve stroompuls en voor een

nul een negatieve stroompuls.

Om de wederzijdse beinvloeding van de magnetisatiegebiedjes te voorkomen

is de pauze tussen de verschillende bits erg grDot. Bij het teruglezen

van de band wordt iedere veldverandering omgezet in een spanningspuls.

Hieruit kan dan weer de opgeslagen:,in~D~at~e:afgeletd,worden. We zien

in de figuur tevens dat bij toenemende bitdichtheid op het materiaal de

wederzijdse beinvloeding steeds groter wordt.

1.2
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Dipole of Pulse recording

Bij deze methode wordt een 1 weergeven door een gemagnetiseerde spot

op het materiaal terwijl aan 0 door ongemagnetiseerd materiaal wordt

voorgesteld. Dit is in figuurtJ weergegeven. De opnamestroom loopt dus

slechts in een richting door de kop. Deze methode heeft twee nadelen:

- Het weergeven is niet z.g. self-clocking, d.w.z. er kan geen strobe

signaal voor hat in een register inklokken van de data uit het weer

gavesignaal afgeleid worden.

Op de tweede plaats moet de tape voordat deze opnieuw beschreven kan

worden gewist worden. De methode is niet z.g. self-erasing.

Om toch een self-clocking systeem ta krijgen moeten de tracks van de

tape zodanig gecodeerd worden dat bij iedere detabyte minstens een 1

eanwezig is (nine-track, odd parity).

Return to Bias

ien methode waerbij het tweede nadeel vervelt is de Return to Bias.

Dit is een gewijzigde versie van de pulse recording methode. Een gelijk

stroom bias wordt tijdens het opnemendoor de kop gestuurd. Als een 1

op de tapegeschreven moet worden wordt een korte stroomstoot tegenge

steld aan de biasstroom door de kop gestuurd.

Het nadeel van bovengenoemde methode is dat er twee veldveranderingen

per bit op de tape aanwezig zijn. Dit zijn meer aan strikt noodzakelijk

is. Bij vermindering van het aantal veldveranderingen per bit kan het

aantal bit per inch op de tape opgevoerd worden.

Bij de volgende twee methodes is maximaal een veldverandering per bit

aanwezig.

NAZ, Nonreturn to Zero

Bij deze methode verandert de stroom alieen van richting als er een ver

andering in signaalinformatie is. Voor een serie nullen of enen wordt dus

een lang gebiedje op de tape gemagnetiseerd. Bij het schrijven loopt de

stroom dus in een vaste richting voor een 1 en in tegengestelde richting

voor 'n nul (fig\5).

NAZ is niet self-clocking. Bij multitrack devices kan dit echter door

oneven pariteit van het datawoord verholpen worden.

De oude informatie die op de tape stond wordt echter weI overschreven

zodat van tevoren wissen van de tape niet meer noodzakelijk is.

1.4
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NRZ1, Nonreturn to Zero for ones

Deze methode lijkt erg veel op NRZ, is echter op sen punt essentieel

verschillend. Bij iedere 1 in het datasignaal verandert de stroom door

de opnamekop van richting, bij een 0 in het datasignaal verandert de

stroom niet van polariteit (zie fig. 6).

Bij deze methode vinden we ook weer als nadeel dat ze niet self-clocking

is, ze is echter weI self-erasing.

De NRZ en NRZ1 methode hebben nog een nedeel dat echter niet zonder

mesr duidelijk is. Bij beide systemsn zal sen lange serie nullen Of enen

esn stroom veroorzeksn die niet van richting verandert. Dit betekent dat

een lang magneetje ophet materiaal wordt geschreven. Dit veroorzaakt bij

hetontwerpsnvan een versterker voor het van de leeskop afkomstige signaal

grote probleman. Deze moet aan de ene kant zeer lage frequenties goed weer

geven en aan de andere kant een grote bandbreedte hebben om een serie

afwisselend nullen en ensn goed weer te kunnen geven. Een andere probleem

dat uit het gebruik van sen enkele track (disc) voortvloeit is dat het

dan bij beide methodes niet mogelijk is een kloksignaal uit het datasig

naal af te leiden.

Beide bovenstaandeproblemen zijn bij de nu volgende methodes opgelost.

Phase encoding

Voor iedere bit die moet worden geregistreerd wordt de stroom een of

twee keer van richting omgekeerd (fig1J). Het aantal richtingsverande

ringen is afhankalijk van of een 1 of een 0 moet worden opgenomen. Een

voordeel vergeleken met de eerder genoemde methodes is dat er slechts

twee frequenties door de opnameversterker verwerkt moeten kunnen worden.

Doordat bovendien naast elkaar gelegen magnetisehe gebiedjes steeds

tegengesteld van richting zijn kunnen we het aantal bits per inch veel

groter maken. De detectie van het datasignaal wordt door de sterk peria

dieke aard van het signaal veel eenvoudiger.

Het Diphase systeem

Bij dit systeem verandert de stroam direct aan het begin van een bit van

richting. Als de op te nemen bit een nul is wis.elt de stroam bovendien

in "het midden van sen bit nog een keer van richting. Hiermee bereiken we

dat bij het teruglezen het begin van een bit door een spanningspuls wordt

aangegeven terwijl een -nul wordt gekenmerkt door een puIs in het midden

van een bit.(zie fig\B).
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Manchester Phase encoding

Oit systeem wordt door de volgende eigenschappen gekenmerkt:

Er is altijd een verandering van da richting van de opnamestroom in het

midden van een bit.

De richting van da verandering van de opnamestroom is afhankelijk van

of een 1 of een 0 wordt opgenoman.

Er is aIleen aan stroomverandering aan hat begin van een bit als dit

noodzakelijk is om in hat midden de juiste stroomvarandering te krijgen.

Van deze systemen wordt bij tape-units tegenwoordig aIleen nog maar van

de NRZ1 en de Manchester Phase Encoding methodes gebruik gemaakt.



1.3 Tape-units

Mechanische constructie

De tape-unit lijkt wat constructie betreft enigszins op een gewone baMd

recorder. De tape-unit is voorzien van maximaal drie sets koppen, afhan

kelijk van het gebruikte opnameprincipe • Als de tape in normaIe richting

beweegt komt hij eerst langs de wiskop. Hier wordt bij het schrijven

aIle informatie van de tape verwijderd. Vervolgens loopt de band langs

de schrijfkop en als laatste langs de leeskop. Dit maakt het mogelijk

om direct na het schrijven de tape te lezen en de data te controleren.

Bij de meeste tape-units wordt NRZ1 of Phase Encoding toegepast. Dit

zijn beide self-erasing methodes zodat hierbij de wiskop kan vervallen.

Dit is echter niet altijd het geval en wordt de wiskop toch genandhaafd

om de betrouwbaarheid van het systeem te vergroten.

In fig ..1,9 vinden we een schets van een tape-unit.

Tllkeup R..I

VA( UUM SWITCH
SE"'~ING PORTS

RIG~r

VACliUM
COLUMN

LEFT
VACUUM
COLUMN

Pillyout Reel

RIGHT l}RIVE C",PSTAN

~~--.::;~~~-~~~~:::+n (continuously lurllin,J

o

o

fig 1.9 Magnetic tape unit.
We vinden in deze tekening de volgende componenten:

De haspel(Reel) waarop zich het grootste gedeelte van de tape bevindt.

De motor die de haspel aandrijft bevindt zich achter de spoelen.
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De vacuum kolom. Deze dient als mechanisch buffer en maakt het mogelijk

dat de tape versneld kan worden zander dat de spoelen in beweging

worden gebracht.

De prolay, die via de de drive- en de stop capstan versnellende en

remmende kracht op de tape uitoefent.

Voor het voortbewegen van de tape en voor de mechanische buffering worden

vaak nag andere methodes gebruikt. Daze mechanische verechillen zijn echter

in wezen niet belangrijk voor de basturing van de tape-unit. De verechil

lende systemen Bullen voor de controller gekenmerkt worden door verschillen

in de timing van de besturingssignalen. Bovendien zal de statusmelding

van een met perslucht aangedreven systeem verschillen van een electrisch

aangedreven systeem.

Bij IBM b.v., wordt de tape door middel van een met spoelen bekrach

tigde prolay tegen de capstan aangedrukt. Er zijn echter oak systemen

waarbij de tape tegen de capstan aan gezogen wordt door middel van gaatjes

in de capstan die met een vacuum-pomp in verbinding staan.

Als buffering wordt soms een lus gebruikt die door middel van een veer

wordt strak gehouden in plaats van met onderdruk zoals bij de IBM machines.

De kop die in de tape-unit gebruikt wordt is mesetal een gecombineerde

lees!schrijfkop. Het is voordelig am deze twee zo dicht mogelijk bij

elkaar te plaatsen. De afstand tussen deze twee koppen en de afstand die

de tape nodig heeft am te stoppen eri am op snelheid te komen bepaalt de

minimale gapafstand (lengte tape tussen twee opeenvolgende datablokken).

In het kart kunnen we zeggen dat de belangrijkste mechanische eigen

schappen van de tape-unit zijn:

~ De afstand tussen de opgenomen bits (bit density),

~ De snelheid van de tape bij het lezen en schrijven,
;I( De tijd en de tape ·fengta nodig am de tape op snelheid te brengen,

~ De tijd en de tape iengte nodig am de tape te stoppen.
;I( De afstand tussen de lees- en de schrijfkop.

Oak van belang zijn de toleranties in de lees en schrijfkoppen, hierop

zal later worden terug gekomen.

De tape-unit is oak nag voorzien van een file-protect schakelaar. Oeze

schakelaar is voorzien van een taststift die in een gleuf in de tape

haspel valt. Alleen indian in deze gleuf een ring is aangebracht wordt

bij de montage van de haspel op de tape-unit de stift naar binnen geduwd

en kan de tape overschreven worden.



Forward drive

Wat moet er nu gebeuren ala we de tape in voorwaartse richting willen

bewegen?

Als het commando wordt ontvangen wordt de rechter prolay bekrachtigd en

duwt de idler capstan de tape tegen de drive capstan. De linker prolay

blijft in de neutrale stand. De tape wordt nu versneld en uit de linker

vacuum kolom getrokken. Aan de rechterkant wordt de tape in de kolom ge

duwd. Op een gsgeven moment wardt dan gedetecteerd dat in de linker kolom

te weinig tape zit. Dan wordt de linker spael gestart en de tape afgewik

keld, de linker kolom in. Op dezelfde manier wordt, zodra teveel tape in

de kolom is, tape uit de rechterkolom verwijderd en op de haspel ge

spoeld.

Forward stop

Indien de tape nu in voorwaartse richting beweegt en moet stoppen gebeurt

het volgende: de rechter prolay, die eerst de tape aandreef, wordt nu in

de neutrale stand gezet en de linker prolay wordt zodanig bekrachtigd dat

de idler capstan de tape tegsn de stop capstan aandrukt.

De wrijving zorgt er nu voor dat de tape stopt. Vervolgens zal dan de

linker kolom vol raken en de linker spoel stoppen, de rechter kolom zal

leeg raken en ook deze spoel zal stoppen.

Tape control

Het blokdiagram van een convetionele tape-unit controller is in onderstaande

tekening weergegeven.
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fig. 1.10 Tape control unit. 1.12



Deze kan grof in twee delen gesplitst worden:

~ Een kanaal interface die de communicatie tusaen data registers en het

kanaal verzorgt.

~ Een tape control interface die de communicatie tussen de date registers

en de tape-unit verzorgt.

De tape control interface bestaat uit drie functionele onderedelen:

- Lees circuits.

Schrijf cicuits.

Bewegings controle cicuits. Deze geven aIle commandos aan de mechanische

onderdelen van de MTU (magnetic tape unit) en interpreterende status

signalen die door de mechanische onderdelen gegenereerd worden.

Bij het lezen van informatie van de tape kunnen verschillende problemen

optreden. Iedere leeskop is voorzien van een spoel die een spanning afgeeft

die evenredig is met de veldverandering in de luchtspleet van de kop. De

spanning die de spoel afgeeft is afhankelijk van:

, De sterkte van het magnetische veld op de tape.

t De snelheid waarmee de tape langs de leeskop beweegt.

t De afstand van de tape tot de leeskop.

Door al deze variabelen kunnen grote variaties in amplitude en timing

van het signaal ontstaan.

Een ander probleem is de z.g. skew van de data. In het ideale geval zouden

de lees en schrijfkoppen loodrecht op de voortbewegingsrichting van de

tape staan. Meestal is dit niet het geval en zullen de verschillende bits

van een character op verschillende tijdstippen gelezen worden. Er zullen

speciale schakelingen aanwezig moeten zijn om de signalen die van verschil

lende tracks komen en bij een databyte horen weer "uit te lijnen". Hier

voor zijn speciale deskewing registers aanwezig. Dit skew effect kan na

tuurlijk ook optreden bij het wegschrijven van de data op de tape.

In de tape controller zullen ook nog verschillende klokschakelingen en

controle logica noodzakelijk zijn. O.a. een read clock die tussen de

verschillende characters de electronica uitschakelt om de noise immunity

te verhogen. Bovendien zal een write clock nodig zijn om de timing bij

het schrijven te verzorgen en een delay clock die de timing van verachillende

mechanische acties verzorgt.

In de tekening op de volgende pagina vinden we een blokdiagram van een

interface tussen een MTU en een tape controller.
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TAPE CONTROL MTU

Rewind ~------~r-r----1(~~~1

Rewind L..-----ill IUnload [.

Not Ready 4

Mechanically Ready

RDS A
Inlema'

Write StalUl

Go (i) ~-----II PROLAY
1t---tt-F~-~+-----JI---~IooNTR

PROV.Y
FOIlWAIlD

KEAD/WRITE

Write Head HEAD
Coils (9) ASliEMBLY

+12v_----l

Sel +
NFP·I

I
I
I
I

W,i'eLRCC
Gale ( I Line)

Backward I ®,
Model n ! 3

I,
Se,W,ile I@

I
I
I

Select TU ICD

I
Set Read t®

Write P' line

Wri,e Bus 19 Line.)

(TU Selected + Read[)
(One of 3 Lines)

i,,
Selecte~ I

and NFP·I '@

@ Wnte &:00 (I Line)

Read

Wrile

fig. 1.11 tape control- tape unit interface.

Hieruitblijkt duidelijk dat in de tape-unit zelf alleen de meest nood

zakelijke electronica is aangebracht. Deze electronica is noodzakelijk

omdat de tape-unit bepaalde commandos, zoals rewind, na initialisatie

door de controller alleen moet kunnen uitvoeren.

Tape commandos

In het volgende zal een kart overzicht gegeven worden van de commandos

die aan een tape-unit met controller gegeven kunnen worden. De verschillende

commandos worden vooraf gegaan door de door IBM gebruikte hexadecimale

codering.

02 Read. Hierbij gaat de informatie van de tape via de controller en het

kanaal naar het geheugen. Het kanaal kan het transport afbreken als

,voldoende informatie is verzameld maar de MTU moet het hele blok afmaken.

DC Readbackward. Idem, alleen wordt het blok van achteren naar voran

gelezen.
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01 Write. Hierbij wordt de informatie van het geheugen naar de tape gestuurd.

Het block wordt echter beeindigd zodra de informatiestroom ophoudt.

00 Test 1/0 De status van de MTU wordt hierbij naar de CPU gestuurd.

04 Sense. De MTU heeft zes statusbytes beachikbaer. Bij sen defect worden

deze met dit commando near de CPU gestuurd.

07 Rewind.

OF Rewind/Unload. Beide commandos veroorzaken het terugspoelen van de tape.

Bij het tweede commando wordt de load point marker die op de tape

zit genegeerd en de tape helemaal teruggespoeld.

17 Erase gap. Als herhaalde malen zonder succes is geprobeerd een fout

loos block op de tape te schrijven I wordt met behulp van dit commando

~II tape gewist en opnieuw geprobeerd.

1F Write tape mark. Dit initieert het schrijven van:een speciaal kort blok

dat een end of file aangeeft.

2F Backspace one file.

27 Backspace one block.

37 Forwardspace block.

3F Forwardspace file.

03 No operation. Dit stelt het kanaalprogramma er toe in staat later

afgemaakt te worden.

1B Request tie. Dit is een speciaal commando om een blok met Ben fout er

in opnieuw te lezen en te corrigeren.

DB Diagnostic. AIleen van belang voor de service monteur.

NRZ1 Datablock formaten.

De data worden in blokken van het geheugen naar de tape-unit getranspor

teerd. Deze blokken bestaan uit bytes met een extra pariteitsbit er Ban

toegevoegd. Bij het wegschrijven van dit block op tape worden hier twee

extra characters aan toe gevoegd. Dit zijn:

- Het cyclic redundancy check character of CAe. Oit wordt gebruikt om de

correctheid van het blok te controleren. r'

- Longtidunal redundancy check character of LAC. Dit heeft dezelfde functie

en geeft dus Ben tweede controle mogelijkheid. Bij seven track tapes

wordt aIleen maar het LRC gebruikt.

In de tekening op de volgende bladzijde vinden we een overzicht van een

NRZ1 datablock zoals dat op de tape staat.
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·Nominal, actual minimum
block lengths vary slightly
among using systems

Minimum Data Block Lengths

Nine-Track 18 Bytes (Write)
NRZI

12 Bytes (Read)

Seven·Track 18 Characters
NRZI· (Write)

12 Characters
(Read)

,.
IE-.......--~ TAPE UNITS

CRC LRC
Byte Byte

Data

TAPE CONTROL

Tape Motion

LRC

___Se_v_e_n-_T_ra_Ck_D_at_D__-+crl
Four Character Spaces~ ~

Nine-Track Data 1
Four Byte Spaces~ ~
Eight Byte Spaces t--

NRZI block
transferred
between TAPE
CONTROL and
TAPE UNit

NRZI bloct
tralllferred
between TAPE
CONTROL and
TAPE UNIT

Block transferred
betMICII CHANNEL
and TAPE CONTROL

fig. 1.12 NRZ1 block formats.
Phase encoding

IBM gebruikt de phase encoding volgens het manchester systeem. Het formaat

van een PE datablok staat in de volgende figuur W8Brgegeven.

fig. 1.13 PE block formatT

Voorafgaande aan de data is een z.g. preamble toegevoegd terwijl na het

datablok een postamble voIgt. De preamble bestaat uit 40 kolommen met

allemaal nullen gevolgd door een kolom bestaande uit allemaal enen. De

postamble is hetzelfde als de preamble, aIleen is de volgorde omgekeerd.

Het doel van de pre- en postamble is het volgende:

Het formaat (foutieve pariteit) geeft aan dat de de TU een pre- of

postamble aan het lezen is.

Het aantal kolommen geeft de controller voldoende tijd om de electronica

(VFO) te synchroniseren.

De formaten kunnen correct gelezen worden, ongeacht de tape voorwaarts

of achterwaarts beweegt.

Voor het lezen en schrijven zijn vanwege de veel hogere bitdensity speciale

schakelingen noodzakelijk. Dit zijn:

Amplitude sensoren om te controleren of het signaal dat van de tape komt

de correcte amplitude heeft.

De burst detector controleert het formaat en de aanwezigheid van de pre-

en postamble gedurende het lezen.



Ook dient een VFO (variable frequency oscillator) aanwezig te zijn om

een met de data gesynchroniseerd kloksignaal te kunnen maken. De VFO

moet dan synchroniseren op de veldveranderingen in het midden van een

bit.

Indien een van de amplitude sensoren een te laag signaalniveau consta

teert wordt in het death track register op de bitplaats overeen komende

met die track een 1 geplaatst. Indien slechts een track uitvalt ken

later eventuee~ door de record te herlezen en de slechte track te negeren}

door middel van de parity track het datablock gereconstrueerdworden.

Bovendien is aan het eind van het datablock nog de nodige redundancy

toegevoegd om foutendetectie mogelijk te maken, ook als geen track door

het death track register als defect wordt gekenmerkt.

Omdat bij PE iedere track volledig self-clocking is kunnen we een

skew over meerdere characters toelaten. We moeten dan echter vanaf het

begin van het datablok nauwkeurig het aantal gelezen bits tellen en in

het juiste register inklokken. Dit tellen gebeurt, met behulp van een ring

teller, deze wijst het register aan waarin de gelezen bit geplaatst moet

worden. Voor iedere track hebben we zoln ringteller nodig. Door nu de stand

van al de ringtellers te vergelijken kunnen we zien of al de bits van

eencharacteral binnen zijn. Indien dit het geval is lezen we de character

uit het deskewing register en verhogen de read pointer, m.a.w. we gaan

naar het volgende register kijken enz.

Op deze wijze kunnen we een skew over meerdere characters toelaten, maxi

maal net zoveel als we deskewing registers hebben. De toelaatbare mecha

nische toleranties zijn bij dit systeem dus veel groter dan bij NRZ1.

Dit heeft tot gevolg dat de bit density veel groter kan zijn. Bij NRZ1

konden we slechts een skew over een deel van een bit toelaten omdat de

klok uit het gehele datawoord werd afgeleid.

Tape labels

Het volgende heeft in feite niets met het systeem controller-tape te

maken maar wordt toch vermeld omdat dit min of meer standaard normen

voor het gebruik van tape als data file zijn.

We willen dat het systeem kan controleren of de correcte tapes op de

MTU zijn geplaatst. Dit kunnen we bereiken door de tapes van gedefinieerde

labels te voorzien die ook aan het computer-systeem bekend zijn.

IBM gebruikt hiervoor verschillende soorten standaard labels:

1.17



« Standaard IBM label

« Standaard ANSI label ( American National Standard Institution ).

De definitie van het soort label dat gebruikt gaat worden moet met behulp

van de job control cards gebeuren. We hebben ook de mogelijkheid om zelf

een label te definieren of om zonder label te werken.

We krijgen dan de volgende mogelijkheden:

SL (default) Standard IBM label

SUL Standard IBM label & user label

AL Standard ANSI label

AUL Standard ANSI label &uuser label

NSL Nonstandard label

NL No label

BPL Bypass labels, d.w.z. negeer aanwezige labels.

In de onderstaande figuur is een schets gemaakt van een tape met een stan

daard label.

L""'--M-a-rk---~er

"..:., '

~ i:.. I '.;,

",

.': .

Volume Label

''/'. .
":'.:: ... \.... ',

HDRI

HDR2
.. :,:.,,::::... , .'. -, ,..:.

HDR-system header label

" , . ,. '.. ~ .... :. . .... ::. \
. : :.',' , " ... \

UHLl UHl-user header label
,':' i/.· c' '.'. .: ,.' ".' (optional)

•·•
UHLh

UTL- user trailer label
(optional)

EOF-system trailer '-bel

Block I-first data block.

1M.tape markTM

Block I

Block 2

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\ '.

\ bst Block 'j
\ I ™
\ i. EOFI I

\ r EOF2

\ ,. UTLI

\ I .\ ~

\J U~;'I\ . .'
\ TM'

..•....

,. gap

TM

File1

! .

File 2

\;I,t File

;. ;.'

fig. 1.14 tape labels.
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Indien meerdere files op een tape.staan worden de verschillende files door

een tape-mark van elkaar gescheiden. De files worden dan steeds op de

op de vorige pagina geschetste manier geopend en gesloten. De laatste file

wordt met twee tape marks afgesloten. Tussen deze twee tape marks kunnen

nog verschillende trailer labels staan. Als laatste vinden we hieronder

de formaten van de gebruikelijke tape-marks.

Tape
tracks

11111111111
11111111 III

III IIIII III
I I III I II III

11111111111
I I I II I \I I I I

4
6
o
1
2
P
3
7
5

IBM nine-track phase encoded tape mark

80 flux changes at 3,200 frpi (40 phase encoded 0 bits).

Tape
tracks

. h ~el g tit I
spaces

Nine-track NRZ-l tape-mark.

I

----t
four bit I
spaces I

Seven track NRZ-l tape mark

(binairy or BCD)

fig. 'L.15Tape Marks

I

~

I
I

t-
I

4
6
o
1
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7
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Tape
tracks

C
B
A
8
4
2
1
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1.4 Direct Access Storage Devices

Indien grote hoeveelheden informatie moeten worden opgeslagen die toch

relatief snel toegankelijk moeten zijn wordt vaak een direct access storage

device gebruikt. Hieronder worden dan de disc, drum, en card strip verstaan.

In het volgende zullen we ons tot de disc beperken. Al deze geheugens wor

den vanwege hun constructie cyclic storage genoemd.

Bij de disc worden de data op een laag magnetiseerbaar materiaal opge

slagen die weer op een aluminium schijf is aangebracht.

De disc-pack bestaat uit een of meerdere van deze schijven die aan een of

beide zijden van een laag magnetiseerbaar materiaal zijn voorzien. In

onderstaande figuur is een wat overdreven schets van een IBM disc met 10

magnetiseerbare vlakken getekend. De onderste schijf is aan de rand van

ciliAder
i 000 •

cIlfnder
I 202

I \ • I
I• I•

i I 1
I 1 I 1__-

I :' track
I
I I

I I

I - I i J
I I• II II

I

I i I I
I :
I I
I I
I I

I , I

i I
I

I ,
I

I
I

I • I
; 1

I I
I

I I
I I

I I sector disc
--

fig. 1.16 disc pack.

een aantal inkepingen voorzien. Op een enkele plaats is de schijf van tW8e

dicht bij elkaar gelegen inkepingen voorzien. oit is de z.g. index mark.

De andere zijn sector markeringen. De index mark geeft het "begin" van het

oppervlak van de disc aan.

Voor ieder van de vlakken van de disc-pack hebben we minstens een lees/schrijf

kop nodig. Deze zijn vaak allemaal samen op een kamvormige constructie
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bevestigd zodat aIle koppen tegelijk bewegen •. Het spoor op een oppervlak

dat zander beweging van de arm door een lees/schrijfkop bereikt kan worden

wordt een track genoemd. B~j de IBM 2311 wardt Ben oppervlak in 203 tracks

verdeeld, 200 normaIe en 3 reserve.

De tracks in Ben pack die zander beweging van de arm, door Ben andere kop

te adresseren, bereikbaar zijn worden een cilinder genoemd.

Het zal duidelijk zijn dat am de arm van de ene track naar de andere

te bewegen Ben zekere tijd nodig is. Dit wordt de seek tijd genoemd. Als

we bovendien nag Ben bepaald punt op de disc willen bereiken moet de disc

meestal nag Ben stuk draaien voordat het gewenete punt zich onder de leesl

schrijfkop bevindt. De tijd die daarvoor nodig is wordt rotational delay

genoemd. Deze twee tijden bepalen samen de tijd die nodig is am Ben wille

keurig punt op de disc te bereiken. Dit wordt de accesstijd van de disc

genoemd.

Bij de tape werden aIle datablocks,achterelkaar op de tape opgeslagen.

Bij het verwerken van de tape worden deze sequentieel gelezen of geechreven.

Hierbij hebben we geen adresseringsmechanisme nodig. Bij een disc kunnen

we een willekeurige track uitzoeken am te lezen of te schrijven. Om een

bepaalde track aan te kunnen wijzen hebben we dus weI Ben adres nodig.

De grootste adresseerbare eenheid is de discdrive met daarop een pack.

Het tweede niveau is de track binnen het pack. Deze track wordt met behulp

van een cilinder-esn een head adres aangegeven.-Als kleinste adresseerbare
--,. ---

hoeveelheid informatie zien we twee mogelijkheden: de sector of het datablock.

Oe sectorindeling van Ben track is de eenvoudigste. Deze zal het laatste

besproken worden.

In het volgende zal eerst de IBM methode, het datablock als kleinste een

heid, besproken worden.

Het datablock wordt in drie subblocks onderverdeeld, het count-, key- en

datasubblock.

Subblocks

fig. 1.17 block layout.
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De verschillende subblocks worden door gaps van elkaar gescheiden. De ver

schillende blocks op de track worden ook door gaps van elkaar gescheiden.

Op de constructie en het doel van deze gaps zal later meer worden verteld.

Het count subblock moet altijd in het block aanwezig zijn. Het heeft de

volgende taken:

- Het markeert het begin van een block.

Het identificeert het block door het tracknummer en het volgnummer

van het block op de track.

Het beschrijft de twee subblocks die er op volgen.

Het key subblock identificeert de data die in het laatste subblock staan.

Het data subblock is het laatste en kan vrij lang zijn (maximaal de rest

van de track).

In het volgende gedeelte zullen de subblocks nader beschreven worden.

Als eerste in het count subblock vinden we de flag area F (zie fig.~1a)

Interblock Gap

'. Count

Flag I Identifier
: I I

: Cylinder : Head : Block: I I
F (I): C (2l :H (2)IB (I) KL(I~DL(2l!CC(2)

Intersubblock Gap

fig 1.18 data block layout.

Deze flag area is een byte lang en beschrijft de conditie van de track.

De volgende area, de block identifier, bestaat uit 5 bytes;

twee bytes identificeren de cilinder,

- twee bytes identificeren de head binnen de cilinder,

- een byte geeft het volgnummer van het block op de track.

Daarna komt een area waarin de key lengte beschreven wordt. Deze bestaat

uit een byte. De maximale key lengte is dus 255 bytes.

De volgende is de data length area die uit twee bytes bestaat.

De laatste twee bytes uit de count zijn CAe check bytes.

Het key subblock dient om de data op een of andere manier te identificeren.

Dit kan b.v. een salarisnummer bevatten of een codenummer voor een rekening

of een magazijnonderedeel. Indien in de key length area van de count 0

staat betekent dit dat de key afwezig is. Dan voIgt het data subblock dus

direct op het count subblock.



Indien de data length area nul bevat betekent dit dat het block een leeg

data subblock bevat, het is niet afwezigl Een leeg datasubblock geeft het

einde van een datafile aan.

Oit lege data 8ubblock bevat dan 1 byte nullen en twee GAG bytes.

De track

Op de volgende pagina vinden we Ben tekening van een track layout.

Omdat een track is ondergebracht op een circulair oppervlak, zonder begin

of einde wordt het begin van de track met de index marker aangegeven.

Vooraan op de track vinden we, bij IBM, het home address block. Vervol

gens een track descriptor base block en dan een aantal datablocks.

Tussen ieder van deze blocks vinden we een gap.

Oeze gaps hebben de volgende taken:

M ze scheiden de opeenvolgende blocks en subblocks,

M ze geven de controller tijd om zijn taak uit te voeren,

M ze geven timing signalen om de controller zijn electronica te laten

synchroniseren met de data op de disc.

Tussen de verschillende blocks vinden we de inter block gap, 18G, en tussen

de verschillende subblocks vinden we de inter subblock gap ISB. In fig.120

is een algemene gap layout getekend, in fig.\21 een schets van de verschillende

gaps die door IBM gebruikt wQrden. Het is dus duidelijk niet zo dat in

een gap geen informatie aanwezig is.

Vooraan in de gap vinden we de lead byte. Deze voIgt direct op de GAG check

bytes van het vorige (sub)block. Oeze lead byte geeft aan dat een gap voIgt.

Op het laatste datablock van de track voIgt dus geen lead byte. Het volgende

deel van de gap is de lead area. Oit is een leeg gebied. Hier heeft de

controller tijd om zijn taak wit te voeren. De VFO area geeft de VFO van

de controller de tijd om met het datasignaal te synchroniseren.( vergelijk

pre- en postamble bij manchester PE tape). Vervolgens kan een address marker

komen, deze identificeert het volgende subblock als een count subblock.

Als laatste in de gap komt de sync byte. Deze dient om het begin van een
•

databyte aan te geven, dus om de serie-parallel omzetting van het datasignaal

te synchroniseren.

Om de consructie van de address marker te begrijpen moeten we eerst een

normaal datasignaal bekijken. Het datasignaal wordt geconstueerd door

de databytes afkomstig van de controller van parallel naar serie om te

zetten en vervolgens er een kloksignaal tussen door te mengen. Oit is in

fig. 122 weergegeven. Bij de address marker ontbreekt nu gedurende 5
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HAG PHAG c

BO

ISB D IBG c

Sl

IBG c

Bm

ISB D

Index marker

fig. 1.19 track en gap layout
/

......

CIJI'------_lead_area~IIL.___VF_O_I rn [;]
fig. 1.20 alg gap layout



lead area tot 62 nullen

000000 00

Home Address gap

4 bytes

00 00 00 FF

svnch

DE

1B 24 nullen 4 bytes synch

cc 00 00 00 ..........•... 00 00 00 00 FF

Post Home Address gap

DE

1B 42 bytes of meer 5 bytes 2 bytes A.M. synch

cc FF FF FF FF ••.•...... FF 00 00 00 00 00 DE

Inter Block gap

1B

cc

18 F s

FF FF FF FF

7 bytes synch

00 00 00 00 00 00 FF DE

Inter Subblock gap

fig. 1.21 gap layout 1.25
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fig 1.22 DATA
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fig. 1.23 address marker in vergelijking met normale data



datapulsen het kloksignaal. oit wordt door een speciale schakeling gede

tecteerd.

Als eerste block op de track vinden we het Home Address Block of HAS.

Dit is het enige block dat slechts uit 1 subblock bestaat. Het adres in

het HAB identificeert de cilinder en de head die bij die track behoren.

De flag in het HAB geeft de toestand van de track aan. De track kan goed

of defect zijn, hij kan als originele (primary) gebruikt worden of als

vervanger (alternate) vaor een defecte track. De track kan dus in een

van de volgende drie toeatanden verkeren:

M good primary M bad primary M good alternate.

Een bad alternate kan niet voorkomen. Zodra een alternate track defect

raakt krijgt hij de status bad primary en wordt een nieuwe alternate track

gezocht.

Het tweede block op de track is het base block, BO. Bij een normale track

wordt in de count van het base block de track op de normale wijze geidenti

ficeerd. Indien de track defect is wordt in de count van I':jetdlilase block

naar de alternate track verwezen. Het adres van de alternate track staat

dus in de count van het base block. In de base block count van de altenate

track waar de data van de defecte t~ack staan, staat het adres van de

defecte track. Op deze wijze kan de controller zonder wijziging door de

CPU een defecte track door een goede vervangen.

De data blocks op de track hebben de al eerder genoemde formaten.

Nu de layout van de track en het doel van de verschillende blocks bekend

zijn kunnen we de verschillende commandos die door de CPU aan de disc

controller gegeven kunnen worden nader bekijken.

De subcommandos of CCWs (Channel Command Words) voor de IBM 2841 storage

control unit zijn onderverdeeld in verschillende areas. oit zijn de function,

flags, location en count.

Function is een 8 bits field en geeft hat commando dat de storage controller

moet uitvoeren.

Flags is een field van 5 bits, de betekenis van deze flags zijn in dit

bestekniet van belang.

Location is een field van 24 bits dat de plaats in het geheugen aangeeft

waar de data die in dit commando gebruikt worden beginnen.

COunt is een 16 bits field dat de lengte van het datablock aangeeft.

Met de 1 byte lange function kunnen kunnen 256 commandos gecodeerd worden.
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Op paginal~9staat een lijst met commandos die voor de IBM 2311 disc gelden.

We zullen nu enkele van deze commandos bekijken.

- Seek cilinder. In het location field van het commando staat het geheugen

adres van de pleats waarin het cilindernummer staat waar de arm van de

disc drive heen moet. Dit cilinder adres wordt vergeleken met de momentele

positie van de arm en indien dezeniet overeen kamen wordt de arm naar de

.1uiste positie bewogen. Dit vergelijken ven het cilinder adres en het ini

ti~ren van de armbeweging gebeurt door de disc drive zelf. De controller

zorgt in dit geval aIleen voor het decoderen van het commando en het op

halen van het cilinderadres~(Zie blokdiagram disc drive op pg.1.30).

Het seek commando is meestal het eerste in een keten • Na de seek zal

vaak het commando search identifier equal kamen. De controller leest nu

aIle blocks op de track totdat hij een count tegenkomt die overeen komt

met de in het commando gespecificeerde count. Dit wordt dan aan de CPU

doorgegeven. Deze geeft dan de volgende opdracht aan de contrmller. Dit

zal dan b.v. een read key of read data zijn.

Bij de bovenstaande commandoketen is de seekopdracht een nondata subcommand.

Dit betekent dat voor de initialisatie van het commando de controller en

het kanaal nodig zijn waarna de disc drive het alleen afkan. De controller

kan dan zijn aandacht aan aen andere disc drive besteden.

Uit de lijst met commandos blijkt dat bij de disc veel meer mogelijkheden

aanwezig zijn dan bij de tape unit.

Uithet voorgaande hebben we aen indruk kunnen krijgen van de complexiteit

van de IBM benadering van hat adresseringsprobleem op een track.

In het volgende zullen we in het kort het verdelen van records in blocks

bespreken. Dit heeft in feite niets met de controller en de disc drive

te maken maar moet door de CPU gebeuren. In speciale gevallen (track over

flow, multitrack blocks) heeft bij IBM de controller toch een aktief aan

deel in deze record-datablock conversie.

We kunnen de records op verschillende manieren in blocks verdelen. De meest

eenvoudige methode is per block een record van een g~definieerd formaat

te nemen. Dit worden fixed unblocked records genoemd. Een tweede mogelijk

heid is meerdere records met vaste afmetingen tot een datablock samen te

voegen. Dit is het fixed blocked formaat.

De derde mogelijkheid is ~record van variabele grootte in een block

onder te brengen, dit wordt variable unblocked genoemd. Bij variable blocked

records worden meerdere records van variabele grootte tot een block samen

gevoegd.



0 J 2 3 4 5 6 ]

M/T Hi = C K D Channel

INri te Data 0 0 0 0 0 1 0 1

INri te Key, Data 0 0 0 0 1 1 0 1

INri te Count, Key, Data 0 0 0 1 1 1 0 1

INri te Home Address 0 0 0 1 1 0 0 1

INri te R 0 0 0 1 0 1 0 1
0

Search Equal ID - 0 1 1 0 0 0 1

Search Equal Key - 0 1 0 1 0 0 1

Search Equal Home Address - 0 1 1 1 0 0 1

Search Equal Key, Data - 0 1 0 1 1 0 1

Search Hi 10 - 1 0 1 0 0 0 1

Search Hi Key - 1 0 0 1 0 0 1

. Search Hi Key, Data - 1 0 0 1 1 0 1

Search Hi Equal 10 - 1 1 1 0 0 0 1

Search Hi Equal Key - 1 1 0 1 0 0 1

Search Hi Equal Key, Data - 1 1 0 1 1 0 1

Read Data - 0 0 0 0 1 1 0

Read Key, Data - 0 0 0 1 1 1 0

Read Count, Key , Data - 0 0 1 1 1 1 0

Read Home Address - 0 0 1 1 0 1 0

Read R - 0 0 1 0 1 1 0
0

Read Count - 0 0 1 0 0 1 0

Read In it i a I Program Load ( IPL) - 0 0 0 0 0 1 0

Control Seek (BBCCHH) 0 0 0 0 0 1 1 1

Control Restore 0 0 0 1 0 1 1 1
,

Control Release 0 1 0 0 0 1 1 1

Control Space Record 0 0 0 0 1 1 1 1

Control No Op 0 0 0 0 0 0 .l 1

Control Cyl. Seek (CCHH) 0 0 0 0 1 0 1 1

Control Head Seek (HH) 0 0 0 1 1 0 1 1

Control Set Fi Ie Mask 0 0 0 1 1 1 1 1

Control Erase 0 0 0 1 0 0 0 1

Test I/O 0 0 0 0 0 0 0 0

Sense I/O 0 + + + 0 1 0 0

INri te Special Count, Key, Data 0 0 0 0 0 0 0 1

Reserved 0 0 1 0 0 0 1 1
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Bij al deze formaten moet de CPU data aan de records toevoegen die het

later weer mogelijk maken om de blocks weer in records te ontleden. Bij

de genoemde formaten zorgen standaard routines binnen het operating system

er voor dat dit correct gebeurt.

De vijfde mogelijkheid is het unspecified formaat. Hierbij wordt het aan

de gebruiker van het systeem overgelaten de records tot een datablock

samen te voegen.

De laatste mogelijkheid valt een beetje buiten dit rijtje. Dit is de z.g.

spanned record. In dit geval wordt een record in 8tukken gesplitst en

over meerdere blocks verdeeld. Een overzicht van deze formaten vinden

we op pg. t31 • Bij al de genoemde format en gebeurt het Samenvoegen

en later weer uit elkaar peuteren van de records binnen de CPU. De controller

ziet alleen maar datablocks. Bij het track overflow block is ook de con

troller bij deze splitsing betrokken.

De grootte van datablocks in een disc file is afhankelijk van de behoeften

van de gebruiker. Bij vaste blockformaten heeft de gebruiker veel vrijheid

in het kiezen van deze formaten. Het zal dan ook vaak gebeuren dat een

track niet helemaal vol is. Om eem track vol te krijgen moet dan een deel

van een block aan het einde van een track geschreven worden en de eest

van het block op de volgende track. Om dit mogelijk te maken is in de

controller een hardware faciliteit ingebouwd. Bij het schrijven van een

block wordt aan het einde van een track automatisch overgeschakeld naar

de volgende track in de cilinder. De flag byte van de overflow record bevat

dan een flag die aangeeft dat de record een overflow record is. Het moet

dus van tevoren bekend zijn dat track overflow zal optreden. Bij het Iezen

van de overflow record leest de storage controller na detectie van de flag

automatisch door op de volgende track.

Multitrack blocks maken van dezelfde harware facilitiet gebruik • Deze

kunnen zich over meerdere tracks uitstrekken. Deze tracks moeten allen

in dezelfde cilinder liggen. De record wordt nu in segmenten verdeeld die

aIle, behalve de eerste en de laatste, uit een hele track bestaan. In al

deze segmenten behalve het laatste wordt de overflow flag geset. Bij het

lezen blijft de storage controller dan tot en met het laatste segment

(dat geen overflow record is) doorlezen.

In het voorgaande is beschreven hoe IBM variabele formaten gebruikt om

de ruimte op de track optimaal te benutten. Het blijkt duidelijk dat dit
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aanleiding geeft tot zeer complexe constructies. Het andere uiterste is

de sector als kleinste adresseerbare eenheid op de track te nemen. Hierbij

wordt de track met behulp van inkepingen die op de disc-pack zijn aangebracht

in sectoren verdeeld.

Een andere mogelijkheid is de track met b.v. address markers in sectoren

in te delen. De indeling met behulp van inkepingen kan niet gewijzigd worden,

de indeling met behulp van magnetisch geregistreerde merktekens wale Het

earste wordt hard sectorizing genoemd, het tweede soft sectorizing.

Doordat de sector de kleinste adresseerbare hoeveelheid informatie is (enkele

honderden bytes) moeten hele sectoren tegelijk gelezen of geschreven worden.

Hieruit vloeit het nadeel voort dat indien de datablocks slecht in de sectoren

passen veel geheugenruimte verloren gaat. De CPU moet dus zo goed mogelijk

aangepaste blocks leveren. Het blijkt dus dat bij deze benadering het probleem

naar de CPU wordt verplaatst. Daartegenover staat echter het niet geringe

voordeel dat de controller voor Ben sector disc erg eenvoudig kan zijn en

maar weindg commandos hoeft te kennen.

In dit hoofdstuk is getracht het enorme aantal mogelijkheden te laten zien

die we bij peripheral devices kunnen aantreffen. Het zal dan ook onmogelijk

zijn om een controller te bouwen die voor alle devices geschikt is, tenzij

we een enorme hoeveelheid redundante hardware toelaten als de controller

bij een bepaald device gebruikt wordt. Het zal echter blijken dat een modulaire

opbouw van de controller een stap in de richting van een universele I/O

controller is.
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Hoofdstuk 2

2.1 Ontwerp van een zeer snelle microprogrammeerbare I/O controller

Wat is I/O?

Onder I/O verstaan we het transport van data tussen een processor en een

peripheral device, bijvoorbeeld een magneetbandgeheugen, schijfgeheugen,

regeldrukker, kaartlezer enz.

Oeze peripheral devices moeten op een of andere manier bestuurd worden.

Zij moeten van data voorzien worden en de verwerking van deze data moet

bestuurd worden. De toestand van het device moet ook op een of andere manier

gecontroleerd kunnen worden.

Disc

Cardreader

Papertape INMagn. tape

Casette

Floppy disc

OUT
~

Diac

Papertap. punch

Magn. tap.

Ca..tt.

Flappy d1.c

Card punch

We kunnen dit bijvoorbeeld realiseren door de controle-, test- en data-

lijnen van het device rechtstreeks op de i~en outputpoorten van een processor

aan te sluiten. We kunnen dan de lijnen van en naar het device met behulp

van een programma testen respectievelijk aansturen. Dit betekent dat de

processor de meestal vrij complexe sequenties van bitpatronen moet realiseren

die voor het besturen van het device noodzakelijk zijn. In dit geval spreekt

men van geprogrammeerde I/O. Dit houdt in dat de processor met taken belast

wordt waarvoor hij in eerste instantie niet is bedoeld.

In meer complexe computersystemen wordt dit daarom op een andere wijze

georganiseerd. Het is voldoende als de CPU de data beschikbaar stelt en met

een commando te kennen geeft waar de data vandaan komen (de geheugenplaats),

A
IN Status

'4
r---

~ I/O
OUT Control J Devicer

CPU roo-

IN J l

II DATA \
OUT ~ J

l r

fig 2.2 geprogrammeerde control.



waar ze naar toe moeten en wat er mee moet gebeuren. Bij de afwikkeling van

dit proces wordt dan gebruik gemaakt van twee min of meer autonome hardware

blokken die in de literatuur vaak als "kanaal (channel)" en "I/O controller"

worden aangeduid. Het kanaal zorgt er voor dat het datatransport vanuit of

Seek A
Search I status
Read I/O ,
Write

j L Device l

CPU IN I DATA
, Controller Control Device

OUT \ Command I
,

1 r .. ..
I ,
\ Data

I, r

fig. 2.3 I/O control via device controller.

naar het massageheugen van de CPU correct verloopt, terwijl de I/O controller

voor de besturing van de datastroom tussen het kanaal en het device en voor

de besturing van de mechanica en de electronica van het device zorgt.

De 1/0 controller vertaalt dus de commandos die via het kanaal van de CPU

komen in sequenties van bitpatrenen die nodig zijn om de data op of van

de juiste plaats van het peripheral device te krijgen.

Bovendien moet de controller de correcte afhandeling van het datatransport

zo goed mogelijk controleren. Dit kan gebeuren door de toestand van het

peripheral device te controleren en door middel van codes fouten in de data

te detecteren en eventueel te corrigeren.

De taken van de I/O controller kunnen in het kart als voIgt omschreven

werden,:-Vertalen van commandos van de CPU naar bitpatronen voor het

device

-Functie en toestand van het device controleren en zo nedig Ban

de CPU doorgeven.

-Datatransport besturen.

-Datatransport contreleren. Oit hOlJdt in dat de controller er oak

toe in staat moet zijn zichzelf te controleren.

Indien we ons realiseren dat het besturen van een device het setten en testen

van bitpatronen op lijnen betekent, dat controleren van data toepassen van

coderingen dus rekenwerk betekent, kunnen we bovenstaande functies terugbrengen

tot meer elementaire functies die door de hardware meeten kunnen worden

gerealiseerd. Dit zijn dan:

- Testen van bitpatronen op statuslijnen.
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- Setten van bitpatronen op controlelijnen.

Onthouden van data- en statuswoorden.

- Toepassen van eenvoudige berekeningen op data- en statuswoorden.

De eisen die aan de rekencapaciteit van een I/O controller gesteld worden

zijn zeer gering. Het zal vaak niet meer zijn dan het toepassen van logische

bewerk1ngen(and, exclusive or) op data- en statuswoorden.

2.2 Disc en tape commandos

De operaties die uiteindelijk het doel van het systeem controller-device

zijn, zijn het lezen en schrijven van data op een schijf of een band. Het

veschil tussen beide devices, de disc- en tape-unit, komt vooral tot uiting

in de subcommandos die nodig zijn om dit uit te voeren (zie hoofdst. 1).

Bij de tape zijn enkele van deze subcommandos rewind, read next record,

read record backward, skip one record, backspace one record enz.

Bij de disc kennen we ondere andere de commandos search on key, r~ad,

write enz.

De bovenstaande commandos zijn van toepassing als een datafile in gebruik

is. Dan zijn er nog de commandos die nodig zijn om een file te initialiseren.

Voor de tape is dit o.a. write tapemark, voor de disc write home address.

De laatste graep commandos vallen onder het hoofd foutendetectie en diagnostiek.

Wat uiteindelijk voor de gebruiker van belang is zijn de commandos lees en

schrijf een datablok. In het ideale geval zouden deze twee ook voldoende

moeten zijn. In het concept van de voorgestelde I/O controller zal blijken

dat een vereenvoudiging in de hoeveelheid commandos kan optreden.

De taak van de I/O controller is deze veelheid van commandos om te zetten

naar de sequenties van bitpatronen die voor het device noodzakelijk zijn.

Het besturen van het device gebeurt nu door bitpatronen op lijnen te testen

en te setten. De enige manier waarop we twee zo verschillende devices als

een dis~en tape-unit met dezelfde hardware kunnen besturen is door middel

van een vorm van geprogrammeerde I/O. Dit kan dan normaal prog~ammeren zijn

zoals we bij een 8080 microcomputer kennen of microprogrammering. Hierop zal

later terug worden gekomen. In het volgende zullen we eerst een overzicht

geven van de historische ontwikkeling van de hardware van de I/O controllers.

Daarna wordt een overzicht gegeven van de materialen die tegenwoordig op de

markt zijn waarmee deze controller gerealiseerd kan worden en als laatste

wordt dan het concept beschreven van de ontworpen controJler.



2.3 Historische ontwikkeling van de hardware van een rIo controller

De eerste I/O controllers waren apparaten die uit "wilde"logica bestonden.

Deze controllers werden specifiek vooreen device en een beperkt aantal CPUs

ontworpen. Bij deze controllers worden de noodzakelijke bitpatronen do0I' _

Channel Buffer ueV1ce
Interface Interface

I I I I J

.t ~ I I I ..
I , I I I I\...

Control
I I I

\ J I I ...
1 ,

I ControlCPU I I Device
.t ~ I I I r

If , I I I .tOate I I I to
~ J I I I I ,
1 r I I \

Qata
II I

I I . 1 ,
Channel aevice
Control Control

fig. 2.4 hard wired controller.
hard wired logica gerealiseerd en geinterpreteerd. Dit heeft tot gevolg dat

het systeem vrijwel niet gewijzigd kan worden.

De volgende stap in de ontwikkeling is de microprogrammeerbare I/O controller.

Dit houdt in dat de de logica van de controller, en dus de taken van de con

troller gestuurd worden met data uit het microprogrammageheugen, ofweI control

store. Dit control store is bij dergelijke controllers vaak uitgevoerd als

een read pnIY_J:!L8_mary. §j.j me~~_~~~_~e controllers vq).gens ditc_ol1f..e_pj:_~9rdt

Statue

Control uffer

Control
CPU

Device

Oata
Dat.

fig. 2.5 microprogrammeerbare I/O controller.

soms een random access memory als control store Qebruikt. Oit moet dan voor

het opstarten van de machine met de data die voor dat bepaalde device nood

zakelijk zijn geladen worden.

Het voordeel van de microprogrammeerbare controller is dat door veranderen

van het microprogramma, de inhoud van het control store, de functie van de

controller gewijzigd kan worden. Het is dus op deze manier mogelijk om
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een I/O controller te bouwen die voor meerdere devices gebruikt kan warden.

Bij deze controllers wordt de communicatie tussen de CPU en controller en

de communicatie tussen controller en device door~ microprogramma bestuurd.

De controllers hebben Ben beperkte buffercapaciteit am eventuele vertragingen

in het opzetten van de verbinding tussen controller en CPU op te kunnen vangen.

De laatste stap in de ontwikkeling van de architectuur van controllers is

de controller met twee control stores. Een control stare voor de communicatie

tussen CPU en een databuffe~ en een control store voor de communicatie tussen

het databuffer en het device. De twee control stares kunnen door middel van

statuslijnen informatie uitwisselen.

De voordelen van deze controller zijn onder andere dat de control stores,

doordat ze ieder een beperkte taak hebben, samen kleiner kunnen zijn dan
, ,
een control store dat beide taken op zich moet nemen. Doordat device en CPU

, ,
ieder een eigen control store hebben hoeft bij wijziging van een van beide

oak slechts sen control store aangepast te worden. Een ander voordeel is

dat, omdat de control stores qua hardware onafhankelijk zijn, bij een defect

in een van beide control stores de een de ander kan testen.

In het algemeen zal de buffercapaciteit van deze I/O controller grater moeten

statue

Control

Contro
cPU Device

Datu
Oate

fig. 2.6 I/O controller met gesplitst control store.

zijn omdat bij een datatransport twee verbindingen opgezet moeten warden

(de control stores moeten de informatie eerst aan elkaar doorgeven) •

In deze ontwikkeling wordt een onderverdeling van de I/O controller in 5

delen steeds duidelijker zichtbaar.

Iedere controller heeft een zekere databuffercapaciteit. Deze wordt in de

loop van de tijd steeds grater.



De verbinding met de CPU wordt door een "kanaal" of "CPU" interface gevormd

terwijl de verbinding met het device door de device interface gerealiseerd

wordt. De communicatie tussen ka~aal interface en buffer wordt door de

kanaal interface control bestuurd en de communicatie tussen buffer en device

door de device interface control. In de oudste controllers is deze indeling

vanwege de wilde logica erg moeilijk te onderscheiden terwijl in het laatste

concept deze indeling zander meer duidelijk is.

Resumerend zijn de onderedelen dus de volgende:

M device interface

M device interface controller

M buffergeheugen

M kanaal interface controller

M kanaal interface

2.4 Beschikbare componenten

Uit het voorgaande is gebleken dat bij de realisatie van de 'controller aan

geprogrammeerde I/O of aan microprogrammeren moet worden gedacht. Indien we

een microgeprogrBmmeerde machine willen bouwen zien we dat hiervoor de laatste

tijd verschillende LSI bouwstenen op de markt zijn gekomen.

Voor het adresseren van de control woorden in het control~ store zijn

sequencers in de handel. Deze genereren aan de hand van informatie uit

het control store (de sequence function ofweI besturingsinformatie) en informatie

afkomstig van statuslijnen die van het device of, inwendig, van de alu of

foutendetectieschakelingen afkomstig zij~ het adres voor het control store.

De sequencer vertoont sterke overeenkomst met de programmateller van b.v.

een microprocessor. In de sequencer is vaak een stack aanwezig zodat we er

toe in staat zijn in het microprogramma subroutines aan te roepen.

Deze aanroep kan oak conditioneel, afhankelijk van bepBalde testinformatie,

gebeuren. Een andere manier am stBtcslijnen te testen, vODral indien meerdere

tegelijk getest moeten worden, is een offsetbij het volgende adres voor het

control store op te tellen. We kunnen dan afhankelijk van n testlijnen adres

A tot en met A+2n_1 als volgende uit te voeren micro instructie uitkiezen.

We kunnen dus met deze sequencers in het microprogramma loops realiseren,

subroutines aanroepen, conditioneel subroutines 8anroepen, dezelfde met een

offset er bij opgeteld, en natuurlijk de nomale increment instructie realiseren.

Als laatste moeten we nag de sprong insructie vermelden. Met behulp van de

spronginstructie en de offset kunnen we naar een lijst met startadressen

VBn subroutines springen.
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Data and
Commands

Voor het control store dat we bij een microgeprogrammeerde machine nodig

hebben zijn verschillende elementen beschikbaar. Bijvoorbeeld LSI RAMchips,

ROM, PROM, UV-EPROM enz. Er worden aan dit control store echter strenge eisen

qua snelheid gesteld, d.w.z. de access tijd moet klein zijn. Uit deze mogelijk

heden blijven dan aIleen nog maar zeer snelle RAMs en fuseable-link proms

over. De 2115-2 1K bit RAM bijvoorbeeld heeft een accesstijd van ?e nSec.

De fuseable link PROMs zijn over het algemeen zeer snel en hebben een accesstijd

die in de buur.t van de 50 nSec. ligt.

Het derde element dat we nodig hebben, de rekencapaciteit, vinden we in

de zogenaamde bit slices. Dit is een ALU met een aantal multiplexers, een

schuifregister en een aantal registers in een huis. Het geheel is twee bit

breed, maar deze bitslices kunnen net als een gewone ALU parallel geschakeld

worden. Op deze manier kan dan een ALU met registers en multiplexers van nx2

bit breed gemaakt worden. De genoemde configuratie van de bitsaice is slechts

een van de vele mogelijke. Er zijn er van 4 bit breed, met of zander registers.

De 00 hpt moment beschikbare LSI voor het realiseren van een microprogam

meerbare machine zijn dus:

- Sequencers

- RAM/ROM (High speed)

- Bit slices ofwe1 sliced processors ofwe 1 central processor elements.



Een alternatieve mogelijkheid am een r/o controller te bouwen is een micro

processor te gebruiken en het device door middel van geprogrammeerde I/O te

sturen. Wat zijn nu de voordelen van microprogrammeren t.o.v. het gebruik van

een microprocessor? De enige reden waarom eeo microprocessor niet gebruikt

kan worden is zijn snelheid. Als we bijvoorbeeld een disc bekijken zien we

dat in de gap tussen twee records een commando gedecodeerd moet worden en

dat, indien nodig, de commandos vaor het device, de stuursignalen, veranderd

moeten worden. Hiervoor is dan bij de 2311 disc-drive ongeveer 80 micro

seconden beschikbaar. In deze tijd kan een microprocessor beslist niet genoeg

commandos uitvoeren. Oak blijkt dat de datatransfertijd, bijvoorbeeld van

een inputpoort naar het geheuge~ te groat is. De eisen voor de datarate zijn

dat de controller minimaal 10 Mbyte per seconde moet kunnen transporteren.

Dit is voor een microprocessor een onmogelijke zaak. Deze blijven bij een

transferrate van onder de 100 kbyte per seconde steken.

Een andere component die op de markt is gekomen is de zogenaamde interpreter.

Deze interpreters zijn zeer eenvoudige microprocessors, het programmeerniveau

van deze devices ligt dichter bij het microprogrammeren dan bij normaal program

meren. De enige beschikbare interpreter is een TTL device en overeenkomstig

sneller dan een micrprocessor. Het is echter gebleken dat oak deze interpreter,

vooral in meer complexe situaties (bijvoorbeeld bij het vergelijken vari data

met eenkeytniet snel genoeg is am de geeiste datarate van '0 Mbyte/sec. te

halen.

De enige mogelijkheid bij dergelijk hoge snelheden is dus een microprogram

meerbare machine. Het blijkt dat oak hier am aan aIle eisen te kunnen voldoen

nag speciale hardware voorzieningen gebouwd moeten worden. Hierop komen we

in hoofdstuk 3 nag terug.
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2.5 Concept van de r/o controller

Aan de hand van de vorige overwegingen werd tot het volgende concept besloten:

De onderverdeling van de controller in 5 delen blijft bestaan:

1 Processor of kansal interface

2 Kanaal interface controller

3 Buffer geheugen

4 Device interface controller

5 Device interface.

Het blijkt uit de voorgaande studie (hoofdstuk 1 ) dat bij de verschillende

devices soms erg specialistische electronica nodig is. Deze is bij deze

onderverdeling in de interfaces aangebracht. Omdat deze interfaces van het

gebruikte device en de gebruikte CPU afhankelijk zijn wordt het ontwerp

hiervan uitgesteld totdat deze bekend zijn. In het nu volgende deel beschouwen

we de extra electronica die bij een bepaald device in de controller ingebouwd

zou moeten worden als bij het device behorend. Deze electronica wordt dan

ook door de interface controller gestuurd. Er blijven dus aIleen de punten

2, 3 en 4 over. Deze kunnen zonder~dat het device of de CPU bekend is ont-

worpen worden. Het is duidelijk dat deze controller de meest complexe handelingen

die bij welk device dan ook op kunnen treden aan moet kunnen. Het gevolg

hiervan is dat voor de meeste devices deze controller een te grote capaciteit

heeft, dat het santal mogelijke operaties dat met deze controller gedaan

kan worden te groot is. Uit het onderzoek blijkt dat de meest complexe eis is

die aan een controller gesteld kan worden het bij een disc unit volgens IBM

concept een record aan de hand van zijn key te zoeken.

Een globaal blokschema van de voorgestelde universele contoller vinden we

op de vorige pagina.

Daze bestaat uit twee onafhankelijke interface controllers en een bufferge

heugen die samen op een bus zijn aangesloten.

Een controller dient voor de communiCBtie tussen het kanaal en het buffer

geheugen, de andere controller dient voor de besturing van het device en

de communicatie tussen hat device en het buffergeheugen. De controllers

kunnen via een aparte 8 bit brede bus informatie met elkaar uitwisselen.

Deze informatie dient om handshakesignalen betreffende de, buffers met elkaar

uit te wisselen. Het buffergeheugen dient om datablokken en commandos in op

te slaan. De databus die in het geheel wordt gebruikt werkt op een soort

time division multiplex basis. Als een van de controllers toegang tot het
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buffergeheugen wil hebben moet hij eerst de bus aanvragen. Oit betekent dus

dat de beide interfacecontrollers niet aIle twee tegelijk toegang tot het

geheugen hebben.

Wat zijn nu de voordelen van een dergelijk concept ?

De snelheid van het datatransport van de CPU naar de controller is onafhankelijk

\Ian de snelheid van het device. Oit betekent dat de output van de CPU minimaal

door het device bezet is.

Verder zal bij het wegschrijven van data de accesstijd van het device te

verwaarlozen zijn zolang de databuffers niet allemaal vol zijn.

Oak kunnen de commandos die de CPU aan het device, of de device controller,

moet geven eenvoudiger worden. Indien we een disc als voorbeeld nemen zien

we dat am een record op deze disc weg te schrijven deccommandoketen seek

search-write nodig hebben. Pas bij het commando write begint de datastroom

van de CPU naar het device. Oit komt omdat eerst via de keten seek-search

de goede plaats op de schijf moet worden opgezocht, daarna kan begonnen

worden met schrijven. Indien we deze data nu kunnen bufferen is het commando

write met een adres erbij voldoende. De data kunnen nu in de controller wachten

totdat de goede plaats op de disc bereikt is. Oit is vooral van belang indien

een CPU meerdere discs moet besturen.

In het volgende zullen we verder gaan met het bespreken van de interface

controller. Aan het buffergeheugen wordt verder geen aandacht besteed. Oit

is qua opzet hetzelfde als de geheugenkaarten uit het 8008 systeem.

Het concept van de deelcontroller is vrij rechtlijnig van opzet. De eigenlijke

interface controller bestaat uit de in de vorige paragraaf genoemde elementen

met daaromheen een aantal poorten en besturingsschakelingen die de communicatie

binnen het systeem verzorgen. Oeze constructie heeft tot gevolg dat vrijwel

alle signalen en data die nodig zijn voor de besturing van de elementen van

dit systeem door de firmware in het control store geleverd moeten worde~.

Als eerste element zullen we de sequencer bespreken. De taak van de sequencer

is de verschillende control woorden in het control store in de juiste volg

orde aan te sturen. Oe sequencer is opgebouwd rand een sliced sequencer van

4 bit breed. Het totale array bestaat uit 3 slices zodat de adrescapaciteit

12 bit is ofwe1 4K woorden. Het adres voor het control store kan in eerste

instantie van vier files afkomstig zijn. Op de eerste plaats kan een programma

teller in de sequencer zelf voor het adres zorgen. Met behulp van deze pro

grammateller kan het control store stap voor stap incrementeel doorlopen

worden. Als tweede kan de directe ingang van de sequencer het adres leveren.

In ons geval is deze O-ingang via een counter/latch op de databus aangesloten.
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Op de derde plaats kan een intern register van de sequencer als bron voor

het adres gebruikt worden. Dit register kan via een aparte ingang va~ buiten

uit geladen worden. De laatste mogelijkheid is het adres van een interne

stack af te halen. Een multiplexer in de sequencer zorgt voor de keuze uit

een van deze vier mogelijkheden. Deze multiplexer wordt met twee draden

van buiten uit bestuurd. Het adres dat aan het control store wordt aangeboden

wordt weer via een incrementer aan de programmateller aangeboden. Daze pro

grammateller kan door middel van een PUSHrcommando op de interne stack

gered worden. Deze faciliteiten geven ons de mogelijkheid om in het micro

programma de volgende programmaconstructies toe te passen: Door de data in

het ingangsregister AR als volgende adres voor het control store te gebruiken

kunnen we sprongen in het microprogramma maken. Door tegelijk het bestaande

adres+1 op de stack te redden kunnen we later naar dit bestaande adres+1

terugkeren en op deze manier een subroutine aanroepen. Door al dan niet het

adres boven op de stack na het terugkeren weg te gooien kunnen we de subroutine

blijven uitvoeren tot aan een bepaalde conditie is voldaan. We hebben ook

ndg de mogelijkheid om een "offset" bij het volgende adres voor het control
• n

store op te tellen. Deze offset is een getal dat van 0 tot 2 -1 kan varibren,

afhankelijk van de conditie van een aantal testlijnen n. Met behulp van een

branch control unit kunnen we iedere willekeurige combinatie uit 4 testlijnen

kiezen. De offset kan dus maximaal 15 zijn. We kunnen dus subroutines aanroepen

en sprongen in het programma maken die afhankelijk zijn van een aantal testlijnen.

bovendien kunnen we deze sprongen afhankelijk van weer een andere testlijn

conditioneel uitvoeren. De laatste mogelijkheid van de sequencer is het next

address voor het control store op nul te forceren. Dit gebeurt bij het op

starten van de machine of als een fout in de hardware gedetecteerd wordt.

Aan de sequencer zijn nog een control chip en een event counter toegevoegd.

Deze event counter kan via de databus geladen worden • Hiermee ontstaat de

de mogelijkheid om een instructie of een routine n maal uit te voeren. De

control chip g8eft de mogelijkheid om conditioneel een sprong te maken of

of een subroutine aan te roepen.

Het control store.

In het control store staat de besturingsinformatie voor de controller opgeslagen.

Dit control store is in dit conceptgedeeltelijk uitgevoerd als ROM en gedeel

telijk als RAM. Dit houdt in dat het control store bij het opstarten van de

machine met besturingsinformatie geladen moet worden. De routines die hiervoo~
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noodzakelijk zijn moeten in het ROM gedeelte van het control store zijn onder

gebracht. De access tijd van dit control store is zo klein dat in een machine

cyclus het control store twee keer geadresseerd kan worden. Het eerste adres

wordt, indien nodig, gebruikt am data op weg te schrijven. Het tweede adres

wordt door de sequencer geleverd. Dit adres wordt gebruikt am een control

word uit te lezen. Het eerste adres wordt door het ePE array geleverd. Op

dit adres worden dan de data die op de databus aanwezig zijn weggeschreven.

Het control word dat uit het geheugen komt is in varschillendevelden ingedeeld.

Vaor deze indeling moet naar de beschrijving in hoofdstuk 3 verwezen worden.

reder van deze velden verzorgt de controle van een deel van de schakeling.

Het sequence function field bijvoorbeel~bestuurt de sequencer en bepaalt

wat het volgende control word is dat uitgelezen zal worden. Er is oak een veld

aanwezig dat een variabele bestemming heeft. Dit zorgt voor de data die niet

bij ieder control word opn±euw bepaald moeten worden.

Het ePE array is erg eenvoudig van opzet. Het heeft 3 ingangsbussen die via

multiplexers in een ALU uitkomen. Van daar',u1t kunnen de data in verschillende

registers opgeslagen worden of op een van de twee beschikbare uitgangsbussen

gezet worden, de address output of de data output. OS ALU is er toe in staat

am zowel logische als arithmetische operaties op verschillende operanden uit

te voeren. Deze operanden kunnen de ingangsbussen of een van de registers

zijn. Het ePE array is van een carry look ahead circuit voorzien zodat snel

opgeteld kan worden. De carry wwtgang van het look ahead circuit wordt met

de riple carry output van de slices vergeleken. Als deze aan het eind van de

machinecyclus niet hetzelfde zijn wordt een foutmelding aan de sequencer

gegeven. De output carry van het totale array kan in een van drie flip-flops

opgeslagen worden am later"als testdata voor het sequencer array gebruikt

te worden. Als laatste bijzonderheid kunnen we nag vermelden dat het onder

besturing van het control store mogelijk is de klok voor het sequencer array

te onderdrukken. Hiermee kunnen we tests op data uitvoeren zander de inhoud

van registers in het ePE array te veranderen.

De register file

De register file kan vanaf de databus met data geladen worden en via een

register 6p de ingang van het ePE array gezet worden. De register file bestaat

uit een aantal RAM chips die door een counter/latch geadresseerd worden.

Het is mogelijk am het adres voor de register file van deadresbusover te

nemen of, indien aan een bepaalde conditie voldaan is, het oude adres te
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incrementeren. De conditie waarop geincrement wordt is de carry output van

het CPE array. Indien deze 1 is wordt het adres in de registerfi1e met 1

verhoogd. Oit speciale mechanisme hebben we nodig a1s we data met een key

willen verge1ijkenbij een datarate van 10 Mbyte/sec. Indien de data overeen

komen met het eerste woord in de registerfi1e wordt het adres in de file met

1 verhoogd en het vo1gende datawoord met het tweede woord uit de key verge1eken.

Indien de data niet met de key k10ppen b1ijft het adres staan. A1s de key

slechtsgedee1te1ij~k10pt za1 na enke1e datawoorden de carry 0 zijn,terwij1 de

event counter in het sequencer array nog niet nul is. We hadden dan de ver

keerde record te pakken en moeten de teller in de register file opnieuw

initia1iseren. We hebben hiervoor vo1doende tijd omdat op de record geen

operatie uigevoerd hoeft te worden omdat het toch de verkeerde was.

De communicatie outputs I
Olalc(

De communicatie met de andere controller gaat via een apartVEUsje van 8 bit

breed.Oe controller die de data versturen wi1 treedt hierbij a1s bus master

op en de ontvanger is de bus slave. Voor het ontvangen van de data kan de

communicatie unit gehee1 onafhanke1ijk werken, er is geen besturing van het

control store nodig. Oit betekent dat de slave controller zijn werkzaamheden

niet hoeft te onderbreken om het input buffer te besturen. We1 wordt in de

slave controller een status1ijn naar de sequencer 19~maakt ten teken dat

het input buffer vol is.

Deze communicatie wordt op de vo1gende wijze afgehande1d. A1s eerste wordt

in de master controller het outputwoord en het bestemmingsadres in het out

putregister gezet. Vervo1gens wordt een bus request signaa1 aan een bus control

unit gegeven die de bus na ver100p van tijd aan de controller toewijst.

Zodra dit gebeurt worden het slave address en de output data op de bus gezet.

Indien bij de geadresseerde controller het input buffer 1eeg is worden de

data in het input register ingek10kt en een operation acknowledge aan de

master controller teruggegeven. Indien het inputbuffer van de slave controller

nog vol was wordt een input buffer full naar de master controller teruggestuurd.

Deze kan a1 deze signa1en met behu1p van de sequencer testen en aan de hand

daarvan bepa1en welke actie hij za1 ondernemen.
~De communicatie met de bus is eenvoudiger van opzet. De tota1e hoevee1heid

data adres, data en operation code) die voor de operatie nodig zijn worden

in een keer aan de bus k1aar gezet. Tevens wordt Ben bus request gegeven.

Zodra de bus toegewezen wordt worden d~ data en een operation request signaa1
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op de bus gezet. Oit operation request signaal komt 50 nSec. na de data om

er zeker van te zijn dat deze stabiel op de bus staan. Vervolgens wordt de

klok van de controller gestopt totdat Ben operation acknowledge van het

geadresseerde device op de bus komt. Oit systesm is met een time out beveiligd.

Indien acknowledgeniet binnen bepaalde tijd arriveert wort de klok door de

time out in plaats van door de operation acknowledge gestart. Tegelijkertijd

wordt dan een error reset aan de sequencer gegeven ten teken dat de operatie

niet is uitgevoerd.Bij een input operatie, dus lezen uit het buffergeheugen,

worden de data bij het opkomen van het operation acknowledge signaal in het

bus input register ingeklokt. Na het beeindigen van de operatie wordt de

bus weer vrijgegeven door het busrequest signaal te laten vallen. indien

dit signaal 1 blijft blijft de cotroller de bus behouden. Oit is vooral van

belang als de controller op het punt staat een record van de disc of tape

te lezen.

De communicatie met het device is erg eenvoudig van opzet. De commando

of stuursignalen voor het device worden direct vanuit een veld in het control

store in een output register gezet. De statussignalen van het device worden

iedere machinecyclus in een inputregister ingeklokt. Oit inputregister kan

dan door het CPE array gelezen worden en kunnen tests op deze statussignalen

uitgevoerd worden. Afhankelijk van de resultaten van deze tests kan de sequen

cer dan een beslissing nemmn. De datasignalen met het device worden op dezelfde

wijze als met de bus uitgewisseld. AIleen ontbreken hierbij de opcode signalen

en de time out. De operatie die het device moet uitvoeren wordt" dan door

de inhoud van het device control output register bepaald.

Met behulp van deze hardware kan een micro programma ontwikkeld worden waa~ee

een high speed device bestuurd kan worden.

Oeze hardware is er namelijk toe in staat om per machinecyclus een datawoord

van het device naar het buffergeheugen te sturen. De databus, en daarmee

ook de adresbus en het CPE array zijn 16 bit breed opgezet. Oit betekent

dat bij een machinecyclus (tijd nodig om een microinstuctie uit te voeren)

van 200 nSec. een datarate van 10 Mbyte per seconde gehaald kan worden.

De totale adrescapaciteit van de controller is vanwege de 16 bit brede adres

en databus 128 Kbyte. Oit komt ongeveer overeen met 60 tracks van een IBM

2311 disc. 80vendien is de maximaIe blockgrootte gedurende een I/O opertie

bij IBM CPUs 64 Kbyte. De capaciteit van de controller is dus ruimschoots

voldoende.

Het control store van deze controller heeft de volgende kenmerken:

De breedte van het control word is 48 bits • Hiervan worden 2 bits gebruikt
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am de pariteit van het control word te controleren.

De sequencer kan maximaal 4K control words adresseren. In de machine is

echter maar 1,5K gepland. De rest van de schakeling is echter weI voor

4K control words voorbereid.

Het nadeel van daze controller is dat er een grate hoeveelheid hardware

gebouwd moet worden. In een minder universeel concept zou een aanzienlijk

deel kunnen vervallen. Indien we bijvoorbeeld de eis am een record op key

te kunnen zoeken laten vallan kunnen we de registerfile laten vervallen.

Eventuele data kunnen we dan in het buffergeheugen opslaan.

De volgende stappen die bij de realisatie van deze controller ondernomen

moeten worden zijn het realiseren van dit antwerp en het ontwikkelen van

microprogrammas.

In het volgende hoofdstuk zullen de verschillende onderdelen die nu in

vogelvlucht besproken zijn meer in detail besproken worden.

2.17



~
I ,. c.... I r I I

I(U~- I

~
J..~ ~.

"
,11 I _0

L.--
1& I

....;~4 Crrudcr
Ilr;.,ta ....~ f"
t

1U>f&I:rtIL ., muL t/WAY ,I I
bra",h

tJ A
I _._

c-c

~
I <;OM, 7Y re~

'Il.

srQUENCEK ~
,

" {DNT!UJL ~ eft I ,AAIlICAY rO'Tl71nu,..,icaf l
e ....ent

Cf~t& STDJ(F. ,
co~ '-;;e;;or F

I UT/lt

/i,-fll
~ -- - - - -- ..-. -- --- _..- ,'.- --.

" /l J( I
fl...fn rfR~ 1 " ~

3 "." ,6

8 1.1.
16 II'

l_itd~1
/&

-
I%.

I L IseQI' ~BIl~
_Itt

/8
~(}

~
Azt.

../tJi!..,~
r~6 "

s"'''' It , fl6 D'"16' III
ntl' out -_.-

L--- '--

3

1 cPE
/).d;", ''J

c,"""Y i,6
~ Doul.

£.D •r d.v !/~ - 'I -:: {,l ..
~"tJ1' el'fto" powe,,," ~

I
... t:

(ONTIfoOJ.. I
/);,.,

- 'fA aPA'/( 'I
~e~/;I' .AN#A

3
4--------,

...,:.... nnN"'. n ....,.~- 16 A_'# REG _ .J

IMIi!NH
u",t-r

L~
CS

.---~
16 II

8 All: DAR

'-- '---
h{

,---
DATA ~ ~l.tc), t"

~ j4-£!... I-

8t>~ 18 ',1/ til pt>1I..f+----+--,,---

'-- '--

BCIt.

918



Hoofdstuk 3,1beschrijvingen von de systeemonderdelen

In dit hoof't:tstwk worden de verschillcndc systeemonderdelen diE! in het

vorige hoofdstuk in het kort besproken zijn meer in het detail besproken.

Bij ieder van de deelschakelingen zijn voor zover mogelijk blokschemas,

timingdiRgrammen en realisatieschemas aanwezig.

Het is duidelijk dat de hier gegeven realisatie een voorstel is voor

universele hardware die practisch ieder device dat met een datarate van

maximaal 10 Mbyte/sec. werkt kan besturen.

De verschillende specialistische schakelingen die specifiek ZlJn voor

een device, bijvoorbeeld voor een disc de serializer/deserializer (SERDES)

en voor sen tape het deskewing register, worden hier niet beschreven.

In bepaalde tape of disc units wordt vaak al een deel vun de nodige specialis

tische electronica meegeleverd (IOMEC: variable frequencie oscillator (VFO)).

Deze moet dus bij toepassing van de controller van gevel tot geval opnieuw

ontworpen worden.



J.2 De sequencer

Doel: De sequencer levert het adres voor het control store. De sequencer

lijkt in wezen op de programmateller van een computer. Er zijn bij deze

sequencer nog enkele programmaconstucties mogelijk die men normalerwijze

bij een computer niet aantreft. Een van deze constructies is bijvoorbeeld

de mogelijkheid am zonder hulp van een register buiten de sequencer een

instructie n maal uit te voeren. De tweede mogelijkheid die bij normale

program counters niet aanwezig is is de z.g. multiway branch. Dit houdt

in dat bij een sprong in het microprogramma naar adres a, a+1, •• a+2n_1

gesprongen kan worden, afhankelijk van een aantal testlijnen n. Een inter

rupt kennen we daarentegen niet. Er wordt weI gebruik gemaakt van een error

reset. Dit houdt in dat bij een detectie van een hardware fout in de machine

de program counter van het microprogramma op de interne stack wordt gepushd

en de sequencer geforceerd wordt het adres 0 aan Het control store aan te

bieden.

Verder zijn met de sequencer de normale programmaconstructies zoals loops en

conditional jumps (conditional branches) die oak in een normaal programma

voorkomen mogelijk.

Componenten. Als sequencer is de Am 2909 gebruikt. Daaromheen zijn de Am 29811,

next address control unit, en de Am 2903, 16 way branch control unit

gegroepeerd. Voor het genereren van de error reset werd de 8214, interrupt

control unit van intel, gebruikt. De andere elementen in het sequencer

array zijn normale TTL componenten. Voor de gegevens van de verschillende

LSI cicuits moet naar de data sheets verwzen worden daar het te ver zou

gaan deze in detail te behandelen.

Werking: Hierbij wordt niet op de werking van de verschillende LSI circuits

ingegaan. Deze worden in het volgende bekend verondersteld. In het vnlgende

zal aIleen het samenspel tussen de verschillende blokken besproken worden.

Het basis element waarmee de bepaling van het next address vaor het control

store begint is het pipeline register. De data die voor de besturing van

de verschillende onderdelen van de schake ling noodzakelijk zijn worden aan

het begin van een cyclus in dit register ingeklokt. Uit dit pipeline re

gister komen dan de besturing voor de next address control unit, voor de

condition select multiplexer die aan de next address control unit aangesloten

is en voor de output enable van de branch control unit.

De besturing van de branch control unit worden door deze omqezet in sig

nalen voor de besturing van de 2909 en de event counter/address latch

Deze event counter kunnon we vanaf de oatabus met een getal laden. deze

3.2



counter kan dan in een loop conditioneel gedecrement worden zodat we een

instructie n maal kunnen uitvoeren, een subroutine n maal kunnen uitvoeren

of een aantal gebeurtenissen kunnen aftellen. De uitgang van deze teller

wordt via de multiplexer door de next address control unit getest. Deze

bepaalt aan de hand van de carry output van de teller welke instructie de

sequencer als volgende moet uitvoeren. Een andere mogelijkheid is de teller

direct nls next address voor het control store te gebruiken.

De branch offset control werkt in principe onafhankelijk van de next

address control unit. In de praktijk zullen echter alleen zinvolle com

binaties van deze twos gebruikt worden. Het controllewoord voor de multiway

branch control unit wordt, tegelijkertijd met het Ar register van de se

quencer, vanuit het control store in een register CD-register) ingeklokt.

Dit controllewoord is 6 bit breed. Hiervan worden worden 4 bit voor de

besturing van de 29803 ]ebruikt en twee bit am met behulp van multiplexers

4 uit 16 testlijnen te kiezen. Indien de output van de 29803 geenabled

is wordt de output van de 29803 ge- ord met de next address output van

de sequencer.

We moeten du~ indien we een test willen uitvoeren, deze voorbereiden door

de juiste data in het Ar register en hot besturingsregister op te slaan.

De test wordt dan uitgevoerd door de output van de 29803 te enabelen.

De beschrijving van de interrupt control unit kan erg kart gehouden

worden. Als een fout in de hardware gedetecteerd wordt, wordt in de eerst

volgende periode het adres voor het control store door middel van een and

in de sequencer op nul gezet. De momentele inhoud van de programcounter

wordt dan op de stack van de sequencer gered. De interrupt geeft door middel

van een code in het test field van de sequencer aan welke detector een

fout heeft gemeld. Deze code kan dan met behulp van de multiway branch

getest worden. Na een eventuele testroutine uitgevoerd te hebben kan de

sequencer naar de oorsprnkelijke bezigheid terugkeren. Vaak zal dit echter

niet nodig zijn omdat de fout de uitvoering van een taak vaak helemaal

in de war stuurt.

Als laatste moet de interrupt door middel van een control lijn uit het

ORe register gereset worden.
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3.3 Control store

Doel: In het control store staat de besturingsinformatie voor de rest van

de schakeling. De programma~ in het control store bepalen het totale gedrag

van de controller

Componenten: Het control store is uit fueeable link PROMs en snelle RAM chips

opgebouwd. Bovendien zijn enkele gewoneTTL circuits aanwezig die deze

geheugen chips sturen.

Werking: Het control store bestaat gedeeltelijk uit RAM en gedeeltelijk uit

PROM. Dit betekent dat na het aanschakelen van de controller het RAM ge

deelte van het control store met besturingsinformatie moet worden geladen.

Dit houdt in in dat een loader programma in het ROM gedeelte van het control

store moet staan dat bij het inschakelen van de machine b.v. een papertape

leest en het RAM gedeelte volschrijft.

In een microinstructiecyclus van de machine kan het control store twee

keer geadresseerd worden. In de eerste helft kan dan informatie in het

control store weggeschreven worden en in de tweede helft van de machine

cyclus kan de sequencer het control store adresseren om de besturings

informatie uit het control store te halen.

Het schrijven van data in het control store gebeurt op de volgende wijze:

Via de adres bus wordt een 16 bits adres aan het control store aangeboden.

De data worden 16 bit breed via de databus aan het control store aangeboden.

Via een lijn, CSW/R, afkomstig van het dataflow control register krijgt

het control store de opdracht om de data van de data bus over te nemen.

De least significant 12 bits van het adres worden gebruikt om een rij,

een control word, in het control store te adresseren. Omdat een control

ward 48 bit breed is wordt dit in meerdere keren geladen. De most significant

4 bits van het adres worden gebruikt om kolommen in het control store te

adresseren, om het control word in delen van 16 bits op te splitsen.

Omdat er maar drie kolommen zijn hebben we voor de kolomselectieslechts

twee van de vier bits nodig.

Het selecteren van dE kolom gebeurt als voIgt: De data worden aan aIle

drie de kolommen tegelijk aangeboden. Slechts een van de kolommen krijgt

echter een schrijfpuls en de data worden dan in die kolom op het geselecteerde

datawoord wegge.schreven.

Met dit mechanisme hebben we ook de mogelijkheid om bij het gebruik van

de controller de data in het datafield van het control store te veranderen.

Over de indeling van bet control store in verschillende fields zullen

we verder niets vertellen. Er wordt volstaan met een overzicht van de ver

schillende velden. De betekenis van de verschillende bits blijkt uit de

beschrijvingen van de andere systeemonderdelen en de bijbehorende schemas.

3.8
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3.4 CPE array

Doel: Het CPE array dient voornamelijk om rekenkundige bewerkingen op data

en statu5woorden uit te kunnen voeren. Daarnaast moeten enkele data- en

statuswoorden opgeslagen kunnen worden.

Het CPE array heeft nog enkele extra taken. Het CPE array moet bijvoorbeeld

bij Ilet opstarten van de controller een adres voor h~t control store leveran.

Jit Bdres wordt dan gebruikt bij het laden. Hat CPE array moet tijdens

het gebruik het adres voor de register file leveren.

Het CPE array heeft drie inputs. De K bus dient om data vanuit het control

store of de register file over te kunnen nemen. De tweede ingangsbus, de I

bus, dient omstatusinformatie van het device in het CPE array in te lezen.

De derde ingangsbus, de M bus, dient als data-input voor data vanuit het

device of het buffergeheugen. Aan het CPE array zijn nog enkele hardware

schakelingen toegevoegd. De functie zal in het volgende worden toegelicht.

Componenten: Het CPE array is opgebouwd uit 3002 bit slices van Intel.

Hiervan zijn 8 stuks parallel geschakeld zodat een machine van 16 bit breed

antstaat. Aan dit CPE array is verder nag een een carry-look-ahead generator

toegevaegd. De andere componenten zijn normale TTL circuits.

Werking: Op de werking van de 3002 bit slices zelf wordt verder niet ingegaan.

Deze zijn uitgebreid beschreven in de betreffende documentatie.

De besturing vaar de data in het CPE array wordt door data uit het control

store geleverd. Op t=O nSec worden deze data in het pipeline: reqister

ingeklokt. Het pipeline register voor het CPE array is 14 bit breed.

Hiervan worden 2 bit gebruikt voor de besturing van de K bus multiplexer.

Met behulp van deze multiplexer kan de K bus op 0, het control store data

register, het register file data register of op 1 gezet worden. De beide

data registers worden ook op t=O ingeklokt.

Zeven bits van het pipeline register worden voor de function inputs van

de bitslices gebruikt.

Bit 14 en 15 worden gebruikt om de carry output van het CPE array'te

sturen. Deze carry kan in een van drie flip-flops opgeslagen worden. Dit

zijn de de sign- (s), zero- (z) en carry-flip-flop (0). De outputs van

deze drie flip-flops zijn samen met de directe output van het CPE array

via een D-register, dat op t=O ingeklokt wordt,op het test field van de

sequencer aangesloten. Op deze wijze kunnen we met de testresultaten van

het CPE array de loop van het microprogramma beinvloeden.

3.13



De carry input voor het CPE array wordt met behulp van bit 12 en 13 uit

het control store bestuurd. Als carry input voor het array kunnen we uit

0, 1, de carry (c) flip-flop of de carry output van het array kiezen.

Bit nr 16 van het control store wordt gebruikt am eventueel de klok voor

het CPE array te onderdrukken. Op deze wijze kunnen we met het CPE array

tests uitvoeren zander de inwendige registers van de slices te veranderen.

Het CPE array ontvangt zijn klokpuls op t=100 nSec. Dan worden de resultaten

van de combinatorische logica in het array in de verschillenrle registers

vastqelegd. Oit is op deze wijze gerealiseerd omdat we op t=200 de resultaten

van de logische bewerking die op t=O gestart is op de adres en data uit

gangan van het array nodig hebben.

De Mbus naar het array is van latches voorzien. Deze nemen tussen t=O en

t.50 de data die op het bus-of device buffer register staan over. Het kan

in principe namelijk gebeuren dat na t=50 de data op de M bus ten gevolge

van een datatransport van of naar een device veranderen. Het array heeft

echter van t=o tot t=100 stabiele data nodig zodat deze gebufferd moeten

worden. Het zelfde geldt voor de data voor het control store en de register

file.

Als laatste moeten we de twee foutendetectie cicuits die in het totale

array aanwezig zijn vermelden. Als eerste zullen we de carry error interrupt

bekijken. Bij normale ripple carry gebruik van het array wordt de carry

output van iedere slice op de carry input van de volgende slice aangesloten.

Indien een carry look ahead unit gebruikt wordt, wordt aIleen de carry input

van iedere slice gebruikt. Deze wordt dan op de output van de carry look

ahead generator aangesloten. De carry output wordt dan door de generate

en de propagate output naar de look ahead unit vervangen. Door nu de van

aIle slices de carry output, die niet meer gebruikt wordt, te vergelijken

met de output van de look ahead unit, dus de input van de volgende slice,

kunner. we in beperkte mate fouten in de carry detecteren. Bij bepaalde

functies (shift right) zullen deze normalerwijze niet overeen komen.

In deze gevallen wordt de foutmelding met behulp van de function inputs

onderdrukt.

De tweede eenheid is de parity control/generate van de databus.

Indian de data op de bus uit het CPE array afkomstig zijn wordt deze eenheid

gebruikt am t~ee pariteitsbits te genereren. Indien de data van de bus of

het device afkomstig zijn wardt de eenheid gebruikt am de pariteit te

controleren. Op t= 50 moaten de data stabiel zijn. Dus op dit tijdstip

wordt de output van de error detect ingeklokt en indian nodig een interrupt

gegeven.

3.14
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3.5 De register file

Ooel: De register file wordt gebruikt als input file voor de K bus van het

ePE array. Dit hebben we o.a. nodig als we de data afkomstig van het device

met 8sn bepoald sleutelwoord willen vergelijken. Oeze register file kan

oak gebruikt worden am adressen, statusinformatie etc. op te slaan. Meestal

zuIIen hiervoor echter de interne registers van het CPE array gebruikt

worden.

Componenten: De adressering van de registers en het uitlezen van de data

gebeurt met behulp van TTL cicuits. De file zelf is opgebouwd uit zeer

snelle MOS RAM circuits (intel 2115-2).

Werking: Het lezen van de data is het eenvoudigste georganiseerd. Oit gebeurt

door iedere keer aan het einde van een cyclus, of aan het begin, de op

de uitgang van de RAM circuits aanwezige data in een register in te klokken.

Oeze kunnen dan aan het begin van de volgende cyclus aan het CPE array

aangeboden worden.

Het schrijven van de data gebeurt door een schrijfpuls van t.25 nSEC.

tot t~ 75 nSec. op de rj; input van de RAM circuits te zetten. De data

die dan op de latched M bus staan worden dan in de register file opgeslagen.

Het adres dat gelezen of geschreven wordt is afkomstig van een counter

latch. Oit adres kan op t=O nSec. van de adresbus overgenomen worden.

Oit wordt door het OFC register gestuurd. Indien een schrijfcommando gege

ven wordt zullen op dit adres de data weggeschreven worden.

De tweede mogelijkheid is am op t.100 conditioneel te inc~ementeren.

De keuze uit deze twee mogelijkheden wordt weer door het OFC register

gestuurd. Om het adres te kunaen incrementeren moet de carry out van het

CPE array 1 zijn. Dez8constructiehebben we nodig als we data die van het

device afkomstig zijn met een key moeten vergelijken. Indien de data

overesn komen met het eerste woord van de key die in de register file staat

moet bij het tweede datawoord het tweede woord van de key gebruikt worden

am met het tweede datawoord uergeleken te worden. Indien het eerste data

woord niet overeen komt met het eerste woord van de key dan moet het eerste

woord van de key op de K bus staan blijven, het adres voor de register file

mag niet veranderen. Om dit te kunnen realiseren is dit conditionele increment

mechanisme noodzakelijk. Indien we meerdere klokcyclivoor het vergelijken

van een datawoord ter beschikking hebben kan dit speciale mechanisme natuurlijk

vervallen. Oit kan dan door het microprogramma gerealiseerd worden.

Initialisatie van de registerfile na het starten van de 'machine is niet

noodzakelijk. WeI kan de register file de meest wilde data bevatten.

3.18
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3.6 Data flow control register en emit demultiplexer.

Ooel: Het besturen van de dataflow van controller naar geheugen, van controller

near device, van de communicatie output en de interne dataflow.

De emit demultiplexer zorgt er voor dat de data in het datafield van het

control store in het juiste register terecht komen.
,

Componenten: Standaard TTL circuits.

Werking: Oit register is een normaal O-register waarin de data die uit het

data field van het control store kunnen komen worden overgenomen. Oeze

data worden dan voor de besturing van de dataflow in de controller gebruikt.

Voor de betekenis van de verscnillende bits moet naar het overzicht van

het control store en de besprekingen van de verschillende schakelingen

verwezen worden. Het verschil met de andere registers die op het data field

zijn aangesloten is dat bij de volgende klokperiode het register gewist

kan worden. Indien dit register via 11X in het emit field geselecteerd

word~wordt bij de volgende cyclus dit register gereset. Als dit register

via 10X geselecteerd wordt blijven de data staan en moet dit register

expliciet gereset worden. Indien we dit register dus op deze manier selec

teren wordt deze instructie die dan ingeklokt wordt iedere klokperiode

uitgevoerd totdat het register gereset wordt.

We zouden dit ook kunnen bereiken door deze instructie in een Ius uit

te voeren. We hebben nu echter het voordeel dat we het datafield in het

control store kunnen gebruiken terwijl de dataflow door het OFC register

bestuurd wordt.

In het schema van dit register is de decodering van het emit field ook

weergegeven. Hieruit kan men zien dat het datafield naar 8 verschillende

adressen gestuurd kan worden. Hiervan worden er 4 gebruikt voor het

adresseren van het OFC register.

Het is duidelijk dat, indien het register met 11X geselecteerd wordt,

als het register in de volgende klokslag gewist moet worden dit direct

aan het begin van de cyclus moet gebeuren. Indien echter het register in

de volgende klokperiode geladen moet worden moeten we dit wissen voor het

begin van de volgende klokperiode verbieden.

Oit gebeurt door de ongebufferde data uit het control store te gebruiken

om het clear signaal te verbieden. Na het begin van de cyclus zal de informatie

die uit het control store komt veranderen. Aan het begin van de cyclus

wordt deze taak door het pipeline register overgenomen. De clear puIs

valt in de tweede helft van de klokperiode, dUs na t=100 nSec., weer af.

Het pipeline register wordt dan op t= 125 nSec. gereset zodat bij de volgende

cyclus weer een positieve flank op een van de uitgangen van dit register

ken verschijnen. Op deze wijze kan in een van de op het datafield aangesloten

registers meerdere perioden na elkaar data ingeklokt worden. 3.22
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3.7 Klokschakeling

Ooel: Kloksignalen genereren voor de verschillende delen van de controller

en hBt synchroniseren van de controller met het geheugp.n en !let device.

Dit qebeurt met de van de bus en van het device afkomstige operation

acknowledge signalen.

Componenten: Standaard TTL circuits.

Werking: De klokschakeling bestaat in principe uit een schuifregister dat

door een oscillator geklokt wordt. De verschillende klokpulsen worden

gegenereerd door een negatieve puIs door dit schuifregister te laten

lopeno Door de verschillende uitgangen van het schuifregister met poorten

te combineren kunnen aIle pulsen met een veelvoud van 25 nSec, gemaakt

worden. De nauwkeurigheid van de verschillende pulsen ten opzichte van

elkaar is ± 3 nSec.

De negatieve puIs in het schuifregister kan op verschillende wijzen ge

start worden. Het eenvoudigste is een automatisch herstarten na het beein

digen van de cyclus. Dit betekent dan dat het schuifregister am de 200

nSec. herstart wordt.

Het herstarten gaat als voIgt: 175 nSec. na het begin van een cyclus

wordt de strobe ingang van de herstart multiplexer haag gemaakt en de her

start vrijgegeven. Indien door middel van de multiplexer de 1 ingang is

gekozen zal deze 1 onmiddelijk de RST-D ff triggeren. Dit heeft tot gevolg

dat op t=200 nSec. een 0 in het schuifregister wordt ingeklokt. Zodra

dit gebeurt wordt de restart multiplexer weer gedisabled. Na de tweede

masterklokpuls in de cyclus wordt de RST-D ff weer gereset zodat verder

een 1 in het schuifregister ingeklokt wordt. Er loopt dan dus een negatieve

puIs van 5CJ nSec. door het schuifregister. Deze herstart cyclus vinden we

in het timing diagram van de schakeling weergegeven.

Er zijn nog verschillende andere mogelijkheden am het schuifregister

te herstarten. Dit zijn 1) met een operation acknowledge puIs van de bus,

2) met een operation acknowledge puIs van het device, 3) met de and van

beide en 4) als laatste met de hand. Deze hand herstart moet door de data

uit het control store toegestaan worden. Oeze hand herstart wordt geenabled

door bit 26 uit het control store 1 te maken. Door de schakelaar S1 te

sluiten wordt de handherstart geactiveerd. Indien deze schakelaar open

staat wordt de herstart bran gekozen die door de andere twee contraIe bits

van de multiplexer worden aangegeven. Indien 82 wordt ingedrukt gaat de

schakeling verdeI' totdat weer een instructie wordt tegengekomen waarbij

een handherstart toegestaan is.
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3.8 Communicatie unit.

ooel: Het doel van deze schakeling is, op I/O basis, de communicatie met

een andere controller te verzorgen.

De controller kan hierbij aIleen het initiatief tot output nemen, dus bij

een andere controller iets wegschrijven. Indien de controller dus input

verlangt, b.v. statusinformatie over een buffer, kan dit aIleen door deze

informatie bij een andere controller aan te vragen.

Componenten; oeze schake ling is geheel met TTL circuits gerealiseerd.

Werking: Als eerste moeten vanuit het control store het slave address, het

adres van de controller waar de data naar toe moet, en de te transporteren

data in de outputregisters geladen worden. oit gebeurt door in het emit

field van het control store de output registers te adresseren en de data

en het adres in resp. bit 0 tot en met bit 7 en bit 8 tot en met bit 11

van het data field te plaatsten.

In de volgende fase wordt de bus request lijn door het control store

hoog gemaakt. Tegelijkertijd staat de sequencer de lijnen slave input buffer

full, SIBF, en slave operation acknowledge, SOPACK, te testen. Het gevolg

van het hoog maken van de bus request is dat na verloop van tijd het signaal

bus acknowledge endata valid hoog wordt. oit heeft tot gevolg dat de tri

state output van het slave address register en het data register geenabled

worden en op de bus gezet worden.

De slave controller constateert dat de data en het adres op de bus geldig

zijn en indien het adres correct is wordt een interne input request gege

nereerd en tegelijk de slave operation acknowledge flip-flop vrijgegeven.

Indien het input buffer leeg is, dus slave input buffer full (SIBF), is

nul, worden de data in het input buffer ingeklokt. De input buffer full

flip-flop wordt dan op 1 gezet en de SOPACK flip-flop idem. De SOPACK ff

onderdrukt dan de S[BF naar de master controller die de data verstuurd

heeft.

Als echter het buffer vol was worden de data niet in het input register

ingeklokt. Het sopack signaal blijft dan nul. Dan wordt echter weI het

signaal SI8F, slave input buffer full, naar de master controller terug

gestuurd.

De master controller blijft met behulp van de sequencer deze twee lijnen

testen. Ann de hand van de status van deze twee lijnen beslist de controller

wet de volgende actie zal zijn. Indien b.v. het SOPACKsignaal aankomt zal

de controller de ouputoperatie als geeindigd beschouwen en wordt de bus
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request lijn weer nul gemaakt. De bus wordt dan vrijgegeven. Bij de slave

controller zal het adres wegvallen en word~ indian de input operatie geslaagd

was, de SOPACK ff gereset.

De data input gebeurt dus buiten de controller om. Indien een andere controller

d.m.v. een output een status request bij de controller aanvraagt is hiervoor

geen actieve medewerking van de controller nodig totdat het input buffer

vol is. De controller zal regelmatig het input buffer full signaal moeten

testen. Indien dit 1 is moeten de data via de I bus in het CPE array worden

ingelezen. Aan het einde van de leesslag wordt dan de IBF ff gereset.

De data kunnen dan in de CPE verder verwerkt worden.

Uit het bovenstaande blijkt dat bij de initialisatie van de controller

het input buffer gereset moet worden. Dit vereist een woord in het micro-

programma.

In tegenstelling tot de andere communicatie systemen in deze controller

(bus en device data I/O) wordt bij deze communicatie de klok n~et gestopt

om met het slave device te synchroniseren. Het is dus niet nodig om deze

communicatie van een time out interrupt te voorzien.

We mogen bij het gebruik van deze ouput de busrequest niet laten vallen.

Eventuele sprongen en dergelijke moeten voor het beginnen van de output

geinitialiseerd worden.

Als laatste moeten we nog de reset interrupt noemen. Een van de input

lijnen van de controller is met de interrupt control unit verbonden. Hiermee

kan een externe error reset aan de controller gegeven worden.
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3.9 Memory bus communication unit

Doel: Deze schakeling dient voor het transport van data tussen de controller

en een ander device op de bus (b.v. het buffergeheugen). Iedere op deze

bus aangesloten controller kan de controlle over de bus verkrijgen. Hiertoe

moet op de bus een schakeling aanwezig zijn die op aanvraag van de commu

nicatie unit de bus aan de controller toewijst. Deze toewijzing geschiedt Ban

de eerste die de bus aanvraagt. Indien twee aanvragen tegelijk komen wordt

de bus aan degene met de hoogste prioriteit toegewezen.

Componenten: Standaard TTL circuits.

Werking: Outputoperatie: Om een output te kunnen doen moet de bus aangevraagd

worden. Bovendien moet aan het device op de bus een operation aangevraagd

worden. In het control register moeten dus de bits OPREQBUS en BUSREQ 1

gemaakt worden. Deze bus request wordt naar een bus allocation unit door

gestuurd. Deze zal na verloop van tijd een bus acknowledge signaal naar

de controller terugsturen. Dit betekent voor de controller dat de bus van

hem is en dat de output operatie kan plaatsvinden. Aan het begin van de

cyclus, dus bij het 1 worden van de bus request en de operation request

werden het adres en de output data in de juiste registers ingeklokt. Bij

het arriveren van bus acknowledge worden de uitgangenvan de opcodej het

adre~ en de dataregisters geenabled en op de bus gezet.

50 nSec. later wordt met behulp van delayed busacknowledge de operation

request op de bus gezet. Indien de busal toegewezenwas in de vorige cyclus

wordt de operation request 50 nSec. na het begin van de cyclus op de bus

gezet. Voor iedere outputoperatie moet dus een aparte operation request

aan de bus gegeven worden. Na verloop van tijd komt van de bus het operation

acknowledge signaal terug. Dit betekent dat het geadresseerde device de

data heeft overgenomen. Dit opack signaal wordt aan de klokschakeling door

gegeven die dan minimaal 25nSec. later met een nieuwe cyclus begint. Direct

aan het begin valt , door middel van operation request vanuit het control

store of door middel van f2, het bus operation request signaal af. Hierdoor

zal ook het OPACK signaal afvallen en het geheel weer gereed zijn voor

een nieuwe cyclus. Het is dus niet noodzakelijk dat voor een outputoperatie

de interne bus- en operation request laag worden. We kunnen de bus dus

v6sthouden door de bus request hoog te houden. We kunnen dan direct in de

volgende cyclus een nieuwe output doen en hoeven niet opnieuw de bus aan

te vragen.

Input operatie. Deze is in wezen gelijk aan de output operatie, verschilt
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echter ap drie punten met deze. De opcode die bij de input operatie aan

de bus wordt doorgegeven verschilt uan de gebruikte opcode bij de output

operatie. Tevens wordt het data output register bij deze operatie niet

gebruikt. Er worden aan het begin van de cyclus aIleen data in het adres

bus register ingeklokt. De output van dit register blijft bij het ar~iveren

van de bus acknowledge floating.

Bij het arriveren van de opack puIs worden de data die op dat moment op

de bus staan in het databus input register ingeklokt.

Bij het opstarten van de controller hoeft verder niets geinitialiseerd

te worden.

De memory bus communication unit is van een time out voorzien. Indien

bepaalde tijd na het aanvragen van een bus-device operatie nog geen operation

acknowledge binnen is wordt de operation acknowledge naar de klok

die de volgende microcyclus start met behulp van de time out gegenereerd.

Bovendien wordt een error interrupt naar de interrupt control unit van de

sequencer gestuurd.

Ook heeft het slave device de mogelijkheid om een error interrupt te geven.

Dit kan aIleen bij de controller die momenteel bus master is. Dit is bij

voorbeeld noodzakelijk in verband met een hardware write protect van het

buffergeheugen. Indien de controller een beschermd geheugengedeelte wil

overschrijven krijgt hij eerst een error interrupt en vervolgens een

operation acknowledge.
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3.10 Device data I/O

0081: De opzet van de device data I/O is op handshake basis data met het

device uit te wisselen. 0e controller bestuurt hierbij het device. Het

initiatief bij de input of output operatie wordt door de controller genomen.

Of het hierbij am een input of output gaat wordt door de RfW statuslijn

aangegeven. Het doel of de bran van de data wordt door de device control

I/O aangegeven~

Componenten: Standaard TTL circuits.

Werking: Het adres en eventueel de data die naar het device gestuurd moeten

worden moeten aan het begin van de cyclus d~ op de interne adres- en data

bus klaar staan. Ongeveer 10 nSec. na het begin van de cyclus staan ze

dan aan de uitgangen van de registers~

50 nSec na het begin van de cyclus wordt dan met behulp van ~2 en operation

request intern een operation request aan het device gegeven. Indien het

device de data heeft overgenomen stuurt dit een operation acknowledge terug.

Deze wordt doorgestuurd naar de klok van de controller en minimaal 25 nSec.

later start de controll~r een nieuwe cyclus.

Indien de data die het device nodig heeft van de bus afkomstig zijn

moeten deze minimaal 25 nSec. voor het begin van de cyclus op de interne

bus van de deelcontroller aanwezig zijn. Oit wordt gegarandeerd door de

25 nSec. delay voor het starten van een nieuwe cyclus na het arriveren

van een operation acknowledge van zowel de bus ale het device.

Input operatie:

Indi8n de controller data van het device nodig heeft is het verloop iets

ingewikkelder. Aan het begin van de cyclus wordt het adres in het adres-

register ingeklokt. 50 nSec later wordt dan weer door middel van ,2
en operation request intern een operation request naar het device verstuurd.

Indien vervolgens de opack van het device terugkomt worden de data die op

dat moment aan de input worden aangeboden in het input register ingeklokt.

Indien de output enable van dit register geactiveerd wordt, worden de

data aan de interne bus aangeboden. Weer minimaal 25 nSec na het aankomen

van de OPACK wordt de volgende klokcyclus gestart. Indien hierna nag een

input cyclus komt kunnen we garanderen dat deze minimaal 50 nSec, na het

begin van de cyclus data in het input register inklokt. Dit komt omdat dan

pas de operation request gegeven wordt. Indien we de data in het geheugen

willen opslaan kunnen we ze dus direct aan het begin van de cyclus 2 in

het bus output register inklokken en aan het buffergeheugen doorgeven.

Initialisatie van daze schakeling is niet noodzakelijk.
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3.11 Device control output en status input

Doel: Het doel van deze schake ling is commandolijnen ofweI control lijnen

met behulp van een aantal registers te setten en via een input een aantal

statuslijnen van het device te testen.

Componenten: De schakeling is uit een aantal standaard TTL schakelingen

opgebouwd.

Werking: De output data worden direct vanuit het datafield van het control

store ingeklokt. Dit gebeurt als in het emit field van het control store

010 aanwezig is.

De status input is nog eenvoudiger van opzet. De status van het device

wordt aan het begin van iadere machinecyclu5 in het inputregister ingeklokt.

Indien in het dataflow control register op bit 31 een 0 aanwezig is worden

deze data op de I bus gezet.
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3.12 Buffergeheugen

Ooel: Het buffergeheugen dient om de commandos en de data die van de CPU naar

hat device gaan en de status en de data die van het device naar de CPU gaan

te bufferen.

Het buffergaheugen zal ook de hardware moaten bevatten waarmee de geheugen

inhoudtegen overschrijven door onbevoegde controllers beschermd kan worden.

Ook moet dit buffergeheugen tegen wegvallen van de voedingsspanning beschermd

~orden. Het zal met een standby power voorziening uitgerust moeten zijn.

Dit is noodzakelijk om een betrouwbaar systeem te realiseren. De CPU moet er

nam81ijk zeker van zijn dat, zodra een datablok is weggeschreven, dit tegen

power failure beveiligd (magnetische registratie ) opgeslagen staat.

Componenten: Bij het buffergeheugsn moeten snelle MaS RAM circuits als geheugen

elementen gebruikt worden. De rest kan met TTL circuits opgebouwd worden.

Werking: Hierop kan niet in detail worden ingegaan. Er is nog geen ontwerp van

dit buffergeheugen gemaakt. Het samenspel met de controller is echter weI be

kend. Oit is als voIgt gedefini~erd: Hat adres en de operation code en even

tueel de data worden door de controller op de bus gezet. Het adres en de

opcode worden door hat buffergeheugen gedecodeerd. Zodra het juiste adres

aanwezig is wordt op de operation request gewacht. Zodra deze arriveert wordt

de operatie uitgevoerd. Indian data uit het geheugen gelezen worden, worden

deze op de bus gezet. Vervolgens komt sen operation acknowledge uit het

buffergeheugen. Zodra de controller een opack. ontvangt worden de data van

de bus overgenomen en de opreq. uitgang weer laag gemaakt. Het buffergeheugen

weet dan dat de controller de data ontvangen heeft en geeft de bus vrij en

laat de opack weer vallen.
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3.13 Bus allocation unit

0081: Deze unit ontvangt van de op de bus esngesloten controllers bus request

signalen en regelt de toewijzing van de bus Ban de aengesloten controllers.

Het maximale aantal controllers zal 8 zijn.

Indien de bus vrij is krijgt de controller die de bus het eerste aanvraagt

de bus toegewezen. Indien meerdere aanvragen tegelijk komen krijgt de controller

met de hoogste prioriteit de bus toegewezen.

Er moeten twee van daze eenheden op de bus aanwezig zijn. Een voor de toewijzing

van de systeem bus waarop ook het geheugen is aangesloten en een voor de

toewijzing van de communicatiebus tussen de controllers onderling.

Deze schakeling kan geheel met TTL circuits opgebouwd worden.

Werking: Ook van deze schakeling bestaat nog geen ontwerp. Over de gedetaileerde

werking kan verder niets verteld worden.

3.45



Literatuuroverzicht

A.K. Agrawala, T.G. Rauscher,

Microprogamming, perspective and status

IEEE Transactions an Computers , val. C-23 No.8 August 1974

G.R. Ahearn, Y. Dishon, R.N. Snively.

Design innovations of the IBM 3830 and 2835 storage control units.

IBM journal of research development, january 1972

B.B. Bycer,

oiqital Magnetic tape Recording, principles and computer applications.

BP 6533

1. Flares,

Peripheral devices.

BP 73144

J.W. Irwin, J.V. Cassie, H.C. Oppeboen,

The IBM 3803, 3420 Magnetic tape subsystem.

IBM jour~al of research development, september 1971.

IEEE, Proceedings of the 1970 IEEE International Computer Group Conference

Challenge of the seventies, Memories, terminals, peripherals.

A.M. Patel, S.J. Hong,

Optimal rectangular code for high density magnetic tapes.

IBM journal of research development, november 1974.

G. Schleuder ,

Periphere Gerate in der oatenverarbeitung.

BP 72179


	Voorblad
	Samenvatting
	Inhoud
	Inleiding
	1 Peripheral devices
	2 Ontwerp van een zeer snelle microprogrammeerbare I/O controller
	3 Beschrijvingen van de systeemonderdelen
	Literatuuroverzicht

