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_______________ Samenvatting _

Samenvatting.

Dit verslag beschrijft het afstudeerwerk dat ik verricht heb bij het bedrijf AT&T Network Systems

Nederland, afdeling Product Innovation Switching o.l.v. prof.ir. M.P.J. Stevens in het kader van mijn

studie Elektrotechniek.

AT&T - NSNl wilde weten of het mogelijk was om via een digitale verbinding, die gebruikt wordt

tussen een telefooncentrale en een bijcentrale, te telefoneren. Het is de bedoeling dat er vanuit de

bijcentrale naar de hoofdcentrale getelefoneerd kan worden, zonder die bijcentrale te gebruiken. Deze

functie is noodzakelijk indien de bijcentrale niet werkt en er aldaar een onderhoudsman aanwezig is

die telefonisch informatie nodig heeft.

Op de digitale verbinding is een kanaal gereserveerd voor signalering tussen de hoofd- en bijcentrale.

Dit kanaal wordt door de ontwikkelde interface opgevangen en er kan dan gecommuniceerd worden

met de hoofcentrale. Tijdens het gebruik wordt er een ander kanaal gereserveerd voor het

spraaksignaal met de telefoon. De onderhoudsman geeft via zijn telefoon een nummer door en de

interface zorgt dat, m.b.v. het signaleringskanaal, het spraaksignaal naar het betreffende nummer

doorverbonden wordt.

De interface voldoet aan de gestelde specificaties en ontwerpeisen. Tijdens mijn afstuderen is de

hardware, en de software om die hardware te besturen ontwikkeld. De software die nodig is voor de

communicatie met de hoofdcentrale moet nog ontwikkeld worden.

Gaarne wil ik ir. A.J.M. Schoorl bedanken voor zijn begeleiding vanuit AT&T Network Systems

Nederland en ir. M.J.M. van Weert voor zijn begeleiding vanuit de Technische Universiteit Eindhoven.
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_______________ Inleiding 1

Hoofdstuk 1: Inleiding

Ter afsluiting van de opleiding tot Elektotechnisch Ingenieur wordt er een afstudeerwerk verricht. Het

afstudeerwerk dat in dit verslag wordt beschreven is volbracht bij het bedrijf 'American Telephone and

Telegraph company - Network Systems Netherlands', afgekort door AT&T-NSNL.

Dit bedrijf is gevestigd te Hilversum en is een dochter van AT&T Network Systems International

(AT&T-NSI). AT&T-NSI is een holding gevormd door AT&T (74%), het Italiaanse bedrijf Itatel

(20%) en het Spaanse bedrijf Telefonica (6%).

Het hoofdkantoor van AT&T-NSI is ook gevestigd in Hilversum en bepaalt de internationale strategie.

De overige werkmaatschappijen van AT&T-NSI bevinden zich in België, Spanje, het Verenigd

Koninkrijk, Italië, Ierland, Zwitserland, Saudi Arabië, Duitsland, Indonesië en Frankrijk.

AT&T-NSNL maakt als werkmaatschappij van AT&T-NSI deel uit van het AT&T concern, 's werelds

grootste telecommunicatiebedrijf met meer dan 300.000 werknemers. Bij AT&T-NSNL werken op dit

moment ongeveer 4000 mensen; er zijn vestigingen in Hilversum, Huizen en Den Haag.

AT&T-NSNL levert zijn produkten vrijwel uitsluitend aan telecommunicatie netwerkbedrijven zoals

de Nederlandse PTf, dus niet aan consumenten.

De belangrijkste produkten ven AT&T-NSNL zijn telefooncentrales en transmissie apparatuur. De

5ESS van AT&T is een moderne digitale telefooncentrale met vele mogelijkheden, die momenteel

geleverd wordt aan Nederland, Engeland, Spanje, Saudi Arabië, Indonesië en Aruba.

De afstudeeropdracht is nauw verbonden met de 5ESS. Het ontwerp dat uit de opdracht voortvloeit

kan gebruikt worden door een onderhoudsman die een deel van de telefooncentrale komt repareren.

Dit deel kan maximaal 150 km van het centrale deel van de SESS verwijderd zijn en wordt daarom

de 'Remote Switching Module' genoemd. Tussen het centrale deel van de 5ESS en de Remote

Switching Module zit een digitale verbinding. Aangezien de onderhoudsman de Remote Switching

Module komt maken, is deze dus niet te gebruiken en kan van daaruit niet getelefoneerd worden. Met

het ontwikkelde apparaat daarentegen kan de onderhoudsman direct via de digitale verbinding

telefoneren. Het apparaat heeft de naam "Direct Host Switching Module Phoning" gekregen, ook wel

afgekort tot "Direct HSM Phoning" of gewoon "DHP". Het verslag is niet alleen bedoeld om mijn

afstuderen in kaart te brengen, maar dient ook als handleiding voor een opvolger die de ontwikkeling

van de DHP kan voortzetten.

Het verslag bestaat uit de volgende onderdelen. Om voldoende inzicht te geven op de plaats waar de

DHP op de 5ESS aangesloten wordt, is in hoofdstuk 2 de opbouw van de 5ESS beschreven. Hierbij

is uitgegaan van een korte functionele beschrijving met hier en daar technische gegevens.

Vervolgens worden de ontwerpeisen van het ontwerp gegeven en wordt aan de hand daarvan de

functionele specificatie opgesteld. Daarna is er veel aandacht besteed aan de functionele- en

gedetailleerde beschrijving van de hardware. Daarbij komen o.a. enkele timingsaspecten tussen de

microprocessor en de periferie aan de orde. De gedetailleerde beschrijving is vooral bedoeld voor een

eventuele opvolger.
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In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op timingsaspecten die geen betrekking hebben op de microprocessor.

Daarna worden de ontwerpeisen en de functionele- en gedetailleerde beschrijving van de flfmware

behandeld.

Tenslotte is er na het ontwerpen van de hardware en de software een prototype gebouwd. Dit

prototype is uitvoerig getest, waardoor er verschillende fouten aan het licht kwamen. De fouten zijn

uit het ontwerp gehaald met als resultaat een goed functionerend geheel.
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Hoofdstuk 2: Opbouw van de digitale telefooncentrale 5ESS

In het begin van het afstuderen is voornamelijk gekeken naar de digitale telefooncentrale die door

AT&T vervaardigd wordt. Om inzicht te geven in de opbouw van de centrale wordt daar in dit

hoofdstuk een functionele beschrijving van gegeven. Voordat er met de functionele beschrijving

begonnen wordt, wordt er eerst heel kort iets gezegd over de interne datastromen van de centrale.

2.1. Puls Code Modulatie.

In een digitale telefooncentrale worden spraaksignalen in digitale vorm verwerkt. Het analoge signaal

van de telefoon wordt in de centrale omgezet in een digitaal signaal m.b.v. Puls Code Modulatie

(PCM). Bij PCM wordt een analoog spraaksignaal bemonsterd en vervolgens gecodeerd in een binair

datawoord. Bij de 5ESS bevat dit datawoord 8 bits.

Ter verhoging van het rendement van

een PCM-lijn wordt Time Division

Multiplexing (TOM) toegepast. Dit

betekent dat meerdere PCM-kanalen

achter elkaar op een lijn worden gezet,

zij vormen samen dan een frame. Een

I I
1IJJSlOT

FJPT 21: Opbouw PCM-lijn.

PCM-kanaal wordt een kanaal of een

tijdslot genoemd.

De bandbreedte van een spraaksignaal

wordt aan de bovenkant gelimiteerd op

4 kHz. Daaruit volgt dat, volgens de heer

Nyquist, de bemonsteringsfrequentie van

het analoge spraaksignaal tenminste

gelijk moet zijn aan 8 Khz. Elk tijdslot

moet dus om de 125 ~s aan de beurt

komen en dat betekent dat de tijdsduur

van een frame ook gelijk moet zijn aan

125 ~s. In figuur 2.1 is de opbouw van een PCM-multiplexlijn weergegeven.

2.2. Functionele opbouw van de centrale.

De kern van een digitale telefooncentrale bestaat uit het centrale schakelnetwerk met ingaande en

uitgaande PCM-lijnen aangesloten op modules, die zowel als bron en als bestemming fungeren. Alle

binnenkomende analoge lijnen moeten geconverteerd worden naar de intern gebruikte PCM-TDM.

De digitale telefooncentrale van AT&T, kortweg 'de 5ESS', is weergegeven in figuur 2.2.
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Functioneel gezien bestaat de centrale uit drie hoofdcomponenten (fIgUur 2.2):

• De Administratieve Module (AM), die zorgt voor de administratie van het gehele systeem.

Daaronder valt o.a. de kostentelling en de informatie-uitwisseling tussen de centrale en de

mens (man-machine-interface).

• De Communicatie Module (CM), die de distributie van de spraak. en datakanalen

verzorgt. Ook voorziet de CM in de distributie van synchronisatie-signalen en besturings

informatie.

• Meerdere Switching Modules (SMs), die zorgen voor de lokale afhandeling van

gesprekken, maar ook voorzien in digitale lijnen naar andere switching modules.

LlWl·~ IJSIRIIIJTE

Figuur 22: Architectuur van de 5ESS.

Per centrale is er altijd één

Administratieve module en één

Communicatie Module. Aan de

CM kunnen meerdere Switching

Modules aangesloten worden via

de Netwerk Controle en Timing

links (NCT-links). Dit zijn digitale

verbindingen met een datasnel

heid van 32 Mbit/s. Zij

transporteren PCM-kanalen van

de gesprekken die via de centrale

gevoerd worden, maar zij trans

porteren ook besturingsinformatie

voor de SM's. De besturings

informatie geeft aan waar het

kanaal heen moet en welke status

het kanaal heeft. Voorbeelden van

de status van een kanaal zijn: gesprek wordt opgezet, gesprek duurt voort, gesprek wordt afgebroken...

In de centrale wordt geschakeld door een kanaal van een ingaande PCM-lijn door te verbinden met

een kanaal van een uitgaande PCM-lijn. Stel dat er een verbinding tot stand moet komen van lijn i

naar lijn j. Er moet dan een vrij tijdslot van de PCMin·lijn gekozen worden en doorverbonden worden

met een vrij tijdslot op de PCMout-lijn j. Voor een telefoongesprek moet in de richting van j naar i

hetzelfde gebeuren. De tijdsloten moeten daarvoor van de ene PCM-lijn naar een andere geschakeld

kunnen worden, maar zij moeten ook onderling verwisseld kunnen worden op een PCM-lijn. Het

schakelen tussen twee lijnen wordt in de literatuur aangeduid met 'space switching', het verwisselen

van de tijdsloten op een lijn wordt aangeduidt met 'time switching'.

Het schakelen van kanalen wordt uitgevoerd op basis van de ontvangen signaleringsinformatie

afkomstig van binnenkomende abonneelijnen (het gekozen nummer). Dit betekent dat informatie-
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uitwisseling plaats vindt tussen de modules waar de abonnees op aangesloten zijn en de centrale

besturing. Voor deze informatie-uitwisseling kunnen één of meerdere tijdsloten per PCM-Iijn gebruikt

worden.

Elke SM verzorgt het time switch gedeelte van de centrale. Het space switch gedeelte zit in de CM.

2.2.1 Administratieve module

De Administratieve Module (AM) voorziet in de interface op het hoogste niveau. Zij verzorgt de 'man

machine-interface' en bestuurt ook de gehele centrale. De informatie die nodig is voor het opzetten

van een verbinding bevindt zich in de AM. Figuur 2.3 geeft de architectuur van de Administratieve

Module.

Om betrouwbaarheidsredenen IS

de AM dubbel uitgevoerd. De

processoren worden dus ook

verdubbeld, maar draaien niet

hetzelfde programma. Nee, de

processoren werken 10 een

active /standby configuratie:

normaal bestuurt de actieve

processor het geheel en houdt

tegelijkertijd de data 10 de

standby processor bij. Wanneer er

nu een fout in de actieve

processor optreedt, neemt de Figuur 23: De administratieve module.

standby processor de besturing

over, zonder dat er data verloren

gaat. Om te kunnen detecteren dat er een fout is opgetreden zit er in de gehele centrale extra hard

en software die de AM informeren over opgetreden fouten. Er wordt na een fout niet alleen op de

standby-processor overgeschakeld, maar er wordt ook melding van gemaakt via een terminal met een

specificatie van waar de fout zich bevindt.

2.2.2. Communicatie module

De basisfunctie van de Communicatie Module (CM) is het schakelen op tijdslotbasis tussen twee

PCM-Iijnen zonder iets te veranderen in de volgorde van de tijdsloten op de lijnen. In figuur 2.4 wordt

de CM verder opgedeeld in de Message Switch, de Space Switch en de Netwerk Klok.

De Message Switch (MSGS) verzorgt de commtinicatie tussen de AM en de Space Switch door het

versturen van boodschappen van administratieve aard, maar ook door het verzenden van boodschappen

voor het opzetten van de verbinding tussen twee abonnees (call processing). De MSGS verzendt zijn
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boodschappen via het ccnT X.25 protocol. Dit protocol voorziet in het detecteren van fouten, het

opnieuw verzenden van fout aangekomen data en het geven van een terugmelding naar de zender

indien de boodschap goed aangekomen is.

Het tweede onderdeel in de CM

is de Netwerk klok. Zij is nodig

om de centrale synchroon te

houden met andere centrales. De.'
NeT - lH<5

Netwerk klok krijgt via de externe

synchronisatie een kloksignaal

aangeboden van een uiterst

nauwkeurige klokgenerator. Deze

generator voorziet al de

aangesloten centrales van bijv.

heel Nederland van deze klok.

Het kloksignaal wordt gebruikt

om de klokfrequentie in de

afzonderlijke centrales gelijk te

houden. Daaruit volgt dat de

snelheid van de datastromen tussen de verschillende centrales gelijk blijft en dat is een absoluut

vereiste. Als die snelheid niet gelijk zou zijn, dan zou bijvoorbeeld een bepaalde centrale sneller

informatie sturen dan dat de ontvangende centrale kan ontvangen. Dat zou betekenen dat er

informatie wegvalt, hetgeen natuurlijk niet de bedoeling is. In de praktijk gebeurt het echter regelmatig

dat de snelheid niet gelijk is. Dit wordt dan aangeduid met 'slip'. De slip is dan dermate klein dat ze

opgevangen kan worden door gebruik te maken van buffers.

Het laatste onderdeel van de Communicatie Switch is de space switch. Zij verzorgt, zoals eerder

besproken, het schakelen op tijdslotbasis tussen twee PCM-Iijnen. De space switch verbindt de SM's

via de Netwerk Controle en Timing links (NeT links). Er worden daarvoor glasvezels gebruikt. Elke

NeT link bevat 256 tijdsloten, die daar met een snelheid van 32 Mbit/s door gaan. Eén van die

kanalen bevat besturingsinformatie en de overige 255 kanalen bevatten PCM-kanalen voor spraak. Per

SM liggen er twee NeT-links naar de CM die dus een capaciteit hebben van 2*256= 512 kanalen.

Figuur 24: De Communicatie Module.

2.2.3. De Switching Module

In figuur 2.5 is de Switching Module gegeven. Het hart van de SM is de tijdslot switch. Deze zorgt

voor het verwisselen van de tijdsloten op één PCM-lijn. De tijdslot switch moet bestuurd worden en

dat gebeurt door de Besturings unit. Via de Interface Unit, waar de abonnees op aangesloten zijn,

komt de signaleringsinformatie binnen. De signaleringsinformatie is in dit geval gewoon het ingetoetste

nummer op de telefoon. De Besturings unit ontvangt de signaleringsinformatie en stuurt deze door
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naar de Duallink interface. Dit circuit zorgt ervoor dat de PCM·kanalen en de signalering op de juiste

manier op de NCf-link gezet worden (op de NCf-link, die de verbinding vormt tussen de CM en de

SM, zitten zowel de PCM-kanalen als de besturingskanalen).

Figuur 25: De Switching Module.

Het geheel werkt bidirectio

neel. In het geval dat er een

gesprek aankomt vanaf de CM

dan scheidt de Dual link

interface de PCM-kanalen van

de besturingskanalen en stuurt

de PCM-kanalen door naar de

tijdslot switch, terwijl de

besturingskanalen naar de

Besturings unit, doorgestuurd

worden. De Besturings unit

kan nu, met behulp van de

informatie in de besturings

kanalen, de tijdslot switch

aansturen.

De Interface units zijn de

modules die met de buiten-

wereld interfacen. Het is een verzamelnaam voor verschillende onderdelen. Indien er rechtstreeks

telefonen op de Interface unit aangesloten zijn, dan spreken we van een Line Unit (LU) (de Line Unit

komt dus in de plaats van de Interface unit). In de Line Unit worden de analoge signalen van de

telefonen omgezet in digitale signalen. Het is ook mogelijk om rechtstreeks meerdere digitale lijnen

volgens het CEPT-30 concept aan te sluiten. In dat geval wordt er een Digital Line Trunk Unit

(DLTU) geïnstalleerd op de plaats van de Interface unit. Zo een digitale lijn wordt een trunk genoemd

en per trunk heeft men de beschikking over 30 kanalen met een transmissiesnelheid van 64 kbit/s per

kanaal. Op één DLTU kunnen maximaal 16 trunks aangesloten worden. Het dataformaat op die trunk

wordt later in dit verslag nog uitvoerig behandeld. Elke SM kan dus zowel analoge als digitale inputs

verwerken, met een maximum van 512 kanalen per SM. 512 kanalen, omdat elke SM op twee NCf·

links aangesloten is.

Er zijn nog andere modules die op de plaats van de Interface unit gezet kunnen worden. In dit verslag

wordt daar niet verder op ingegaan, omdat dit niet tot een beter inzicht leidt m.b.t. de

afstudeeropdracht. Hiervoor verwijs ik naar [JOUR).

2.2.4. De Remote Switching Module

Indien er een groep gebruikers op enige afstand ( < 150 km) van de 5ESS centrale af zitten, dan is het
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meer economisch om bij die gebruikers een kleine bijcentrale te plaatsen. Zo een centrale wordt een

Remote Switching Module (RSM) genoemd en is hardwarematig bijna hetzelfde als een SM; er vindt

dus, net als in de SM, alleen time-switching plaats. De RSM moet natuurlijk aangesloten worden op

de centrale, omdat er anders geen gesprekken buiten die groep gebruikers gevoerd kunnen worden.

De RSM wordt op een SM van de centrale aangesloten. De SM wordt dan een Host Switching Module

(HSM) genoemd. In figuur 2.6 wordt de Remote Switching Module gegeven.

lllU*S

NCT-lJII<5

De RSM wordt via de DLTU

aangesloten op een SM (via

tronk-verbindingen). Het aantal

trunks dat gebruikt wordt is

afhankelijk van de verkeers

intensiteit tussen de RSM en de

centrale.

De trunks worden aangesloten op

de Facility Interface in de RSM.

(zie figuur 2.6). De Facility

interface zet het data·formaat van

de trunk (CEPT-30) om in het

dataformaat dat op de NCT-links

gebruikt wordt. Als flgllur 2.5 met

figuur 2.6 vergeleken wordt, dan

kan opgemerkt worden dat de rest

van de RSM exact gelijk is aan de

SM.

De oplettende lezer heeft wellicht opgemerkt dat in de configuratie van figuur 2.6, de NCT-links door

de HSM omgezet worden in trunk verbindingen en dat die trunk verbindingen dan in de RSM weer

omgezet worden in NCT-links. Men kan dan toch die NCT-links vanuit de CM direct doortrekken naar

de RSM! Dat zou inderdaad kunnen, ware het niet dat de datanetwerkbeheerders, zoals PTT Telecom,

willen dat de verbindingen buiten de centrale volgens het CEPT-30 formaat zijn.

Toch heeft het omzetten van NCT-links naar trunks ook voordelen. Men kan nu bijvoorbeeld 2 RSM's

op een HSM aansluiten. Stel dat de ene RSM dan in een woonwijk wordt gezet en de tweede op een

industrieterrein. Op het industrieterrein belt men voornamelijk overdag en in de woonwijk

voornamelijk 's avonds. Zo kan de HSM, waar de 2 RSM's op aangesloten zijn, economisch gebruikt

worden zonder dat er blokkering van de HSM optreedt.

FIgUW 26: De Remote Switching Module.

De RSM is dus bijna gelijk aan de SM en kan ook over maximaal 512 kanalen beschikken. Indien er

een concentratie factor van 8:1 toegepast wordt, dan kunnen er 8-512 = 4096 abonnees aangesloten

worden. De concentratiefactor verschilt per gebied. Zo zal er in een druk industriegebied een

concentratiefactor van 2:1 nodig zijn om blokkering tot een minimum te beperken; dit resulteert in
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maximaal 2.512 = 1024 abonnees per RSM. In een landelijk dorp kan vaak een concentratiefactor

van 10:1 toegepast worden.

Het aantal trunks tussen de HSM en de RSM is afbankelijk van de hoeveelheid verkeer. Een minimum

van twee wordt gehandhaafd omwille van de betrouwbaarheid. Als er dan een trunk uitvalt kunnen de

gesprekken nog via de andere. Weliswaar wordt de concentratiefactor van die RSM dan wel 2 keer

zo groot.

Indien de RSM totaal verbroken wordt van de HSM, doordat bijvoorbeeld een grondwerktuig al de

verbindingen lostrekt, dan gaat de RSM over in de zogenaamde 'stand alone operation'. Dat betekent

dat de RSM nog wel zijn eigen abonnees kan doorverbinden, maar geen verbindingen daarbuiten meer

kan maken. De kostentelling wordt dan tijdelijk in de RSM opgeslagen. Indien de verbinding met de

HSM weer tot stand is gekomen wordt de kostentellingsinformatie naar de Administratieve Module

overgebracht.

Tot zover de opbouw van de centrale van AT&T. Met de gegevens uit dit hoofdstuk weten we

voldoende om te begrijpen waar en hoe de DHP aangesloten zal worden. Voor meer informatie

omtrent de 5ESS verwijs ik naar [JOUR].
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Hoofdstuk 3: Specificatie van de Direct HSM Phoning.

3.1. Opdracht.

De Remote Switching Module staat op maximaal 150 km van de centrale af. Stel dat de RSM niet

meer goed werkt of helemaal uitgevallen is, maar dat de SESS-centrale nog wel werkt. De

mogelijkheid dat een onderhoudsman, die de RSM komt repareren, informatie nodig heeft is niet

gering; hij wil dan eventueel telefoneren om die informatie te vergaren.

Aangezien de RSM buiten werking is kan hij dat niet op een normale manier doen. Indien hij echter

beschikt over een apparaat die een interface verzorgt tussen een telefoontoestel en de Host Switching

Module, dan wordt het wel mogelijk te telefoneren.

De opdracht is om deze interface, die de naam Direct HSM Phoning heeft gekregen, te ontwerpen.

Direct HSM Phoning wordt in het vervolg ook wel afgekort tot DHP.

Het is natuurlijk niet de bedoeling om een complete RSM na te gaan bouwen. Dat hoeft ook niet,

want een aantal belangrijke voorzieningen in de RSM hoeven hier niet geïmplementeerd te worden.

Zo hoeft de hele tijd-switch afhandeling niet te gebeuren, omdat er maar 1 gebruiker aangesloten

wordt. Een andere vereenvoudiging is dat de onderhoudsman zelf beIt; hij hoeft dus niet gebeld te

kunnen worden. Wel moet de communicatie met de HSM tot stand gebracht worden. De HSM moet

weten dat de lijn weer gebruikt gaat worden, hij moet weten waar naartoe er gebeld gaat worden en

in welk tijdslot de PeM-spraak zit.

Zo zijn er nog verschillende andere afwegingen, die in de loop van het verslag duidelijk zullen worden.

3.2. Ontwerpeisen.

Naast het tot stand brengen van de verbinding tussen de HSM en de telefoon , moet het ontwerp

voldoen aan het volgende eisenpakket:

1. Het ontwerp moet kunnen werken met een voeding van 48 Volt. Deze voeding is in een RSM

namelijk altijd aanwezig.

2. Het ontwerp moet met in de handel verkrijgbare chips vervaardigd worden. Ook de specifieke

custom chips van de 5ESS, kunnen gebroikt worden.

3. De communicatie met de HSM, met name de signalering, moet verlopen via tijdslot 8 van het

Time-Division-Multiplexed-signaal op de tronkverbinding. Dit signaal volgt het CEPT-30

protocol; de DHP moet dit protocol kunnen ontleden. Voor de communicatie wordt het X. 25

protocol gebroikt.

4. De gebroikte microprocessor dient al/een voor besturing en de communicatie met de HSM,



_____________ Direct HSM Phoning 12

dus niet voor het doorgeven van het spraaksignaal. Het spraaksignaal moet autonoom

verlopen.

5. Er moet een terminal aangesloten kunnen worden die kan helpen bij het 'debuggen' van het

ontwerp.

6. De gebruiker moet op de hoogte gehouden worden van de status van de interface. Dit kan

gebeuren d.m.v. het al dan niet laten branden van LED's.

7. Tijdens het in bedrijf zijn moet nagekeken worden ofde inkomende data van de HSM geldig

is en blijft (i.v.m. storingen op de trunk).

8. Het gebruikte Random Access Memory (RAM) moet tijdens het gebruik gecheckt kunnen

worden op fouten. Tevens moet de microprocessor gecheckt worden op het goed doorlopen

van het programma.

9. De microprocessor met zijn periferie moet asynchroon zijn met de rest van het ontwerp, omdat

in dat geval de microprocessor eenvoudig verwisseld kan worden voor een snel/ere. Dit is

belangrijk omdat we van te voren nooit kunnen weten hoeveel tijd het afhandelen van de

software in beslag neemt.

3.3. Functionele specificatie

Voordat het ontwerp verder wordt uitgewerkt moet er eerst onderzoek gedaan worden naar de functies

die het ontwerp moet bewerkstelligen.

De Direct HSM Phoning wordt via een trunk op de HSM aangesloten. De DHP zal dus een module

moeten bevatten die dit trunksignaal op kan vangen en leesbaar kan maken voor de rest van het

ontwerp. Deze module zal de synchronisatiesignalen voor het ontwerp moeten leveren aangezien de

HSM de signaalsnelheid bepaalt (zie paragraaf 2.2). Vervolgens moet de module het binnenkomende

signaal checken op geldigheid (eis 7) en zal de module de timing voor het hele ontwerp moeten

leveren. Het timing-deel moet voorzien in de timing om tijdslot 8 uit het trunksignaal te halen, en om

data in tijdslot 8 te zetten (eis 3). Verder moet het timing-deel voorzien in de timing om het juiste

PCM-kanaal voor de telefoon te kiezen en zij moet voorzien in de timing om het terugkomende

telefoonsignaal in de PCM-stream te zetten (eis 4).

In de DHP zal een tweede module moeten zitten die het digitale PCM-signaal van de HSM omzet in

het analoge signaal van de telefoon. Deze module moet ook voorzien in het opvangen van het op de

telefoon gekozen nummer en zal de telefoon moeten voorzien van voeding. Eventueel kunnen ook de
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LED's, die de gebruiker op de hoogte houden van de status van de DHP (eis 6), in deze module

komen.

Een derde module moet zorgen voor de besturing van de kaart en de atbande1ing van de communicatie

met de HSM via het X.25 protocol (eis 3). Dit is dermate complex dat er een microprocessor nodig

zal zijn. De elementen die de microprocessor nodig heeft om te werken, zoals RAM en EPROM,

kunnen het beste ook in deze module geplaatst worden. Al de software-matige handelingen, zoals het

checken van het RAM en het checken op het goed doorlopen van het programma (eis 8), komen in

deze module. De interface naar de terminal via de RS-232 verbinding zal hier geïmplementeerd

worden (eis 5), aangezien de data voor de terminal van de microprocessor komen.

De eerste twee net besproken modules werken synchroon ten opzichte van elkaar. Dat is ook nodig

vanwege eis 4. De derde module werkt niet synchroon met de eerste twee (eis 9), dus moet er een

buffer komen tussen die twee asynchrone delen.

Samengevat zijn er de volgende functionele delen:

1. Een module die de interface naar de HSM verzorgt en het ontwerp voorziet van synchronisatie

en timing.

2. Een tweede module die de interface naar de telefoon verzorgt en ook voorziet in de voeding

voor de telefoon alsmede de status-infonnatie naar de gebruiker toe.

3. Een derde module waar de microprocessor met zijn periferie zich bevindt. Deze module kan

ook voorzien in de RS-232 verbinding.

4. Een buffer tussen de derde module en de rest van het ontwerp.

3.4. Data formaat op de tronk

De DHP wordt aangesloten op de HSM via de trunk. Het is dus belangrijk dat we precies weten hoe

het signaal op die trunk verloopt. De Trunk is bidirectioneel. Op de Trunk bevinden zich twee

signalen: het binnenkomende signaal, komende van de HSM en het teruggaande signaal, gaande naar

de HSM.

In deze paragraaf wordt een specificatie gegeven van dat formaat dat ook wel CEPT 30 wordt

genoemd en is beschreven in de CCITT Recommandation G.703. Het dataformaat is bijna gelijk aan

de opbouw van de PCM-lijn, zoals die in paragraaf 2.1 behandeld is.

Via Time Division Multiplexing (TOM) worden 32 kanalen achter elkaar gezet en serieel weggestuurd

via 1 lijn. De ontvanger van het signaal moet weten op welk moment bijv. kanaal 1 ingelezen wordt.

Om dat te bewerkstelligen is kanaal 0 gereserveerd voor het Frame alignment signaal. Tevens wil men

voor elk PCM-kanaal nog extra informatie meezenden (signaleringsinformatie). Daarvoor is kanaal

16 gereserveerd. Van de 32 kanalen zijn er dan 30 kanalen over, die voor het verzenden van de spraak

bestemd zijn.
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De 32 kanalen (= tijdsloten) samen heet een frame en 16 frames achter elkaar heet een multiframe.

Er zitten 8 bits in elk tijdslot en elke frame wordt 1 maal in de 125 ~s herhaald (PCM

samplefrequentie = 8 Khz). Dat betekent dus dat de datasnelheid 32·8 bits/125 ~s = 2048 kbit/s

wordt.

De eenheid van data op de trunk is de Multiframe. In figuur 3.1 wordt een multiframe ontleed. De

opbouw wordt na de figuur kort samengevat. Indien meer informatie gewenst is, verwijs ik naar

(CIT_3].

Het overzenden van 1
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afgehandeld: (zie ook

figuur 3.1 en tabel 3.1)

Figuur 3.1: Frame structuur.

• In tijdslot 0 van de frames met een even nummer wordt het Frame Alignment Signaal

(FAS) gezet. De ontvanger van het 2 Mbit/s signaal kan m.b.v. het FAS het begin van de

frames detecteren en hier dan op synchroniseren.

• In tijdslot 0 van de oneven frames wordt het alternate frame signaal gezet. Dit zijn 7

transmissiekanalen met elk een informatieoverdrachtsnelheid van 4 kbit/s. De bits van dat

tijdslot zijn gereserveerd voor (inter)nationaal gebruik.

• In tijdslot 16 van alleen frame 0 wordt het Multiframe Alignment Signaal (MAS) gezet.

Hiermee kan de ontvanger het MAS detecteren.

• In tijdslot 16 van al de frames behalve frame 0, wordt de signalering (A- t/m D-bit) van

elk kanaal meegegeven.
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Tabel 3.1: Bit gebruik in tijdslot 0 en 16.

Frame Bits in tijdslot 0 Bits in tijdslot 16
nummer

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 MO Ym MI M2
1 1 1 yf N N N N N Al BI Cl Dl A17 B17 C17 017
2 1 0 0 1 1 0 1 1 AZ B2 C2 02 A18 B18 C18 018
3 1 1 yf N N N N N A3 B3 C3 C4 A19 B19 C19 019
4 1 0 0 1 1 0 1 1 A4 B4 C4 04 AZO BW C20 020
5 I 1 YfN N N N N A5 B5 C5 05 AZI B21 C21 021
6 1 0 0 1 1 0 1 1 A6 B6 C6 06 AZ2 B22 C22 022
7 1 1 yf N N N N N A7 B7 C7 07 AZ3 B23 C23 023
8 1 0 0 1 1 0 1 1 A8 B8 C8 08 AZ4 B24 C24 024
9 1 1 YfN N N N N A9 B9 C9 09 A25 B25 C25 025
10 1 0 0 1 1 0 1 1 AlO BlO CI0 010 A26 B26 C25 026
11 I 1 Yf N N N N N All Bll Cll 011 A27 B27 C27 027
12 1 0 0 1 1 0 1 1 A12 B12 C12 012 A28 B28 C28 028
13 I 1 yf N N N N N A13 BB C13 013 AZ9 B29 C29 029
14 1 0 0 1 1 0 1 1 A14 B14 C14 014 A30 B30 C30 030
15 I 1 YfN N N N N AIS BIS CIS 015 A31 B31 C31 031

Ai-Di: Signaleringsbits per kanaal
I: Internationale besturingsbits (hoog indien niet gebruikt)
N: Nationale besturingsbits (idem)
Mi: Multiframe besturingsbits (idem)
Yf: Remote multiframe alarm (aktief indien hoog)
Ym: Remote multifrarne alarm (idem)

Er wordt geen klok-signaal met het trunk-signaal meegezonden. De ontvanger van het trunk-signaal

heeft toch een klok-signaal nodig om de datastroom goed in te lezen. De ontvanger gebruikt daarvoor

een eigen klok-signaal die hij synchroon houdt met het trunk-signaal. Voorwaarde hiervoor is echter

dat de databits van het trunk-signaal in voldoende mate variëren. Dit kan problemen geven, omdat er

van te voren geen zicht is op de te verzenden data. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de data van

2 tijdsloten achter elkaar allemaal nullen bevatten. Bij de ontvanger komt dan een continu laag signaal

binnen, waar op geen enkele manier het klok-signaal uit valt te halen. Op dat moment is de ontvanger

niet meer gesynchroniseerd en de data van de trunk wordt verkeerd geïnterpreteerd.

Een oplossing hiervoor brengt de High Oensity Bipolair 3 Codîng (HOB3-code). Deze code heeft 3

logische niveaus, zijnde 1,0 en -1 (bipolair). Indien de binaire code een 1 geeft, dan wordt dat in de

HOB3-code een 1 of een -1. De eerste 1 in het binaire signaal wordt een 1 in de HOB3-code, de

tweede 1 een -1 en zo verder (de bipolaire regel). Het teken wordt dus voortdurend afgewisseld. De

binaire 0 blijft in HOB3-code een O. Indien er echter 4 nullen achter elkaar voorkomen worden deze

vervangen door een speciale code, op zo'n manier dat er gezondigd wordt tegen de hierboven

genoemde regel. De codes zijn '0000' of '1000'. De 1 in de code wordt gerepresenteerd door een 1

of -1, op zo'n manier dat er niet tegen de bipolaire regel wordt gezondigd; de 0 blijft een O. De 0

wordt gerepresenteerd door een 1 of -1, op zo'n manier dat er wel tegen de bipolaire regel wordt
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gezondigd. De keuze van de speciale codes 0000 en 1000 gebeurt op zo'n manier dat de pulsen die

op de regel zondigen, afwisselend 1 en -1 zijn.

Om het duidelijk te maken volgt er nu een voorbeeld:

Binaire

data:

Invoegen van

de code:

HOB3-code:

101100000100000000 1100010000

1011100001000010001100010000

-0 + - + 00 + 0-000- + 00 + - + 000-000-

~
1100010000

1011100EOI000EI00EII000I000E

~l-L,~ I I

101100000100000000

Ontvanger

van signaal:

Gedecodeerd

signaal:

(4 bits vertraagd)

De HOB3-code wordt nu via de trunk verzonden en er zullen nooit meer dan 3 nullen achter elkaar

aankomen (vandaar de 3 in HOB3-code). De ontvanger kan het zondigen tegen de bipolaire regel

detecteren en kan zo het trunk-signaal decoderen. Hierbij wordt het signaal wel minimaal 4 bits

vertraagd omdat het bij de detectie van een fout mogelijk is dat er een bit van 3 plaatsen terug

vervangen moet worden door een O.
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Hoofdstuk 4: Functionele beschrijving van de Direct HSM Phoning.

In het vorige hoofdstuk zijn de eisen die aan het ontwerp gesteld worden gegeven. Daarnaast is er een

functionele specificatie gegeven. In dit hoofdstuk wordt de functionele specificatie uitgebouwd tot een

functionele beschrijving. De onderdelen die het ontwerp volgens de specificatie moet hebben, worden

nu in een blokschema aan elkaar gekoppeld. Daarna wordt er per blok bekeken welke deelfuncties

daar bijhoren en hoe deze functies met behulp van bestaande componenten verwezenlijkt kunnen

worden. Het hoe en waarom van de componentkeuzes zal zoveel mogelijk worden toegelicht.

Naar aanleiding van de functionele specificatie is er een blokschema tot stand gekomen. In figuur 4.1

is de complete telefooncentrale gegeven, met daaraan het ontwerp dat de naam Direct HSM Phoning

heeft gekregen (DHP).

De 4 punten die bij de functionele

specificatie zijn gedefmieerd

komen als blok terug in de figuur.

Zo verzorgt de Trunk unit de

interface naar de HSM; de User

unit verzorgt de interface naar de

telefoon en de Processor unit

verzorgt, buiten het besturen van

de kaart, de interface naar de

terminal. Het vierde punt, de

buffer, zien we ook terug in de

figuur.

Buiten het implementeren van de

hierboven genoemde interfaces

moeten er nog een hoop andere

functies in deze vier blokken

ondergebracht worden, zoals

opgegeven in de functionele

specificatie. De 4 functionele

blokken zijn daartoe opgedeeld in

een aantal subblokken, met ieder hun eigen functie. In figuur 4.2 wordt het complete ontwerp gegeven.

De functionele blokken zijn m.b.v. stippellijnen in figuur 4.2 aangeduid.

De meeste functionele blokken van figuur 4.2 kunnen met één chip geïmplementeerd worden; andere

blokken bestaan uit meerdere chips en/of analoge componenten. In de rest van dit hoofdstuk wordt

ieder blok onder de loep genomen en wordt aangeduid welke functies zij moeten bewerkstelligen.

Figuur 4.1: Algemene functionele opbouw.
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Figuur 4.2: Functionele beschrijving van de Direct HSM Phoning.

4.1. De Trunk Unit

Een groot deel van de Trunk Unit bestaat uit een chip-set die in de 5ESS-centrale gebruikt wordt. De

chip-set bestaat uit de Receive Converter, de Framer, de Line Interface, de Receive Synchronizer, de

Transmit Formatter, en de Maintenance buffer. Dit geheel zorgt voor de overdracht van informatie;

van HDB3-data tot de microprocessor, visa versa. De set werkt feilloos en heeft een intel-compatibel

interface met de microprocessor via de Maintenance buffer (Hierover later meer).

Bij de opdeling van de trunk unit worden voor elke module de volgende functies meegegeven:

Receive Converter: - Omzetten van het HDB3-signaal in een signaal dat voor de framer te lezen

is.

- Zorgen voor galvanische scheiding tussen het ingaande trunk-signaal en het

ontwerp.

- Klokextractie; het kloksignaal van 2048 kHz, dat van de HSM komt, wordt

uit het HDB3_signaal afgeleid (synchronisatie).

Line interface: - Omzetten van het signaal van de framer naar het HDB3-signaal.
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- Het HDB3-signaal bufferen en galvanisch gescheiden wegsturen naar via

het teruggaande trunk-signaal.

Framer: - Het frame- en multiframe alignment signaal van het inkomende trunk

signaal lokaliseren.

- Synchronisatiepuls afgeven, die het begin van een frame aangeeft.

- Het inkomende signaal checken op fouten, zoals het al dan niet aanwezig

zijn van het (multi)frame alignment signaal. Deze fouten doorsturen naar

de Maintenance buffer.

- Het uitgaande signaal voorzien van het multi(frame) alignment signaal.

- MultipIexen van het signaal van de Codec en het signaal van de Transmit

Formatter (zie figuur 4.2).

Receive Synchronizer: - Serieel naar parallel omzetting van alle tijdsloten.

- Extractie van de signalering in tijdslot 16 en de signalering bij het juiste

tijdslot parallel aanbieden.

- Eventuele fouten doorgeven aan de Maintenance buffer.

Transmit Formatter: - Parallel naar serieel omzetting van alle tijdsloten.

- De signalering, die parallel aangeboden wordt, op de goede manier in

tijdslot 16 stoppen.

- Eventuele fouten doorgeven aan de Maintenance buffer.

Timing: - De synchronisatie tussen de Framer, de Receive synchronizer en de

Transmit formatter verzorgen.

- De pulsen genereren, die de module Speech handling nodig heeft voor het

sturen van de Codec.

- De klokfrequentie van de DHP synchroon houden met die van de HSM.

- De timing verzorgen die nodig is om tijdslot 8, met het X.25-protocol, in-

en uit te lezen.

De keuze van de chip-set ligt voor de hand; zij neemt de gehele afhandeling van de PCM-lijn voor

haar rekening en biedt bovendien een gebufferde interface naar de microprocessor via de maintenance

buffer. De Maintenance buffer is niets meer dan een aantal registers, waar gegevens voor/van de trunk

unit worden opgeslagen. Meer over de Maintenance buffer in het deel Buffer.

4.2. De user Unit.

De User unit is opgedeeld in twee delen. Enerzijds is er de Codec, die zowel een Analoog/Digitaal

Converter (ADC), als een DigitaaljAnaloog-Converter (DAC) bevat. Hij zet het PCM-signaal van 1

kanaal om in een analoog signaal visa versa. De Codec is voorzien van zend- en ontvangfilters die
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nodig zijn voor de omzetting [SHAN].

Anderzijds is er de User interface, die de voorzieningen voor de telefoon treft. Deze voorzieningen

komen straks aan de orde. In de User interface zijn ook de LED's voor de statusinformatie

ondergebracht.

Functioneel gezien hebben de modules in de User unit de volgende voorzieningen:

Codec:

User Interface:

- De codec krijgt het 2048 kbit/s-signaal met de 32 tijdsloten aangeboden

(de PCM-lijn). Met behulp van een puls, die van de module Speech

Handling komt, kan de codec daar 1 tijdslot uithalen (1 tijdslot = B bits;

er worden dus 8 bits per frame uit de heengaande PCM-lijn gehaald).

- Het PCM-signaal omzetten in een analoog signaal voor de telefoon. De

signalen behoren daarbij gemterd te worden.

- Vanaf de telefoon komt een tweede analoog signaal. Dit signaal omzetten

naar een PCM-signaal.

- Met behulp van een tweede puls geeft de codec de 8 bits van dit laatste

PCM-signaal af aan de teruggaande PCM-lijn.

- De Codec geeft een signaal mee dat laag is zolang de 8 bits van het PCM

signaal worden vrijgegeven.

- De 8 bits van hel PCM-signaal worden synchroon met de PCM-lijn

meegegeven.

- De telefoon voorzien van voeding (48 Volt).

- Genereren van een interrupt voor de microprocessor indien de hoorn van

de haak genomen wordt.

- Versterken van de analoge signalen, die van/naar de Codec komen/gaan

volgens de in Europa geldende A-Iaw.

- Decoderen van de cijfers die op de telefoon ingetoetst worden. De cijfers

moeten binair aan de microprocessor gerepresenteerd worden en er moet

een interrupt gegenereerd worden indien er een geldig cijfer ontvangen is.

- Voorzien in de communicatie met de microprocessor. Dit is nodig omdat

de microprocessor moet weten welke cijfers er op de telefoon ingetoetst

worden.

- Weergeven van de status van de DHP. Dit gebeurt d.m.v. een B-talleds,

die aangestuurd worden met een spanning op TIL-niveau.

Voor wat betreft de Codec is de chip TP3057 van National gekozen. De chip voldoet aan de zojuist

beschreven functionele eisen. Er zijn vele andere codecs die aan de eisen voldoen, maar die hebben

dan vaak vele extra's die hel ontwerp alleen maar nodeloos ingewikkeld maken.

De chip die de tooncodes van de telefoon detecteert is de 8870B van Mitel geworden. Zij voldoet bijna

aan de eisen, op de communicatie meI de microprocessor na. Met een minieme aanpassing, die in de
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gedetailleerde beschrijving behandeld zal worden, is dit euvel verholpen. Een, uit praktische

overwegingen, belangrijk punt bij de keuze van deze chip was de levertijd; de chip van Mitel kon

binnen 6 weken geleverd worden, terwijl alternatieven enkele maanden op zich zouden hebben laten

wachten.

4.3. De Buffer.

De communicatie tussen de Direct HSM Phoning en de Host Switching Module verloopt via tijdslot

8. Het bekende protocol X.25 is hier van toepassing. Tijdslot 8 zal daarom altijd uitgelezen moeten

worden om het protocol af te kunnen werken. De microprocessor moet het protocol zelf afhandelen.

Hij kan de low-Ievel-afhandeling eventueel overlaten aan een X.25 protocol-hancUer; deze is echter niet

in het ontwerp opgenomen. In figuur 4.2 wordt de buffer opgesplitst in drie functionele delen.

De module Call Handling zorgt ervoor, samen met de module Timing uit de Trunk unit, dat tijdslot

8 gebufferd wordt. De microprocessor pollt het status register van Call handling en weet op die manier

of er al nieuwe data aangekomen is (In het status register kan men zien in welke toestand Call

handling zich bevindt). De X.25 boodschap wordt dan door de microprocessor in zijn RAM gezet en

van daaruit kan de boodschap verwerkt worden. Voor de teruggaande weg van de Direct HSM

Phoning naar de HSM geldt hetzelfde. De microprocessor zet de teruggaande boodschap byte voor

byte in Call handling. De module Timing in de Tronk unit zorgt er dan voor dat de boodschap via

tijdslot 8 naar de HSM gestuurd wordt.

Als tweede is er de module Speech handling, die het PCM-datapad naar de telefoon stuurt. In eerste

instantie wordt er met de HSM gecommuniceerd om een verbinding naar een andere telefoon tot

stand te brengen. Als die eenmaal staat, dan moet de PCM-data van het gesprek overgebracht worden.

De microprocessor weet in welk tijdslot de gespreksdata zich bevindt (door de communicatie met de

HSM) en stelt aan de hand daarvan Speech handling in. Daarna zorgt Speech handling samen met

Timing ervoor dat de Codec weet wanneer het geselecteerde tijdslot ingelezen moet worden. De Codec

is namelijk rechtstreeks met de Framer verbonden (Figuur 4.2) en krijgt dus alle tijdsloten

aangeboden.

Speech hancUing wordt ook ingesteld voor het tijdslot waar de teruggaande PCM-data zich in bevindt.

Het nummer van het inkomende- en uitgaande tijdslot moet altijd gelijk zijn.

Het laatste onderdeel van het blok Buffer is de Maintenance buffer. Deze zorgt voor de communicatie

tussen de Tronk unit en de microprocessor en zorgt voor de opslag van foutmeldingen van de Framer,

de Receive synchronizer en de Transmit formatter.

De Maintenance buffer heeft 32 registers, waarvan er een aantal gebruikt worden om foutmeldingen

in op te slaan. Eén register wordt het 'General Purpose Register' genoemd en zorgt voor de sturing

van de LED's in de User unit. Drie registers moeten door de microprocessor gevuld worden om de

Framer, de Receive Synchronizer en de Transmit Formatter in te stellen op de goede waarde. Zo moet
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de Framer ingesteld worden op de CEPT-30-mode; de overige twee moeten zo ingesteld worden dat

ze foutmeldingen naar de Maintenance buffer doorsturen. De microprocessor kan op elk gewenst

ogenblik de registers van de Maintenance buffer raadplegen om te kijken of er zich nog fouten

voorgedaan hebben in de Trunk unit.

Om het functionele plaatje compleet te maken volgt er nu nog een opsomming van de functies waarin

de delen van het blok Buffer moeten voorzien:

CaD handling:

Speech handling:

- Een buffer die met een 'strobe-puls' van de module Timing ingelezen kan

worden. Dit om tijdslot 8 in te lezen.

- Er moet een status-register aanwezig zijn, zodat de microprocessor kan

kijken of er veranderingen opgetreden zijn. Veranderingen zoals: tijdslot

8 is ingelezen, de data is weggeschreven naar tijdslot 8 (van het

teruggaande trunk-signaal).

- Een tweede buffer om de data naar de HSM in weg te schrijven. De data

moet in tijdslot 8 van het teruggaande trunk-signaal geschreven worden.

Via een 'acknowledge', die door de module Timing gegenereerd wordt,

wordt in het status register vermeld of die data al dan niet weggestuurd is.

Zo weet de microprocessor of de volgende byte van de X.25-boodschap

verzonden kan worden.

- Een derde en vierde buffer, die op dezelfde manier de ABCD-bitjes

bufferen. De ABCD-bitjes worden gelijk met de tijdsloten in/uitgelezen.

Er komen dus geen extra tirningsignalen aan te pas.

- De buffers zijn compatibel met de microprocessor, zodat er geen extra

hardware nodig is tussen de buffers en de microprocessor.

- Twee binaire 8-bits tellers, die op een externe klok tellen. De tellers

moeten via een externe puls beginnen met tellen. Elke teller kan op zijn

eigen externe klok tellen en kan via zijn eigen externe puls beginnen met

tellen.

- De inhoud van de tellers (= de getaDen die afgeteld worden), kunnen

softwarematig ingesteld worden.

- De tellers geven een puls af indien zij op 0 komen te staan. Daarna wordt

er geen actie meer van de teller verwacht totdat er een volgende externe

puls komt, die de tellers weer automatisch op hun geprogrammeerde

waarde terug zet en het tellen weer actief maakt.

- De afgegeven pulsen van beide tellers zijn bestemd voor de Codec. De ene

teller verzorgt de selectie van het tijdslot met daarin het inkomende PCM

signaal; de andere teller verzorgt de selectie van het tijdslot met het

uitgaande PCM-signaal.

- De communicatie met de microprocessor is Intel-compatibel. De chip kan
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zonder aanpassingen op de microprocessor aangesloten worden.

Maïntenance buffer: - Communicatie in stand houden met de Framer, de Receive synchronizer

en de Transmit formatter.

- Opslaan van de foutmeldingen van de hierboven genoemde modules.

.- Voorzien in een buffer tussen de microprocessor en de Trunk unit.

- De communicatie met de microprocessor is Intel-compatibeI. De chip kan

met een kleine aanpassing rechtstreeks op de microprocessor aangesloten

worden (De aanpassing wordt in het hoofdstuk "Gedetailleerde beschrijving

van de DHP" besproken).

- Voorzien in een aantal registers, waar de microprocessor de instellingen

voor de hierboven genoemde modules kan vastleggen.

- Voorzien in een register van 8 bits; de instelling van elk bit moet op een

externe pin waarneembaar zijn (dit register dient voor de aansturing van

de 'status-LED's' in de User interface).

Binnen Call Handling is gebruik gemaakt van de ProgrammabIe Peripheral Interface (PPI), de 82C55A

van InteI. Deze is gekozen omdat hij compatibel is met de microprocessor, voorziet in twee 8 bits

brede buffers en beschikt over een status register die informatie biedt over de status van de buffers.

Ook het 'gestrobte' inlezen van de buffers kan met deze chip voorzien worden.

Binnen Speech handling is gebruik gemaakt van een ProgrammabIe Interval Timer (PIT), de 8251 van

InteI. Ook deze is weer compatibel met de microprocessor en kan de functies zoals hierboven

gespecificeerd vervullen. Met name de functie van een programmeerbare one shot counter die op een

externe klok telt, was een eis die nogal wat andere tellers deed afvallen.

4.4. De Processor Unit.

De microprocessor zorgt voor de sturing van de hardware en de communicatie met de HSM via het

X.25-protocoI. Het spraakgedeelte werkt autonoom. Dat betekent dat het ontvangen en het verzenden

van het tijdslot waarin de PCM-data staat, niet via de microprocessor gaat. Het enige wat de processor

in dit geval doet, is aangeven in welk tijdslot de PCM-data gezet moet worden. Dat gebeurt via de

module Speech handling, die zich in het blok Buffer bevindt.

In de Processor unit zit een Read Only Memory (ROM) en een Random Acces Memory (RAM),

omdat de microprocessor niet werkt zonder deze modules. Denk hierbij aan het uitlezen van de

programmastappen (via ROM) en de interruptafbandeling (via RAM). In tweede instantie is het RAM

nodig voor het opslaan van de X.25-boodschap en voor het reserveren van een buffer tussen de

microprocessor en de UART.

De UART verzorgt de communicatie met de terminal via de RS-232-verbinding. Dit gebeurt via het

V.29-protocol; de communicatie verloopt daarom vrij langzaam. De zojuist besproken buffer in het
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RAM wordt gebruikt om de boodschap voor de terminal in zijn geheel op te bergen. Daarna stuurt

de microprocessor 1 byte naar de VART en gaat vervolgens door met andere werkzaamheden. De

VART laat de microprocessor via een interrupt weten wanneer hij klaar is met het verzenden van die

ene byte en vraagt dus eigenlijk om de volgende byte van de boodschap. Dit proces herhaalt zich totdat

de buffer leeg ~.

In de Processor Vnit zit verder een checkgedeelte (de module Error handling), met daarin een parity

checker voor het RAM. De paritychecker genereert voor elke byte die in het RAM opgeslagen wordt

een parity-bit en slaat die op in een extra RAM van 1 bit breed. Zodra er een byte uit het RAM

gelezen wordt, checkt diezelfde paritychecker de data m.b.v het bijbehorende parity-bit. Indien er een

fout gedetecteerd ~, wordt dat via een interrupt doorgegeven aan de microprocessor.

Om het functionele beeld compleet te maken volgt er nu nog een opsomming van de functies waarin

de delen van de Processor unit moeten voorzien:

Microprocessor:

RAM:

EPROM:

Error handling:

- Instellen van de registers in de Maintenance buffer en initialiseren van de

modules Call handling, Speech handling en VART.

- De goede werking van het RAM en het EPROM softwarematig nakijken.

- De Maintenance buffer nakijken op foutmeldingen van de Framer, Receive

synchronizer en Transmit formatter. Eventuele fouten op de LED's in de

V ser unit weergeven.

- De communicatie via het X.25-protocol met de HSM afhandelen, m.a.w.

het gesprek opzetten.

- 'Debug-statements' naar de terminal schrijven via de VART. Met de

debug-statements, die op het scherm van de aangesloten terminal

geschreven worden, kan het verloop van de programmatuur bekeken

worden.

- Afhandelen van de interrupts. Welke interrupts precies afgehandeld

moeten worden komt aan de orde in hoofdstuk 7: "Ontwerp fmnware

Direct HSM Phoning".

- Werkgeheugen voor de microprocessor.

- Buffer voor de debug- en X.25-boodschappen.

- Opslaan van de programmacode voor de microprocessor.

- Genereren en opslaan van een parity-bit voor elk RAM-adres.

- Via het parity-bit checken of de data die uit het RAM gelezen wordt

geldig is.

- Indien er een fout geconstateerd is, dit via een interrupt kenbaar maken

aan de microprocessor.



_______ Functionele beschrijving van de Direct HSM Phoning 25

UART: - Communiceren met een terminal via het V.29-protocol.

- Afgeven van een interrupt aan de microprocessor indien de volgende byte

verstuurd kan worden.

Voor wat betreft de microprocessor is de keuze gevallen op de 8OCl88 van Intel, omdat deze beschikt

over veel periferie-besturingsmogelijkheden zoals:

• Een uitgebreide Chip Select Unit met maar liefst 13 select lijnen.

• Vijf interrupt ingangen

• Twee timers, die op een externe klok kunnen tellen

• Een klokgenerator, zodat er alleen nog maar een kristal aangesloten hoeft te worden

• Twee OMA kanalen

Een bijkomend voordeel is dat de Maintenance buffer Intel compatibel is en dus compatibel met de

8OCl88. Een ander voordeel is dat er met wait-states gewerkt kan worden. Wait-states worden gebruikt

om de microprocessor langer te laten wachten tijdens een read- of een write-cycle. Dat is soms nodig

omdat de microprocessor vaak sneller is dan de chip waarmee hij communiceert. Door nu de

microprocessor langer te laten wachten zullen er geen fouten optreden.

De 80Cl88 heeft een 8-bits brede databus; dit is voldoende aangezien de periferie niet meer dan 8 bits

waagt. Ten slotte is de 80Cl88 te verkrijgen in meerdere snelheden. Dat is interessant omdat nu nog

niet precies vastgesteld kan worden of de processor die gebruikt wordt (8 Mhz), snel genoeg is om de

frrmware op tijd af te handelen (vooral het afhandelen van het X.25-protocol is een kritische factor).

Het RAM is 32 kbyte groot; zij dient als werkgeheugen voor de microprocessor, maar wordt ook

gebruikt om de X.25-boodschap op te slaan. Tevens wordt een deel van het RAM gebruikt als buffer

voor de berichten die naar de Uart toegestuurd worden.

De EPROM is aan de grote kant, 128 kbyte. Deze is zo groot gekozen omdat er in de taal C

geprogrammeerd wordt. Dat betekent dat de assembler-code veel sneller groeit dan wanneer men

rechtstreeks in assembler zou programmeren. Tevens wordt het complete communicatieprotocol met

de HSM in de EPROM opgeslagen.
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Hoofdstuk 5: Gedetailleerde beschrijving van de Direct HSM Phoning.

De architectuur van figuur 4.2 is nog vrij abstract. Zo zijn de adres- en databussen van de

microprocessor nog samengenomen en hebben de signalen nog geen naam. In bijlage 1 wordt het

gedetailleerde hardware-ontwerp van de Direct HSM Phoning gegeven. Het schema bestaat uit 7

subschema's; in eik subschema is een deel van de functionele beschrijving van fJgUur 4.2 verwerkt. De

signalen zijn voorzien van een label; indien de signalen van het ene subschema naar het andere gaan,

staat bij de label de coördinaat vermeid. Bijlage 2 geeft een lijst van de gebruikte chips met hun

afkorting.

Dit hoofdstuk behandelt de subschema's en is vooral bedoeld voor de afstudeerder of stagiair die met

de ontwikkeling van de DHP verder gaat. Lezers die niet geïnteresseerd zijn in een zuivere technische

behandeling van de hardware kunnen verder gaan naar hoofdstuk 7. Voor de duidelijkheid zijn de

schema's verkleind opgenomen in de tekst.

5.1. Framer & Tronk interface.

FRA~ER & TRuNK INTERFACE
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Figuur 5.1: De Framer & trunk interface.

Figuur 5.1 omvat omval drie modules van de functionele beschrijving van figuur 4.2, zijnde de Receive

Converter, de Framer en de Line Interface.

Het signaal van de Trunk komt binnen via UMBIN; hel signaal volgt de HDB3-code. Mel de
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transformator Tl wordt het signaal galvanisch gescheiden en doorgevoerd naar de Receive Converter

UI. Deze laatste maakt er een Dual Rail Signaal van (PCMI en PCM2) en voert het signaal door naar

de Framer U2'p]

De Receive Converter haalt het kloksignaal (LCLK) uit het ingaande trunk-signaal; dit klok-signaal

dient voor de synchronisatie van het hele systeem. Het teruggaande signaal naar de HSM moet

synchroon lopen met het binnenkomende signaal omdat er anders te veel slips optreden elders in het

netwerk.

De Framer U2 verzorgt de timing voor het uitlezen van het ingaande trunk-signaal en voor het

wegschrijven van het uitgaande trunk-signaal. De Framer heeft een klok nodig van 4 Mhz, die

synchroon loopt met de klok van 2 Mhz. Die 4 Mhz-klok wordt de 'systeemklok' (CLK4) genoemd en

wordt gebruikt door de Framer, de Receive Synchronizer, de Transmit Formatter en de Codec. De

Framer scant de inkomende data van de Receive converter en detecteert de synchronisatie die

verwerkt is in het trunk-signaal. Hij geeft een puls bij elke gedetecteerde multiframe (RSFSYN). Als

er iets fout gaat met de synchronisatie detecteert de Framer dat en geeft dit door aan de Maintenance

buffer via de Report stream (FSTRM). Deze overdracht wordt gestuurd via een enable signaal van de

Maintenance buffer (TFEXEN). Dit is een vrij eenvoudig protocol: zodra de Framer een puls op

TFEXEN detecteert, geeft hij zijn gegevens, via FSTRM, in een vaste volgorde door aan de

Maintenance buffer.

Voor het programmeren van de mode van de Famer kan gebruik gemaakt worden van de inputpennen

OSO-OS5. Het programmeren kan echter ook gedaan worden via de Maintenance buffer. In dat geval

wordt hetzelfde protocol aangehouden. De programmering begint zodra er een puls op TFEXEN

verschijnt en verloopt via EXF. In geval van programmering via de Maintenance buffer moeten aso
OS5 laag gehouden worden.

De foutmeldingen gebeuren via de Maintenance buffer, maar een apart Los of frame signaal (RINH)

wordt ook nog eens rechtstreeks doorgegeven aan de Receive synchronizer. Deze laatste weet dan dat

het volgende te ontvangen frame niet geldig is en geeft het oude frame nog een keer weer op zijn

output.

De data output naar de Receive synchronizer (RDATA), bevat het signaal van de trunk in de vorm

van unipolaire data op ITL-niveau, vergezelt met een synchronisatiepuls op een andere aansluiting

(RSFSYN). RSFSYN geeft de multiframesynchronisatie aan.

De Framer decodeert niet alleen het inkomende signaal, maar codeert ook het uitgaande signaal

(=voorzien van synchronisatie). Hij verwacht van de Transmit formatter de data via XDATA. Deze

data komt synchroon met CLK2 die op zijn beurt synchroon is met de klok die uit het inkomende

trunk-signaal gehaald is, maar daarbij ook nog eens afhankelijk is van de systeem-klok van 4 Mhz

(denk aan hi-Iow-transition en delay tijden).

(1] Het Dual Rail Signaal maakt gebruik van twee signaallijnen. De positieve pulsen van het binnenkomende HDB3

signaal worden op de ene signaalJijn gezet; de negatieve pulsen op de andere.
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De Line interface U3 converteert het Dual Rail Signaal van de Framer tot het formaat op de trunk

(UMBOUT). De Line interface kan ook in de zogenaamde Loop-mode ingesteld worden. Hij stuurt

dan de ontvangen data van de Framer terug naar de Framer via de Receive converter. Dit wordt

gebruikt om de Trunk Unit te testen.

De Driver U4 tenslotte is niet meer dan een buffer om bet signaal van de Transmit formatter wat te

versterken. Er zitten 6 drivers in U4; voor elke line van het Dual-Line-signaal worden 3 drivers

gebruikt.

5.2. 1'nlnceiver

TRANCE I VER

~•.23=,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=====~.~::::
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FJgUlU 5.2' De Tranceiver.

Figuur 5.2 omvat 4 modules van de functionele beschrijving van figuur 4.2, zijnde de Maintenance

buffer, de Receive synchronizer, de Transmit formatter en Speech handling.

De Receive synchronizer U7 is een serieel naar parallel omzetter en werkt asynchroon. Hij converteert

de inkomende seriële datastroom in een parallel woord en slaat dat op in zijn interne RAM m.b.v. de

Line-k1ok (LCLK). Tegelijkertijd leest hij de uitgaande parallelle data uit m.b.v. de

framesynchronisatiepuls RSYNC. Het RAM in de Receive synchronizer werkt als een FIFO. De

vertraging tussen het inlezen en het uitlezen bedraagt minimaal 1 frame maar maximaal 2 frames. Op

die manier kan de Receive synchronizer het oude frame herhalen als het nieuwe frame niet goed

overgekomen is.
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De Receive synchronizer moet, net zoals de framer, zijn gedetecteerde fouten doorgeven aan de

maintenance buffer via de report output (RSTRM). De communicatie met de Maintenance buffer

gebeurt met de control input (EXR). De synchronisatie van de communicatie met de Maintenance

buffer wordt gestuurd via de contral enable (RSEXEN), volgens hetzelfde protocol als bij de Framer.

De Transmit formatter U8 doet het omgekeerde van de Receive synchronizer; hij krijgt de tijdsloten

parallel aangeboden en zet die om in een seriële datastroom. De ABCD-bitjes worden in tijdslot 16

gestopt; de synchronisatie wordt door de framer verzorgd.

De transmit formatter is ook weer asynchroon: voor het inlezen in zijn interne RAM van de parallelle

data (TDO-7 en TSD-4) wordt de systeemkJok (CLK4) en de frame synchronisatie (TSYNC) gebruikt;

voor het serieel uitlezen van de data (XDATA) wordt gebruik gemaakt van CLK2 en de multiframe

alignment van de framer (XSFSYN).

De communicatie met de maintenance buffer gebeurt weer op dezelfde manier: een report stream

(TSTRM), een control stream (TFEXEN) en een control enable (EXT).

De Maintenance buffer U6 is de interface tussen de microprocessor en de serial contral- en report

streams van de Framer, de Receive synchronizer en de Transmit formatter. Hij wordt aangesloten op

de adres-data-bus (ADO-7). De maintenance buffer bevat 32 registers die geschreven dan wel gelezen

kunnen worden door de microprocessor. Door 3 registers te vullen worden de Framer, Receive

synchronizer en de Transmit buffer ingesteld; door andere registers te lezen kunnen de foutmeldingen

bekeken worden.

Het lezen en schrijven van de Maintenance buffer gebeurt op de volgende manier. De Maintenance

buffer heeft twee speciale inputs: de Data-Select (OS) en de Adres-Select (AS). Indien beide inputs

laag zijn, dan wordt zijn bus (BUSO-7) op tri-state!l) gezet. Indien de AS en OS logisch gezien niet

gelijk zijn, dan wordt de Maintenance buffer actief op de adres-data-bus. De adres-data-bus wordt

gebruikt als adres-bus indien AS hoog is, hij wordt gebruikt als data-bus indien OS hoog is.

Het lezen of schrijven van een register gebeurt in twee stappen. Eerst wordt er een bepaald register

geselecteerd door het register-adres op de bus te zetten, AS hoog te houden en OS laag te houden.

Het adres wordt nu in de Maintenance buffer geschreven door de input WRN laag te houden en RON

hoog. Ten tweede wordt de bus (BUSO-7) gedeftnieerd als data-bus door AS laag en OS hoog te

houden. Zodra RON laag wordt, verschijnt de data van het geselecteerde register op de bus. Indien

WRN laag is, wordt de data die op ADO-7 staat in het geselecteerde register geschreven. Voor de

duidelijkheid wordt in figuur 53 een timingsdiagram gegeven.

De microprocessor bepaalt of hij met de Maintenance buffer wil communiceren. Zo niet, dan is het

signaal MBUFCSN hoog. De bus (BUSO-7) van de Maintenance buffer moet dan op tri-state staan

(AS en OS laag). De twee NOR-poorten U10A en U10B zorgen daarvoor. Zodra de microprocessor

wil communiceren gaat het signaal MBUFCSN omlaag en worden de NOR's transparant voor de

(1) Dit betekent dat de lijnen AD0-7 hoogohmig worden. In dit geval lijkt het alsof de Maintenance buffer niet

aangesloten is op de adres-data-bus AD0-7.
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Figuur 5.3: Timillgaspeclen van de Mainlenance buffer.
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adres-bits AO en Al. Daaruit volgt dat DS bestuurd wordt met AO en dat AS bestuurd wordt met Al.

De microprocessor kan op die manier met zijn adres-vector bepalen of de bus van de Maintenance

buffer als adres-bus of als data-bus moet fungeren.

De reset van de microprocessor zorgt ervoor dat de registers schoongemaakt worden bij het aanzetten

van de voeding (RESET). De timing voor het genereren van de control enables loopt synchroon met

de systeemklok (CLK4) en gebeurt met behulp van de receive- en transmit synchronisatie (TSYNC

en RSYNC) van de module timing.

Speech handling bestaat uit U9 en U1IA&B. U9 is de Programmabie Interval Timer (PIT), de 8254

van Intel en kan rechtstreeks communiceren met de microprocessor. AO en Al worden gebruikt om

te kiezen uit counter 1, 2 of 3; dit voor het programmeren van de tel-waarden. De tellers worden bij

het aanzetten van de voeding door de microprocessor ingesteld op 'mode 5, de one-shot trigger

mode,ll].

RTRIGG komt van de module Timing en geeft een puls bij het begin van elke frame van het ingaande

trunk-signaal. De bits van het ingaande trunk-signaallopen synchroon met LCLKN; door dus LCLKN

te tellen, worden eigenlijk de bits van het ingaande trunk·signaal geteld. LCLKN wordt aangesloten

op de klok-ingang van teller O. Door te tellen vanaf de puls op RTRIGG kan het begin van elk

gewenst tijdslot aangewezen worden. Dit gaat als volgt: Een tijdslot bestaat uit 8 bits. Als tijdslot x

{I] Dat betekent dat de output van de tellers (OUTI en OUT 2) I puls afgeven indien de tellers, na aftellen, de 0

bereiken. Het op gang brengen van het tellen gebeurt door een puls te geven op de gate van de tellers (GO en GI). De tellers

tellen op hun klok-ingang (CLKO en CLKI).
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aangewezen moet worden, dan wordt teller 0 met x*8 (bits) geladen. Na 8x bits geeft de teller een puls

op OUTO; deze wordt doorgevoerd via de inverter UllA naar de Codec. De Codec leest dan tijdslot

x in.

Teller twee doet hetzelfde voor het tijdslot op het teruggaande trunk-signaal. Later in dit verslag wordt

nog eens diep ingegaan op de exacte timingsaspeeten tussen Framer en PIT.

5.3. TIming

TIMING

~
~.,Cl : 0 •

, .. .
. '.,

--------=

Figuur 5.4: De Timing.

Figuur 5.4 omvat de module Timing. Zij herbergt een aantal chips waaronder U2l, de 129EC van

AT&T, die bij de chip-set van de Trunk Unit hoort. De chip-set bestaande uit UI t/m U4, U6 t/m

U8 en U21 heeft een klok nodig van 4096 kHz, die synchroon moet lopen met de bits van het

binnenkomende trunk-signaal. Eerder in dit verslag hebben we gezien dat de Receive converter de klok

(LCLK) uit het trunk-signaal haalt. De frequentie van deze klok is helaas maar 2048 kHz. Om nu toch

de synchrone 4096 kHz-klok te krijgen is uitgegaan van een Voltage Controlled OscillatorlI] (VCO)

van 8192 kHz; in fIguur 5.4 met Xl aangeduid. De frequentie van de VCO wordt 2 keer gedeeld m.b.v.

11] Een VCO is een kristal die, d.m.v. een stuurspanning. in frequentie gewijzigd kan worden. De stuurspanning ligt voor

Xl tussen 0 en 5 Volt. Voor een stuurspanning van 2,5 Volt wijzigt de vooropgestelde frequentie niet; voor hogere spanningen

gaat hij iets sneller oscilleren, voor lagere iets langzamer. De VCO is overigens ook nog afhankelijk van de temperatuur en

de tijd (jaren). Dit is echter van minder belang.



_______ Gedetailleerde beschrijving van de Direct HSM Phoning 33

de flip-flop Ul8A en U21, wat resulteert in een frequentie van 2048 kHz.

Het synchroniseren komt er op neer dat CLK2 synchroon moet lopen met LCLK van de Receive

converter. Daartoe worden de twee klok-signalen toegevoerd aan de Phase Detector (PD) U39. De

PD vergelijkt de twee klok-signalen en geeft aan de hand daarvan een gelijkspanning[l] af aan de

VCO. De PLL zorgt dus, samen met zijn analoge onderdelen en de VCO, voor de synchrone klok van

4096 kHz.

De chip U12 en U16 zijn niets meer dan modulo 256-tellers[2]. XSFSYN komt van de framer en

geeft het begin van een multiframe aan. Door deze puls wordt U12 geladen met de waarde die op de

inputs PO-7 staan. In dit geval dus binair 11111111 = decimaal 256. Om de 256 bits geeft U12 nu een

puls af via TIRIGG. 256 bits is precies 1 frame en TIRIGG geeft dus het begin van elk'frame aan.

TIRIGG wordt daarna gebruikt door Speech handling.

Voor U16 geldt hetzelfde, alleen dan voor het binnenkomende trunk-signaal.

Het nog niet behandelde deel van de module Timing bestuurt de module Call handling. U13 en U15

zijn modulo-16 tellers, waarvan de begintelstand ingelezen kan worden. Met de Dip-switch SW1 kan

ingesteld worden welke beginstand van de tellers ingelezen moet worden. Het inlezen gebeurt als de

LOAD-ingang laag wordt gemaakt.

RWDCLK van U21 geeft een puls als de parallelle data van de Receive synchronizer geldig is. Deze

data wordt per tijdslot aangeboden; RWDCLK geeft per tijdslot 1 puls af. Call Handling moet een puls

krijgen indien de Receive Synchronizer tijdslot 8 aanbiedt. U21 genereert RSYNC, die een puls geeft

aan het begin van elke frame. De eerste puls van RWDCLK die na de puls van RSYNC komt, geeft

tijdslot 0 aan. Als de pulsen van RWDCLK nu geteld worden en de negende puls wordt doorgelaten,

dan wordt tijdslot 8 geselecteerd. De counter U15 verzorgt dit laatste als volgt: RSYNC laadt het

ingestelde getal vanaf de dip-switch SW1, met name het getal 8. U15 begint omlaag te teDen op

RWDCLK. Nadat er 9 pulsen zijn geteld staat de teller op 0 en geeft hij een puls af op SIGFSR. Die

puls wordt gebruikt om de buffer van Call handling in te lezen.

Als er verder geen maatregelen getroffen zouden worden dan zou niet alleen tijdslot 8 ingelezen

worden, maar ook tijdslot 8+16 = 24. Dat is niet de bedoeling en de NAND-poort U14B zorgt ervoor

dat het ook niet gebeurt. U14B test namelijk voortdurend de 'new-state-bits' van de teDer OC en OD.

Indien OC en OD beide hoog zijn, dan wordt de uitgang van de NAND ook hoog en sluit daarmee

de klok-ingang van U15 af via G (Als G hoog is dan telt hij niet meer). OC en OD beide hoog

betekent dat de teller op 12 of hoger staat. Nadat de teller de 0 heeft bereikt en een puls heeft

gegeven op SIGFSR, springt hij met de volgende puls van RWDCLK op 16 en stopt dus onmiddellijk

met tellen. De puls van SIGFSR tijdens tijdslot 24 blijft nu dus uit. Bij de volgende frame moet de

teller natuurlijk weer gaan tellen. Dat gebeurt ook want dan wordt de teller weer geladen met 8 en

[1] Indien de frequentie van CLK2 hoger/lager ligt dan de frequentie van LCLK, dan geefl de PD een lage/hoge spanning

af en zal de frequentie van CLK2 omlaag/omhoog gaan,

[2] Ze tellen de pulsen die op hun klok-ingang (CLK) komen. Nadat er 256 pulsen zijn geteld. verschijnt er op de output

(CO/ZD) een puls en het tellen begint opnieuw.
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wordt de uitgang van de NAND laag.

Voor het teruggaande trunk-signaal wordt er via Ul3 ook een puls voor tijdslot 8 gegenereerd

(SIGPST). Deze dient als acknowledge voor de microprocessor; hij weet dan wanneer tijdslot 8 naar

de HSM gestuurd is. Later in dit verslag wordt ingegaan op de exacte timingsaspecten tussen Receive

synchroDizer, Transmit formatter en Call handling.

5.4. Microprocessor

MICROPROCESSOR

FÏfI.IUT 5.5: De Microprocessor en periferie.

Figuur 5.4 bevat de modules Microprocessor en Call handling. De microprocessor U19 werkt met

memory-mapping[I). Het RAM krijgt daarvan een adresruimte van 64 kbytes toegewezen(2),

beginnende vanaf adres O.

Elke chip, waarmee de microprocessor moet communiceren, heeft zijn eigen Chip-Select-lijn. Het

ROM is aangesloten op de Upper-Chip-Select-lijn en gebruikt het bovenste deel van de adresruimte.

[1) De adresbus van UI9 is 20 bits breed en de microprocessor kan daar 220 = 1048576 combinaties mee maken. We

zeggen dan det de microprocessor een adresruimte heeft van 1 Mbyte.

(2) Telkens als de microprocessor een adres tussen 0 en 64k op zijn adresbus zet, dan maakt hij meteen zijn Lower-Chip

SeleC"t-lijn (LCS) laag. Deze LCS. met als label RAMCSN, zit verbonden met het RAM en op die manier weet het RAM dat

hij geselecteerd wordt; het RAM kan dan communiC"eren met de microprocessor via de toegewezen adressen.
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De andere chips waarmee de microprocessor communiceert gebruiken één van de Peripheral-Chip

Select-lijnen (PCSO-4) en krijgen elk een eigen stukje adresruimte toegewezen.

De microprocessor U19 heeft een gemultiplexte adres-data-busIIJ; de bus wordt zowel voor data als

voor adressen gebruikt. De data-bus is maar 8 bits breed (adresbus 20), zodoende dat ook maar 8 bits

gemultiplexed zijn (AOO-7). Op AOO-7 wordt eerst de adresvector AO-7 aangeboden, die gebufferd

wordt in U2OA. Het bufferen gebeurt als ALE omhoog gaat. Daarna wordt AOO-7 als data-bus

gebruikt, die bidirectioneel is. De microprocessor zet nu zijn data op de data-bus of verwacht data van

de chip waarmee hij communiceert. In figuur 5.6 wordt het timingsaspect van een write- en een read

cyde beschreven.

KH __-'X'- ID_-_7 ----'X'- /lJ_-_7 _

AS-15 ~'__ AS;;:".-....;15 ...J~'- AS...:..-_1.:..5__--'~

Alf J1L- Il _

fIX}-7~ KJ-7 X'- ~_TA_OOT_____J~ KJ-7 X'- DA_l_A_I"__......>

------_I
PCS
UCS ---,Les 1'-- _

WRITE - CYCLE

Figuur 5.6: Write- en Reod-cycle \'011 de microprocessor.

______.......JI

REA[) - CYCLE

Het stuk A8-l5 van de adresvector is niet gemultiplexed en hoeft dus ook niet gebufferd te worden.

A16 is wel weer gemultiplexed en wordt gebufferd door U2OB.

Vervolgens heeft de microprocessor een aantal interruptingangen, zijnde INTO tlm INT3. Deze

worden gebruikt om de microprocessor te onderbreken in zijn programma-uitvoering (hierover later

meer). Via Xl en X2 wordt het kristal aangesloten, die de microprocessor van een klok-signaal

voorziet. In dit geval een klok van 16 MHz; deze klok wordt intern meteen gedeeld door twee met als

gevolg dat de microprocessor intern eigenlijk maar op een klok van 8 MHz werkt.

lIJ Om te kunnen communiceren is het niet voldoende om alleen maar te zeggen waarmee er gecommuniceerd moet

worden en via welk adres. Er moeten ook gegevens uitgewisseld worden via de data-bus.
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De chips U22 en U23 vertegenwoordigen Call handling. De gebruikte chip is de 82CSSA van Intel en

wordt de ProgrammabIe Peripheral Interface (PPI) genoemd. De chips worden geselecteerd door de

microprocessor via hun Chip-select (CS). In elke chip zitten twee buffers, die verbonden zijn met

externe pinnen. Eén buffer is verbonden met poort A (PAO-7); een tweede is verbonden met poort

B (PBO-7). Met de adresvector Ao-AI kan I van de 2 buffers geselecteerd worden. In de buffer van

poort A wordt de data voor de Transmit formatter gezet (TDO-7); in B komt de data van de Receive

synchronizer (RDo-7). Via poort C worden de signalen aangeboden voor het inlezen van poort B

respectievelijk het wegschrijven van poort A (SIGFSR resp. SIGFST). Poort C wordt ook gebruikt als

statusregister, waar informatie over de status van de 2 buffer ingezet wordt (gegevens zoals 'poort A

is weggeschreven' of 'poort B is ingelezen'). Het statusregister kan via de outputpinnen PCO-7 bekeken

worden, maar kan ook via de adres-databus uitgelezen worden door met AO-AI poort C te selecteren.

Voor U23 geldt hetzelfde, maar dan voor de ABCD-signalerïngsbitjes. TSO-4 zijn de signaleringsbitjes

voor de tijdsloten van het uitgaande trunk-signaal; RSO-4 die van het binnenkomende trunk-signaal.

S.5. Memory & Error Handling & Vart

MEM Cl h Y & E P h c: RH;" r'i [I L IN::' & U ART

"c.::- ----' •• ,,'" .....

"I±=::; 1I...~" ....:: lt!::=::::J

J1iBuur 5.7: Memory & En-or Handling & Uart.

Figuur 5.7 bevat de modules Memory, Error handling en Uart. De Eprom U24, het RAM U29 & U30

en de OR-poorten USA & U5B behoren tot de module Memory. In de Eprom U24 staat de

programmacode voor de microprocessor. Hij heeft een opslagcapaciteit van 132 kbyte en heeft daarom
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een adresvector van 17 bits nodig. De Eprom wordt geactiveerd via zijn chip-select EPROMCSN.

Het RAM U29 en U30 bestaat uit twee chips. Elke chip heeft een capaciteit van 32 kbyte, maar slechts

U30 is gemonteerd hetgeen resulteert in een RAM met een opslagcapaciteit van 32 kbyte. Dat is in

eerste instantie ruim voldoende, maar mocht er op een later tijdstip toch extra RAM nodig zijn dan

kan eenvoudig uitgebreid worden. De chip-select voor het RAM (RAMCSN) heeft een adresruimte

van 64 kbyte. Via U15A en U15B wordt de RAMCSN verdeeld tussen de twee chips U29 en U3O.

De chips UloC, UllD, U18B, U25, U26A en U27 behoren tot de module Error handJing. De bytes

van het RAM zijn 8 bits breed. Het parity-bit wordt opgeslagen in een ander stukje RAM (U25), dat

64 kbyte groot is en een databus van 1 bit breed heeft. PARINT geeft een interrupt aan de

microprocessor als er een parity-fout is gedetecteerd. Om duidelijk te maken hoe de parity-check

werkt, volgt er nu een voorbeeld.

Stel dat er op adres x data wordt weggeschreven. Via de RAMCSN worden U30 en U25 geselecteerd.

Indien er geldige data op ADO-7 verschijnt, genereert de paritygenerator U27 meteen het parity-bit

via zijn uitgang EVEN. De data wordt door U30 en U25 ingelezen als WRN omhoog gaat. Voor U30

is dat de 8-bits data; voor U25 het parity-bit.

lWlICSN -----,.... ---' '-------------',
1lX)-7 ES88X KJ-7 X'--__--=OA::..:.T::..:.A..::.OU::..:.T__~~ ..::;OA""'TA.;.,;I;,;,.N_____')

U25.Dl~
I··· ..·..······· .. ···..····· ..·······....·i

'---------'~

r mm •••••;)

\

Ul8B. D ~

I

PARlTY-INTDlRUPT ~~•......
PARNT --'-_

U25. DO

WRlTE - CYCLE READ - CYCLE

--_. WRIT[-R(AI)-CYCLt ZONDER PARITY FtlUT

....•.....•..•..• WRIT[ -R(AI)-CYCL[ lIET PARlTY rouT

Figuur 5.8: Timingaspecten bij de parity-check.

Enige tijd later wil de microprocessor zijn data weer uit adres x halen. Het RAM presenteert de data

van adres x op de databus ADO-7 en de parity-generator U27 genereert meteen het bijbehorende

parity-bit. U25 geeft het oude parity-bit, dat was opgeslagen tijdens het inlezen van adres x via zijn

uitgang DO. Het oude en het nieuwe paritybit zijn nu gelijk indien de data van het RAM goed is. De
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exdusive-or U26A checkt dat en geeft een (1) 0 af indien de bits (on)gelijk zijn. Deze uitkomst wordt

via UIOC aangeboden op de D-ingaog van UI8B. Met de laag-naar-hoog-overgang van RDN wordt

de mp-flop U18B ingeklokt. Indien de data uit het RAM nu fout was zal er via PARINT een interrupt

gegeven worden aan de microprocessor die dan weet dat er een parity-fout opgetreden is. In fIgUur

5.8 wordt het een en ander duidelijk gemaakt voor write-read-cycle zonder parity-fout (parity-bit is

hoog bij in- en uitlezen van het RAM) en een write-read-cyde met een parity-fout.

De NOR-poort UlDe dient om de uitkomst van de exdusive-or-poort U26A te blokkeren indien het

RAM niet geselecteerd is (via RAMCSN). Dat is nodig omdat er anders parity-interrupts worden

gegenereerd terwijl het RAM niet gebruikt wordt en dat kan natuurlijk nooit juist zijn.

De chips U28 en U31 alsmede het kristal X3 behoren tot de module UART, die de communicatie met

de externe terminal via het V.29 protocol verzorgt. De microprocessor stuurt de boodschap die hij naar

de terminal wil zenden via zijn databus naar U28, 1 byte tegelijk. U28 zet de byte in een interne buffer

en zorgt ervoor dat deze serieel, met een snelheid van 9600 baud, overgezonden wordt. Indien hij

daarmee klaar is, dan geeft hij via UARTINT een interrupt aan de microprocessor, die dan weet dat

de volgende byte van de boodschap naar U28 gestuurd kan worden.

De MAX232 zorgt ervoor dat het spanningsniveau van de Transmit Data (TxD), de Receive Data

(RxD), de Clear To Send (CTS) en de Request To Send (RTS) op RS-232 hoogte wordt gebracht (±

12 Volt). Voor meer informatie omtrent deze signalen verwijs ik naar de CCIlT Recommandation

V.24.

De oscillator X3 levert een blokgolf met een frequentie van 614,4 kHz. U28 deelt deze frequentie door

64 met als resultaat een frequentie van 9600 Hz die gebruikt wordt om de seriële data weg te sturen.

Voor interne synchronisatie heeft U28 een klok signaal nodig dat minimaal 30 keer groter is dan de

transmissiesnelheid (in dit geval 9600 baud). Hiervoor kan de klok van 8 MHz van de microprocessor

gebruikt worden (UPCLKO).

5.6. Codec & User Interface

Figuur 5.9 bevat de Codec en de User interface. De chip U34 is de Codec; het is de 3057 van National

Semiconductors. Via RDATA krijgt hij al de tijdsloten rechtstreeks van de Framer aangeboden. Zodra

er een puls op PCMFSR komt, leest de Codec de volgende 8 bits (1 tijdslot) van RDATA in.

Hetzelfde geldt voor DATAT en PCMFST, maar dan voor het uitgaande tijdslot. Om het tijdslot in

resp. uit te lezen!l) heeft de Codec de bitklok nodig die synchroon loopt met de bits in het tijdslot

(LCLKN en LK2N). Tegelijkertijd met het vrijgeven van het uitgaande tijdslot maakt de Codec TST

laag. De multiplexer U38 (zie figuur 5.1) kiest m.b.v. TST tussen het signaal komende van de Codec

en het signaal komende van de Transmit formatter en stuurt 1 van die 2 signalen door naar de Framer.

Op die manier wordt het ene tijdslot met het PCM-signaal van de Codec in het uitgaande trunk-signaal

(1) De timinganalyse voor het in- en uitlezen van de tijdslolen wordt in het volgende hoofdstuk behandeld.
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CODEC & USER INTERFACE

~
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Figuur 5.9: De Codec & User Interface.

gestopt.

De rest van Figuur 5.9 hoort thuis in de module User Interface. De telefoon wordt via TELIN en

TELOUT aangesloten. De voeding voor de telefoon wordt voorzien door U33, de 604DS van AT&T.

Indien de hoorn van de haak wordt genomen gaat het signaal DCOUT van U33 langzaam omhoog.

De comparator U36A detecteert dat en geeft een interrupt (HOOKINT) aan de microprocessor zodra

het signaal boven 1 Volt uitkomt[1]. Het netwerk tussen U33 en U34, bestaande uit het RC-PACKl

en de op-amps U37A t/m C met hun weerstanden, zorgen voor een goede overdracht tussen de

CODEC en de 604DS. Dit netwerk is een standaard ontwerp van AT&T en is in de DHP overgeno-

men.

Indien er op de telefoon een nummer ingedrukt wordt, dan genereert hij een niet-harmonische toon;

voor eik cijfer een andere toon. De toon moet niet-harmonisch zijn omdat zij 'binnen de band'

meegezonden wordt. Aangezien de menselijke stem harmonisch is, zal het verschil tussen de toon en

de stem goed te detecteren zijn.

De chip U35, de 88708 van Mitel, voorziet het decoderen[2] van de toon en kan ook vrij eenvoudig

communiceren met de microprocessor. Het analoge spraaksignaal wordt afgetakt van U37A. Het wordt

ontdaan van gelijkspanning door Cl4 en toegevoerd aan U35. Indien er een geldige toon gedetecteerd

[1] De comparator U36A is teruggekoppeld via een weerstand van 50 kD om te voorkomen dat hij gaat oscilleren als zijn

min-ingang vlak bij 1 Volt ligt.

[2] De cijfers moeten doorgestuurd worden naar de microprocessor. De tonen zullen dus omgezet moeten worden in een

binaire code.



_____________ Direct HSM Pboning 40

is, zet U35 de binaire waarde ervan in een buffer en geeft hij een interrupt via TONEINT. De

microprocessor weet nu dat er een cijfer op de telefoon ingedrukt is geweest. Hij moet dat cijfer

inlezen voordat er een nieuw cijfer ingedrukt wordt, want de buffer van U35 kan alleen het laatste

gekozen cijfer onthouden.

Via DTMCSN selecteert de microprocessor U35. Met RDN wordt de input TOE van U35 hoog. U35

geeft dan zijn data weer op 01-4 (normaal staat de output 01-4 van U35 in tri-state). Vervolgens leest

de microprocessor de data in door RDN hoog te maken. Door deze laatste actie zal de bus 01-4 weer

in tri-state komen en omdat de microprocessor daarna zijn DTMCSN weer hoog maakt zal de bus ook

in tri-state blijven.

Tenslotte zijn er op Figuur 5.9 nog de 8 LED's die aan de gebruiker van de DHP het één en ander

duidelijk maken. Zo geeft 1 LED aan dat de DHP in werking is. Een tweede geeft aan dat de

synchronisatie op de trunkverbinding in orde is en zo worden er nog wat andere status-gegevens

kenbaar gemaakt. De LED's worden aangestuurd met de General Purpose Latches van de

Maintenance buffer (GPLO-7).

5.7. Power Supply.
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FJBIIUT 5.10: De Power Supply.

Figuur 5.10 bevat de module Power Supply. Deze bestaat voornamelijk uit PMl, de 476B van AT&T.

In de PMI zitten twee voltage-converters, die een gelijkspanning van 48 Volt omzetten in een
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gelijkspanning van 5 Volt. De input van 48 Volt is galvanisch gescheiden van de output van 5 Volt. De

condensatoren C15, C16 en de spoel L1 zorgen ervoor dat de hoge- respectievelijk lage frequenties

uit de niet perfecte gelijkspanning van 48 Volt gehaald worden. De condensator C17 zorgt nog eens

voor een goede afvlakking. Door PMI aan te sluiten zoals wordt aangegeven is er de beschikking over

+5 Volt en -5 Volt. De voedingslijnen zijn in de schema's niet aangegeven; de aansluitingen kunnen

nagezocht worden in de .datasheets van de betreffende chip.

De module Power supply zorgt niet alleen voor voeding, maar ook voor de Power-ON-RESet

(PONRESN). Zij is bij het aanzetten van de DHP laag en wordt na een halve seconde hoog. Wanneer

namelijk de voeding opkomt is de toestand van de microprocessor en de meeste chips nog

ongedefInieerd en mag de microprocessor nog niet beginnen met het afhandelen van zijn programma.

De vertraging van PONRESN wordt gemaakt m.b.v. het RC-netwerk R40-C19. Als de spanning

opkomt begint de condensator C19 op te laden en indien de spanning op de min-ingang van U36B

beneden 1 Volt komt!l] gaat PONRESN omhoog.

Met de drukknop SW3 kan de microprocessor op elk willekeurig moment 'gereset' worden. PONRESN

geeft dan dezelfde vertragingspuls af, maar dat is in dit geval alleen bedoeld om de microprocessor

opnieuw met zijn programma-uitvoering te laten beginnen.

[I] De comparator U36B wordt via de weerstand van 50 kD teruggekoppeld om het oscilleren van PONRESN tegen te

gaan.
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Hoofdstuk 6: Timinganalyses

De meeste timingaspecten van de Direct HSM Phoning hebben betrekking op gewone lees· of

schrijfactie van de microprocessor. Deze acties zijn reeds beschreven in het vorige hoofdstuk. De

timingaspecten tussen de module Timing, de module CaU handling, de module Speech handling en de

module Codec zijn echter ingewikkelder en worden in dit hoofdstuk beschreven.

In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van de signaalnamen zoals die in bijlage 1 benoemd zijn. Het

zal waarschijnlijk nodig zijn om deze bijlagen er af en toe op na te slaan.

6.1. TIming in verband met het inlezen van het PCM-kanaal.

LCJ

T*n
~---ïf\-5-:,...-4----,--3---,-----,--'-W
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Figuur 6.1: Timing voor het inlezen van het PCM-kanaal.

De Framer stuurt de tijdsloten van het binnenkomende trunk-signaal serieel naar de Receive

synchronizer. De codec tapt dat signaal af (zie fIguur 4.2) en krijgt daarmee al de tijdsloten

aangeboden. De Codec moet daar slechts 1 tijdslot uithalen, maar weet niet welke. De microprocessor

weet dat wel en geeft dat door aan de module Speech handling, die er dan voor zorgt dat de Codec

een puls krijgt als het tijdslot dat ingelezen moet worden langs komt. Daarvoor heeft Speech handling

signalen van de module Timing nodig, die op zijn beurt weer signalen nodig heeft van de Framer. Het

verloop van de timingsignalen worden weergegeven in fIguur 6.1. In deze fIguur wordt tijdslot 1

ingelezen (het tweede tijdslot dus, want de telling begint bij 0).

Het inlezen van het tijdslot verloopt synchroon met LCLK. De Framer geeft een puls aan het begin

van een multiframe via RSFSYN. De module Timing gebruikt dit signaal om de frame-puls RTRIGG
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te maken, die het begin aangeeft van elke frame van het binnenkomende trunk-signaal en wordt

gebruikt door de module Speech handling. Zodra RTRIGG hoog wordt begint Speech handling te

tellen op LCLK, en wel op de neergaande flank (figuur 6.1). Om de puls voor de Codec op het goede

moment te laten komen moet de teller van Speech handling geladen zijn met 5. De teller gaat aftellen

en als hij de 0 bereikt geeft hij een puls op PCMFSR. De Codec leest daarmee dan de volgende 8

databits in. Deze 8 bits zijn precies de bits van tijdslot 1.

Speech handling wordt 1 keer met het getal 5 geladen en geeft vervolgens automatisch iedere frame

de puls voor tijdslot 1. Indien het PCM-kanaal gebruik maakt van tijdslot x dan moet de teller geladen

worden met (x-l)e8 + 5.

In figuur 6.1 wordt met RDATA de geldigheid van de databits van het trunk-signaal aangegeven. Met

'Inlezen RDATA' wordt aangegeven hoe lang de databits van RDATA geldig moeten zijn en op welk

moment ze ingelezen worden.

De timing is zuiver functioneel. In werkelijkheid hebben de gebruikte chips een vertragingstijd, die

afhankelijk is van de omgevingstemperatuur. In de databoeken worden de vertragingstijden

gespecificeerd. In 'best-case' heeft het device een vertraging van bijv.Ons, in 'worst-case' heeft het

device bijv. 100 ns vertraging. In het ontwerp is met beide gevallen rekening gehouden. In bijlage 3

is de zogenaamde 'Best-case-worst-case-timingspecificatie' opgenomen. Daaruit blijkt dat het inlezen

van het PCM-kanaal onder alle omstandigheden goed verloopt.

6.2. Timing in verband met het wegschrijven van het PCM-kanaal.

De Codec leest niet alleen een PCM-kanaal in, maar schrijft ook een tweede PCM-kanaal weg via het

teruggaande trunksignaal (telefoongesprek is bidirectioneel). De Codec verwacht ook voor dit kanaal

een puls van de Module Speech Handling, die aangeeft wanneer het tijdslot weggeschreven kan

worden. Het verloop van de timingsignalen worden weergegeven in figuur 6.2. Tijdslot 1 wordt

weggeschreven.

In principe komt het wegschrijven van het PCM-tijdslot op hetzelfde neer als het inlezen. Het

wegschrijven verloopt alleen synchroon met CLIa. Van de Framer komt het signaal XSFSYN, die het

begin van de multiframe aangeeft. XSFSYN wordt aangeboden aan de module Timing. Deze maakt

de frame-puls TTRIGG, die synchroon loopt met XSFSYN. De frame-puls wordt aangeboden aan de

module Speech handling. Indien Speech handling de frame-puls detecteert, begint hij met tellen. Om

op het goede moment een puls te genereren moet de teller nu voor tijdslot x geladen zijn met (x-I) e8

+ 6. Indien de teller bij 0 komt geeft hij een puls af aan de Codec via PCMFSR. De Codec geeft met

PCMFSR zijn PCM-data vrij en tijdens dat vrijgeven maakt hij meteen het TST-lijntje laag. TST stuurt

de multiplexer U38. Indien TST laag is wordt het signaal van de Codec naar de Framer gestuurd en

de Framer leest nu het PCM-tijdslot van de Codec in (Als TST hoog is wordt het signaal van de

Transmit formatter naar de Framer doorgestuurd).

De timing, zoals die gegeven is in figuur 6.2, is ook nu weer zuiver functioneel. In bijlage 3 is de Best-
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Figuur 6.2: Timing voor het wegschrijven van het PCM-/canaa/.

case-worst-case-timingspecificatie opgenomen.

6.3. Timing in verband met bet inlezen van tijdslot 8.

De communicatie tussen de OHP en de HSM verloopt via tijdslot 8 en maakt gebruik van het X.25

protocol. In deze paragraaf wordt er gekeken naar het inlezen van tijdslot 8. De module Timing

voorziet in de puls voor het inlezen. In figuur 6.3 wordt het verloop van de betreffende signalen

gegeven.

De bus ROO-? geeft de data van de tijdsloten parallel weer. Om de 3,66 ~s verandert de bus en wordt

het volgende tijdslot aangeboden. Net voordat tijdslot 0 geldig wordt, geeft RSYNC een puls af. De

teller V15 wordt daarmee geladen met het getal 8. Met de pulsen op RWDCLK gaat de teller aftellen

en op het moment dat hij van 0 naar 15 springt geeft hij een puls af op SIGFSR, die aangeboden

wordt aan de module Call handling. Met de puls leest Call handling de buffer in. Indien G laag is telt

de teller de pulsen van RWDCLK. Indien G hoog is kijkt de teller niet meer naar de pulsen op

RWDCLK en staat hij gewoon stil (zoals besproken in paragraaf 5.3 is dat nodig om de puls tijdens

tijdslot 24 tegen te gaan).

De data van 1 tijdslot blijft 3,66 ~s geldig. De vertragingstijden van de gebruikte poorten zijn

temperatuurafhankelijk, maar verschillen hoogstens 100 ns. Het heeft dus geen zin om een Best-case

worst-case-timinganalyse te maken aangezien de vertragingstijden te verwaarlozen zijn ten opzichte van

de geldigheidsduur van de data ROO-?
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Figuur 6.3: Timing voor het inlezen van tijdslot 8.

6.4. Timing in verband met het wegschrijven van tijdslot 8.

Indien de microprocessor een X.25-boodschap voor de HSM in zijn RAM klaar heeft staan, dan moet

die via tijdslot 8 van de uitgaande trunk-verbinding verstuurd worden. De Trunk Unit is

gesynchroniseerd met de HSM en stuurt al tijdsloten door. De data voor elk tijdslot is gelijk; deze

wordt namelijk uit caU handling gehaald (TOO-7).

De HSM kijkt alleen naar tijdslot 8 omdat daar de X.25-boodschap aan komt. De data in de andere

tijdsloten is dus voorlopig niet belangrijk. Indien de microprocessor zijn boodschap over wil zenden

naar de HSM, dan moet hij beginnen met de eerste byte van de boodschap naar Call handling te

sturen. Hij kan dat echter niet op een willekeurig tijdstip doen; wanneer de Trunk Unit bezig is met

het inlezen van tijdslot 8 mag het niet, omdat dan de data verminkt wordt. De microprocessor moet

dus wachten met zijn data totdat tijdslot 8 door de Trunk Unit ingelezen is\ll.

De microprocessor weet wanneer de vorige byte weggeschreven is door het status-register van caU

handIing te raadplegen. SIGFST geeft namelijk een puls op het moment dat de Trunk unit tijdslot 8

ingelezen heeft. De puls wordt gebruikt om een bit in het status-register te setten. De microprocessor

raadpleegt dat status-register en weet dan wanneer de volgende byte van de X.25-boodschap naar Call

handling gestuurd kan worden. In ftgUur 6.4 wordt beschreven hoe de puls van SIGFST gemaakt wordt.

In principe komt het signaalverloop, beschreven in figuur 6.4, op hetzelfde neer als het signaalverloop

beschreven in figuur 6.3. De teller wordt geladen met 8 door TSYNC. Hij gaat aftellen op de pulsen

(I] Daarna heeft hij 120 IJs (= 1 frame - 1 tijdSlot) de tijd om de data in Call handling te deponeren. Hierdoor kan

natuurlijk wel de data van bijvoorbeeld tijdslot 15 verminkt raken, maar dat is niet erg omdat de HSM daar toch niet op let.
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Figuur 6.4: Timing voor het wegschrijven van tijdslot 8.

van XWDCLK en als de tellerstand van 0 naar 15 gaat geeft SIGFST een puls af.
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Hoofdstuk 7: Ontwerp v.d. finnware voor de Direct HSM Phoning.

Tot nu toe is er in dit verslag hoofdzakelijk gesproken over de hardware van de DHP. De

microprocessor moet zorgen voor de communicatie tussen de verschillende delen van de hardware en

de communicatie met de HSM. De software wordt bij dit ontwerp in de EPROM gezet en kan alleen

veranderd worden indien de EPROM omgewisseld wordt[l).

In dit hoofdstuk zal de frrmware voor de DHP beschreven worden. Daarbij wordt uitgegaan van een

aantal eisen waaraan voldaan moet worden.

7.1. Ontwerpeisen voor de finnware.

Naast het communiceren met de Host Switching Module, moet de frrmware voldoen aan het volgende

eisenpakket:

1. De microprocessor alsmede de chips die met de microprocessor communiceren moeten

geïnitialiseerd worden.

2. Voordat de DHP begint met de communicatie met de HSM, moet er een 'Power-up selftest'

gedaan worden. Daarbij moet het RAM nagekeken worden op goede werking en moet het

EPROM m.b.v. een Cyclic Redundancy Check (CRC) gecontroleerd worden.

Ook de synchronisatie van de trunk-verbinding moet nagekeken worden en van de resultaten

moet melding gedaan worden via de User interface.

3. De inkomende trunk-verbinding moet in de gaten gehouden worden en indien er een

boodschap arriveert moet deze direct in RAM gezet worden.

4. Het X.25-protocol moet afgehandeld worden. Dit brengt dingen met zich mee als

'retransmission' en 'acknowledgement'.

5. Er moet gecommuniceerd worden met de HSM. Dit komt neer op het verzenden van

standaard boodschappen.

6. De interrupts moeten afgehandeld worden. Er zijn interrupts die in het normale

programmaverloop voorkomen en er zijn andere die alleen voorkomen als er iets fout loopt.

7. De 'sanity-timer' moet onderhouden worden. De timer mag nooit aflopen.

(1) In het geval dat de software voor de microprocessor vast Slaat in een Read Only Memory (zoals een EPROM), dan

spreken we van firmware i.p.v. software.
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7.2. Functionele beschrijving van de firmware.

Aan de hand van het eisenpakket worden er drie tlowdiagrammen opgesteld. Eén tlow-diagram

beschrijft de initialisatie en de selftest, het tweede beschrijft het voorstel voor het hoofdprogramma

en het derde beschrijft de interrupt-afhandeling. In de tlowdiagrammen wordt de totale fIrmware opge

deeld in kleinere stukken, zodat het programmeren eenvoudiger wordt. In figuur 7.1 wordt het flow

diagram van de initialisatie & selftest gegeven.

CHIP SHEeTS

TO llAIN PROGRAII

Figuur 7.1: Flow-diagram van de initialisatie & selfiest.

7.2.1. De initialisatie en selftest.

De eerste blokken van het schema, zijnde Reset en Init micro hebben beide betrekking tot de eerste

eis, het initialiseren. Als de voeding van de DHP aangezet wordt, weet de microprocessor nog van

niets. Hij begint dan met het lezen van de programmacode, die in de EPROM staat. De

microprocessor kijkt daarbij naar een vast adres. Het deel 'Reset' moet er dan voor zorgen dat de

microprocessor naar een ander adres gaat waar de werkelijke programmacode begint.

In het deel 'Init micro' moet de microprocessor geïnitialiseerd worden. Daarbij wordt de adresruimte

ingedeeld en worden de interrupts ingesteld.

Vervolgens moet het RAM en de EPROM gecontroleerd worden op goede werking (eis 2). Dit
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gebeurt zo vroeg omdat er zo snel mogelijk geconstateerd moet worden of er zich daar een fout

bevindt. Als er in het RAM of de EPROM fouten voorkomen dan kan de programma-afhandeling

daar later op stuklopen en indien het RAM en het EPROM dan nog niet gecontroleerd zijn wordt het

veel moeilijker om te achterhalen waar de fout zit. Indien er een fout geconstateerd is dan wordt dat

via het deel 'Status' aangegeven op de terminal en op een LED in de User Interface; vervolgens wordt

de gebruiker gevraagd te 'resetten'.

Tijdens 'Init micro' is alleen de basisinitialisatie gedaan, die nodig is voor het checken van RAM en

EPROM. In het deel 'Init' moet de periferie van de microprocessor geïnitialiseerd worden. Dit komt

neer op de volgende acties (zie flow-diagram):

• De timer voor de sanity-timer moet ingesteld worden.

• De Uart moet vervolgens ingesteld worden op TTY-mode.

• De Programmabie Peripheral Interface (PPI) moet ingesteld worden op de 'handshake

mode'. Daarbij worden twee 8-bits-brede poorten gebruikt voor 1/0; een derde poort

wordt gebruikt voor de handshake tussen de microprocessor en de I/O-poorten.

• De Programmabie Interval Timer (PIT) moet ingesteld worden op de 'Hardware triggered

strobe mode'. Dat betekent dat de counters die zich in de PIT bevinden beginnen met

tellen na een van buitenaf komende stobe-puls.

• Als laatste moet via de Maintenance buffer de Trunk Unit ingesteld worden. Het instellen

gaat alleen goed als dat via een bepaalde volgorde gebeurt. In de gedetailleerde

beschrijving zal duidelijk worden hoe die volgorde is.

Daarna moet gekeken worden of het signaal van de Trunk wel aan de eisen, beschreven in paragraaf

3.4, voldoet (eis 3). Als het signaal niet voldoet, dan kan er niet begonnen worden met het opbouwen

van een gesprek en de programma-uitvoering moet in het deel 'Check Trunk Unit' blijven totdat alle

error-meldingen uit blijven. Pas daarna mag de programma-afhandeling over gaan tot het

hoofdprogramma. In het deel 'Status' wordt de status van de DHP via de LED's en de via de terminal

aangegeven.

7.2.2. Voorstel voor hoofdprogramma.

Indien de initialisatie achter de rug is en de Trunk unit geen foutmeldingen meer geeft, dan gaat het

programma verder met het hoofdprogramma. Dit programmadeel is echter een voorstel; tijdens mijn

afstudeerwerk ben ik niet meer toegekomen aan de uitwerking ervan. Een flow-diagram van het

voorstel wordt gegeven in figuur 7.2.

In het hoofdprogramma wordt een opzet gegeven van het verloop van de communicatie met de Host

Switching Module. Tijdens 'Polling PPI and Action-byte' moet het statusregister van de PPI en de
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Figuur 7.2: Flow-diagram van het voorstel tot hoofdprogramma.

action-byte[1] bekeken worden. De keuzemogelijkheden die in het flow-diagram van het

hoofdprogramma aangeduid worden met een ruit, worden gemaakt m.b.v. de Action-byte of het status

register.

Indien tijdslot 8 van het binnenkomende trunksignaal ingelezen is door de PPI (test in 'Data from

HSM?'), dan moet de microprocessor de data inlezen (Read data). Meestal zal de data geen deel zijn

van het X.25-protocol en volgt er geen verdere actie. Indien de data wel deel uitmaakt van het protocol

(test in 'R_Message?'), dan moet de data in het RAM gezet worden (eis 4). Indien het ontvangen

[1} In de Action-byte staat o.a. of er een cijfer van de telefoon ontvangen is, of de hoorn van de haak is, of er een bericht

volledig is...
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bericht compleet is moet de microprocessor aan de hand daarvan een tegenbericht genereren

(Generate response), dat in zijn geheel in RAM gezet moet worden (Put T_Message in RAM). Van

daaruit kan het overgebracht worden naar de HSM.

Indien bij de test 'Data from HSM?', de uitkomst nee is dan moet er gekeken worden of er een cijfer

van de telefoon ontvangen is (test in 'Number received?'). Indien er een nummer ontvangen is, dan

wiJ dat zeggen dat de gebruiker wil telefoneren. Daartoe moet de verbinding met de HSM tot stand

gebracht worden en moet het nummer doorgegeven worden (Setup link). De messages die daarvoor

nodig zijn moeten ook weer in het RAM gezet worden (Put T_Message in RAM).

Indien de gebruiker geen nummer in heeft getoetst, dan gaat de programma-flow door naar de test

'Data to HSM?'. Hier wordt het statusregister van de PPI weer gecheckt. Indien de output-buffer leeg

is, kan de volgende byte van de X.25-boodschap verzonden worden. Daartoe moet wel eerst gekeken

worden of de boodschap al klaar staat in het RAM (test in 'T Message ready?'); zo ja, dan kan de

byte verzonden worden (Next byte to HSM); zo nee, dan moet er een default-waarde naar de HSM

gestuurd worden zodat de HSM weet dat er geen aktie plaats vindt (Write default value).

Nu terug naar de test 'Data to HSM?'. Indien de output-buffer van de PPI vol is, dan is klaarblijkelijk

de vorige byte van de T_Message nog niet weg en kan de volgende nog niet gestuurd worden. Er is

nu tijd om te checken of de hoorn op de haak gelegd is. Dit gebeurt in de test 'On hook?'; zo ja, dan

moet gekeken worden of er een gesprek bezig was (test 'Link up?'). Als dat zo was dan moet aan de

HSM kenbaar gemaakt worden dat het gesprek afgelopen is via 'Break link'.

7.2.3. De interrupt-afhandeling.

De voorgaande programma-onderdelen kunnen altijd onderbroken worden door een interrupt. Deze

kunnen komen van een intern device, maar de meeste interrupts komen van de periferie. In figuur 7.3

worden de betreffende interruptmogelijkheden weergegeven met daarbij de actie die per interrupt

verlangt wordt.

De interrupt 'Timer 0' komt van de interne counter. Deze counter moet gebruikt worden als sanity

timer en zal gedurende het programmaverloop steeds opgehoogd moeten worden(1). Via de User

interface en de terminal moet aangegeven worden dat het programma 'insane' is indien de timer

afloopt (Status). De Programma-uitvoering stopt daarna.

De tweede interruptmogelijkheid komt van de Parity-checker. Indien er een parityfout in het RAM

is gedetecteerd moet dit ook weer aangegeven worden via de user interface en de terminal; het

programma stopt ook nu weer. De zojuist besproken interrupts komen in principe nooit voor.

Anders is het met de 'Tone-, On hook- en Uart-interrupts'. Deze komen in het normale

programmaverloop vaker voor. Na een Tone-interrupt (Tone) moet het cijfer, dat door de User

(1) De bedoeling is dat de timer. onder normale omstandigheden. nooit op 0 terecht komt. Indien dat toch gebeuI1 is het

programma ontspooI1.
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Figuur 7.3: Flow-diagram van de interruptatbandling.

Interface is ontvangen van de telefoon, in RAM gestopt worden. Daarna moet er een bit in de Action

byte geset worden om aan het hoofdprogramma aan te geven dat er een cijfer ontvangen is (Set bit).

Vervolgens moet de microprocessor verder gaan met het programmadeel waar hij voor de interrupt

mee bezig was (Back to where you came from).

Voor de On-hook-interrupt (On hook) geldt ook dat er een bit in de Action-byte geset moet worden

(Set bit). Daarna weer terug.

Tijdens het programmaverloop moeten er af en toe berichten gestuurd worden naar de terminal via

de RS-232-verbinding. Het bericht moet dan eerst in het RAM gezet worden. Vanuit het RAM gaat

het bericht dan byte voor byte naar de Terminal[I).

De Uart-interrupt (Uart) geeft aan dat de Uart klaar is om de volgende byte van het bericht te

ontvangen. De microprocessor moet dan die byte uit het RAM halen en naar de Uart sturen. Daarna

weer terug. Indien er geen Terminal aangesloten is dan heeft het niet veel zin om berichten te gaan

versturen en moet de Uart-interrupt afgesloten worden.

7.3. Beschrijving van de microprocessor.

Het initialiseren van de microprocessor is tamelijk ingewikkeld. Om voldoende inzicht te krijgen wordt

er in deze paragraaf een overzicht gegeven van de registers die ingesteld dienen te worden om de

[1) Het bericht kan niet direct naar de terminal gestuurd worden omdat de wart maar 1 byte tegelijk kan ontvangen.
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initialisatie te laten slagen.

De microprocessor, de 80188 van Intel, is wat software betreft bijna gelijk aan zijn voorganger, de

8088. Hardwarematig heeft hij echter meer dan de 8088, met name (zie figuur 7.4):

• 3 programmeerbare timers

• 2 DMA kanalen

• Memory-mapped chip select unit met 12 uitgangen; programmeerbaar voor zowel periferie

als voor het geheugen

• Uitgebreide interrupt controller met 5 externe interrupt-ingangen

• Klok generator

Om de lezer van dit verslag inzicht te geven in de opbouwen de initialisatie van de microprocessor

worden de delen die belangrijk zijn voor de DHP in deze paragraaf besproken. Voor een uitgebreide

behandeling verwijs ik echter naar de literatuur [l88_H].
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FIfJIUT 7.4: Blokdiagram van de microprocessor iAPX 80188.

7.3.1. Het relocation register.

Om met de interne periferie te kunnen werken zit er in de 188 een aantal registers (het registerblok).

Eén register daarvan is het zogenaamde relocatie register, waarmee de plaats van het registerblok in
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het adresgebied bepaald kan worden. Initieel bevindt het blok zich in de I/O-space op adres

OxOffOO/ll. Indien bit 12 hoog wordt gezet, wordt het blok gerelokeerd naar memory-space (zie figuur

7.5). Bit 15 geeft aan of er ja dan nee een ESC-trap gebruikt wordt (nodig voor een co-processor).

ti ,. 11 '2 " ,. • • 7 • • • I 2 , •

CIf"Wr: _In I_xl 11MO! -_.... ,.,-

~ :=~~,.~~'tc:::-, 1KI ..... (111I/IIMX • __ -....Coftl__ 1__""-'

-..... Coftl_ -10'11

Figuur 7.5: Het Re/ocation Register.

Het RMX-bit geeft aan welke interrupt mode gebruikt wordt; daarover later meer. Op de bitplaatsen

11 tot 0 moet het most significante deel van het relocatie-adres ingevuld worden. Hier wordt OxIff

ingevuld en dat betekent dan dat het registerblok gerelokeerd wordt naar het geheugendeel,

beginnende op adres OxIffOO en eindigende op adres Oxlffff. (Het registerblok is 256 bytes groot).

In het registerblok bevinden zich registers om:

• de timers te bedienen

• de DMA-kanalen te bedienen

• de chip select memory map in te stellen

• de interrupts in te stellen

7.3.2. Chip se/eets.

De memory chip select lijnen zijn onderverdeeld in 3 groepen, die samen het hele adresgebied kunnen

bestrijken. Het geheugengebied dat elke chip select bestrijkt is programmeerbaar en kan ingesteld

worden op 2,4,16,32,64 en 128 kbyte. De lower- en upper chip selects (LCS resp. UCS) kunnen ook

nog op 256 kbyte ingesteld worden. Het start- en eindadres voor zowel het lower- als het upper

geheugengebied staan vast op respectievelijk 0x00000 en Oxfffff. De memory chip selects worden

ingesteld m.b.v. 4 registers in het registerblok.

De USC-lijn wordt gebruikt om het bovenste deel van het geheugen aan te spreken. Dit gebied wordt

over het algemeen als systeemgeheugen gebruikt, omdat de microprocessor na een reset zijn eerste

instructie ophaalt op adres OxffffO.

Het UMCS-register, welke zich bevindt op offset Oxao in het registerblok, wordt gebruikt voor het

instellen van de grootte van het UCS-gebied (bitplaatsen AI7-AlO). Met het LMCS wordt het LCS-

[1] De eerste twee cijfers Ox geven aan dat het een hexadecimaal getal betreft.
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OPPIITI

UMCS Register

11 ,. 'a
OPPNT: AIH I 0 I 0 u.,.

" " 10 • • 7 • • a I , •

I, I, 11U11.,1_1

LMCS Register

2 , 0

11U11.,I"oJ
"'.UU111O •• 7'

OPPNT: ••HI, I MI I IQ I INI Mal MI I M, I MI I EX I MB I

MPCS Register

11 o
_1: _I u I u I u I u I u I u.,. ul,I,I,j,I,

.13
MMCS Register

Figuur 7.6: Registers voor de memory chip-se/ects.

gebied op dezelfde manier ingesteld. In het MMCS-register wordt de grootte van de vier chip selects

voor het middendeel van het geheugengebied ingesteld (MCSl-4). In het MPCS-register moet tenslotte

de instelling van de peripheral chip selects opgegeven worden (Figuur 7.6).

7.3.3. Ready/wait generation /ogic.

De snelheid waarmee de periferie van de microprocessor communiceert is nogal eens verschillend. De

microprocessor heeft daarom een READY input waarmee de periferie aangeeft wanneer zijn data

klaar staat. Deze input hoeft niet gebruikt te worden. Als men weet hoe lang de periferie nodig heeft

om te reageren, en deze reactiesnelheid is altijd gelijk, dan kan ook gebruik gemaakt worden van 1

of meerdere WAlT-states. Dit betekent dat de microprocessor de periferie wat meer tijd gunt om te

reageren.

7.3.4. Timer unit.

De microprocessor heeft een geïntegreerde timer unit, die onafhankelijk van de microprocessor kan

werken (zie figuur 7.7).

De timer unit bevat 3 timers, die onafhankelijk van elkaar werken. Timer 0 en 1 zijn verbonden met

externe pins. Hierdoor wordt het mogelijk om externe pulsen te tellen en er één af te geven als dat

nodig Î&. Timer 2 kan alleen op de interne klok tellen en kan o.a. gebruikt worden als een prescaler

voor timer 0 en 1.
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De timers worden ingesteld

met 11 registers, die zich in

het registerblok bevinden.

Elke counter bevat een

PIIIOI.. LI\I
_1lI0.

t---I :::'"~.
WCTOII
.NI.....

TlOfl
LOQIC

IflTEIIIlUPT
1II0000'T 1110.

......--1 ==:~

......--1 _IIVlel
1110.

!lIlA
lila.
T2
INT.
lila.

T1MIIII

MAl COUNT VAWI

TI
INT.
1110.

T20UT

TlMIII ,

MODEICONTIlOL
WOIID

"TIIIIlIAI. ADDIlIIS'DATA lUI

Tt
INT.
1110.

TlMIIlO

ALL , • .". 1II01lT.1II

MAl COUNT VAWI
A

h;:;==:-:::-:=1 CLOeK t-:MAI=CO=UN~T:":'V~AL~UI="

•

De microprocessor be

schikt over 5 externe- en

een aantal interne inter

ruptingangen, waaronder

die van de timers.

MAX_COUNT-register,

waar een 16-bits getal

ingezet kan worden; de

counters hebben ook een

COUNT-register. Indien

het getal in het COUNT

register gelijk wordt aan

het getal in het

MAX_COUNT-register,

dan geeft de betreffende

counter een interrupt aan

de microprocessor. Ook is het mogelijk dat de counter i.p.v. de interrupt een externe puls afgeeft.

Bij timer 0 en 1 kunnen twee MAX_COUNT-registers ingevuld worden. De counter geeft dan bij

beide waarden een interrupt.

De instelling van de teller-

modes geschiedt via het

Timer mode/control

register.

7.3.5. Interrupt controller.

Figuur 7.7: Blokdiagram van de Timer-unit.

Figuur 7.8: Blokdiagram van de Interrupt controller.

Er zijn verschillende

mogelijkheden van inter-

rupt-verwerking; Bij dit ontwerp wordt de zg. 'non-iRMX-mode' of 'Master-mode gebruikt, hetgeen

betekent dat de microprocessor geen rekening met andere micro-processors hoeft te houden.

Instelling van de interrupts gebeurt ook weer door invulling van een aantal registers.

In de volgende punten worden de inhoud en de functies van de verschillende registers besproken.
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Controle: Bepaalt de prioriteit van elke interrupt en bepaalt of de interrupt gehonoreerd moet

worden. Geeft aan of de interrupt moet reageren op een vaste spanning of een

spanningsovergang. (Level-of edge-triggered).

Het poll en het poll-status register

bevatten hetzelfde en kunnen

alleen gelezen worden. De inhoud geeft het vectortype van de volgende te behandelen

interrupt aan.

Non-IRMX 86 Mode

FIfIlUT 7.9: Registers van de Interrupt
controller.

Int. request:

Mask:

Prioritymask:

In-service:

Poll-status:

Register dat voor iedere interrupt

aangeeft of deze service verlangt ja

dan nee.

Geeft voor iedere interruptbron

aan of deze gehonoreerd moet

worden. De bits zijn dezelfde als

die in het controle register; als er

in het mask register iets verandert,

dan verandert dat in het

betreffende controle register ook.

Met dit register kan men alle

interrupts lager dan een bepaalde

prioriteit 'masken'.

Geeft voor iedere interrupt aan of

deze door de microprocessor in

behandeling is.

.n~...,."

INTI CONTJIOL IIEOISTI"

INTl CONTJIOL 111OISTI"

1N1'lI CONTIlOL 1II01lTl"

DMA 1 CONTJIOL 1II01ST1"

DMA 0 CONTIlOL 1lE01STE"

TIME" CONTJIOL "1011TI"

...,.IlJlUPT CONTIIOLLI" ITATUlIIIGIITE"

INTI""UPT "lavEIT 1II01STE"

IN·N"VlCIIlEOIITI"

PRIOIIITY MAilt 1II0'STE"

MAilt "IOISTI"

POLL ITATUlIIIOISTI"

POLL IIIOIITI"

1001lE01STE"

---
-
ZEH

:lAH

2IH

-

EOI: Tijdens de uitvoering van een interruptroutine moet de programmeur via dit register

aangeven dat de routine eindigt. De microprocessor resets het in-service bit dan

automatisch.

7.4. Gedetailleerde beschrijving van de finnware.

Aan de hand van de functionele beschrijving van paragraaf 7.2 wordt in deze paragraaf ingegaan op

de uitwerking daarvan. De procedures, met daarin de beschrijving van de frrmware, zijn terug te vinden

in bijlage 4; ze zijn in alfabetische volgorde gerangschikt. Bij de meeste programmaregels is
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verklareDde tekst meegegeven. De procedures die nog extra verklaring nodig hebben worden in deze

paragraaf behandeld.

Ttlbel 7.1: Geheugenindeling.

effff 768
20000 kbytes

Hfff 256
lffOO bytes

litrobe

UCS

pcss
PCS6

PCS4

PCS3

geheugen

fffff
eOOOO

lfeff
12280

1827f
18200

18lff
18180

grootte

128
kbytes

265
bytes

128
bytes

128
bytes

periferie# wait states

EPROM 0

niet
gebruikt

intemal
mtrl blok

niet
gebruikt

eall
handling

eall
handling

De constanten die in de

procedures gebruikt zijn, worden

gedermieerd in bijlage 5; ze zijn

ondergebracht in een aantal

groepen (mes met extensie .h). In

de procedures wordt met

'#include' aangegeveD welke

groepeD van constanteD gebruikt

wordeD.

7.4.1. Reset en initialisatie van de

microprocessor.

PCS2

PCS1

pcso

MCS3

MCS2
MCSO

LCS

1817f
18100

180ff
18080

1B07f
18000

17fff
16000

15fff
10000

omf
00000

128
bytes

128
bytes

128
bytes

8
kbytes

24
kbytes

64
kb}1eS

speech
handling

DTMF

maint.
buffer

UART

niet
gebruikt

RAM o

Na eeD Power up reset kijkt de

microprocessor altijd eerst op

adres OxffffO. Op dit adres staat

de procedure reset.s11J• Het

enige wat reset.s doet is naar het

adres springeD waar het vervolg

van de firmware-code zich

bevindt. In dit geval de

initialisatieprocedure van de

microprocessor, 'ïnitmicro.s'.

TijdeDs de behaDdeling van de

functionele beschrijving van de

finnware is gebleken dat er eeD aantal registers ingesteld moeteD wordeD om de microprocessor

werkende te krijgeD. ID deze paragraaf zal o.a. nagegaan wordeD welke waardeD in de betreffende

registers gezet moeteD wordeD. Er wordt veroDdersteld dat de lezer van dit verslag bekend is met de

iAPX User's Manual [188_PJ.

De memory map wordt beschreven in tabel 7.1. De registers die ingesteld moeten worden zijn de

volgende:

UMCS: Geheugengrootte = 128 kbytes, nul wait states en het externe ready-signaal wordt niet

[1JExtentie .s geeft aan dat het een programma betreft dat in assembler geschreven is.
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gebruikt.

Dan: 1 1 U U U U U U U Uil 1 R2 Rl Rü

1110000000111100 Oxe03c

Geheugengrootte = 64 kbytes, nul wait states en het externe ready-signaal wordt niet

gebruikt.

Dan: 0 0 U U U U U U U Uil 1 Rl Rl RO

o0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 = OxOffc

Startadres = Ox10000, eindadres = Ox17fff. Er wordt gebruik gemaakt van 1 wait-state

omdat de Maintenance buffer niet snel genoeg is. Gevolg is dat voor elke PCS, 1 wait-state

ingevoerd wordt. Het externe readysignaal wordt niet gebruikt. De adressen van de

peripherals liggen in het geheugengebied (dus niet in het I/O-gebied), en er wordt gebruik

gemaakt van 7 PCS-lijnen.

Dan: 1 M6 M5 M4 M3 M2 MI MO EX MS 1 1 1 Rl Rl Rü

1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 = Ox84fd

MMCS: Startadres = Ox10000; er wordt gebruik gemaakt van 1 wait-state omdat de Uart niet snel

genoeg is. De externe ready wordt niet gebruikt.

Dan: U U U U U U Uil 1 1 1 1 R2 Rl Ra

o 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 = Ox11fd

Startadres = Ox18000; we gebruiken 1 wait-state en de externe ready wordt niet gebruikt.

Dan: U U U U U U U U U Uil 1 Rl Rl Rü

a 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 = Ox183d

Relocation

re!Üster: Het intern controleblok moet via de Memory-map geadresseerd kunnen worden; het blok

begint op plaats Ox1ffOO. De interrupt moet in master-mode (non-iRMX) staan en er wordt

geen gebruik gemaakt van de ESC-trap.

Dan: ET RMX X MOO U U U U U U U U U U U V

o 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = Oxllff

De zojuist verkregen waarden moeten in de betreffende registers ingevuld worden. Dit gebeurt in de
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file 'inîtmicro.s'. Daarna wordt de 'interrupt vector table[l], geïnitialiseerd. Daarbij worden eerst alle

vectoren op een default waarde gezet (Dfwfltint; komt van funware-fault-interrupt). Vervolgens worden

de interrupt-vectoren die gebruikt worden veranderd (DtmrOint, Dparint, Dtoneint, Dhookint en

Duartint). Indien de microprocessor nu een interrupt krijgt die niet gebruikt wordt door de DHP, dan

gaat het programma verder met de 'Dfwfltint-routine'. Deze routine stuurt dan een bericht naar de

terminal, zodat de programmeur weet dat er een foute interrupt opgetreden is (dit laatste gebeurt in

het programmadeel intfunc.c).

Als laatste worden in de me 'înitmicro.s' de interrupt controller registers ingesteld.

7.4.2. Checken van RAM en EPROM.

Het checken wordt beschreven in de me 'check.cI2],. Er wordt begonnen met de RAM·test.

Het RAM wordt met 2 bytes tegelijk getest. In de while·loop wordt aangegeven welk adres nagekeken

moet worden; het eigenlijke checken gebeurt in de me 'ramtest.s', welke vanuit 'check.c' aangeroepen

wordt. Tijdens de check wordt er gekeken naar vastzittende databits (zie verklaring bij de me

'ramtest.s'). Indien er een fout wordt geconstateerd wordt dit vermeld op de terminal via het 'dbprintr

commando, maar ook via de LED's in de User interface.

In het volgende deel van de file 'check.c· wordt het EPROM nagekeken. Dit gebeurt door de Cyc1ic

Redundancy Check (CRe) over de alle bytes te berekenen. Tijdens het genereren van de EPROM is

er voor gezorgd dat de CRC als uitkomst 0 heeft. Bij de CRC in 'check.c· moet dat ook het geval zijn.

Zo niet, dan zit er ergens een fout in de EPROM en dat wordt dan aangegeven via de terminal en een

LED.

7.4.3. Checken van de tnmkverbinding.

In de file 'trunk.c· worden zowel de trunkverbinding als de Receive Synchronizer en de Transmit

formatter gecheckt. Indien er een fout optreedt wordt dat doorgegeven via een LED. Op de terminal

wordt aangegeven waar de fout precies zit en wat de fout is. De fouten die aangegeven worden

betekenen het volgende:

Line format violations:

Multi(frame) alignment error:

Geeft aan dat het HDB3-signaal niet correct is. Er wordt gezondigd

tegen de bipolaire regel.

De Framer kan niet synchroniseren op de Multi(frame) alignment.

Het signaal op de trunk is niet correct of er is helemaal geen

[I] Dit is een tabel waarin voor elke interrupt venneld wordt naar welk adres de microprocessor moet gaan.

[2] Extentie .c geeft aan dat het een programma betreft dat in de taal C geschreven is.
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signaal aangesloten.

Alarm Indication SignaI: De synchronisatie is goed en al de bits van de 30 PCM-tijdsloten

zijn hoog.

Maintenance Pattern Error: Bit 3 van tijdslot 0 representeert het Maintenance Pattern. Dat is

een codering tussen de Framer en de Receive Synchronizer. Het

wordt gebruikt om te kijken of het datapad tussen beide foutloos

verloopt.

Channel Counter Error in RS: De interactie met het RAM in de Receive SynchroDizer verloopt

niet correct. Dit duidt op verkeerde of niet aangesloten synchro

nisatiesignalen.

Control Stream Error in TF: De communicatie van de Maintenance buffer naar de Transmit

Formatter verloopt niet correct. Deze communicatie is van belang

voor de initialisatie van de Transmit Formatter.

7.4.4. De Makefi/e en de ifi/e.

Met behulp van de MakefUe en de ifile wordt de fIrmware gegenereerd. In de ifile wordt de memory

map van de gehele adresruimte in kaart gebracht; de MakefUe bevat de Unix-commando's die nodig

zijn om de fUe te genereren voor de EPROM. In bijlage 6 worden de fUes gegeven.

Het onderste deel van de adresruimte is gereserveerd voor het RAM. In de iflJe wordt adres 0x00000

tot 0x00400 gereserveerd voor de Interrupt Vector Table (IVEC). De rest van het RAM kan gebruikt

worden voor data, zoals de buffer voor de Uart (DATA).

De adresruimte van de EPROM loopt van 0xf0000 to Oxfffff. De frrmware moet in dit gedeelte

geplaatst worden. Het codesegment (CODESEG) is opgedeeld in 'code_dat' en 'code_oo'. De

firmwarecode wordt in het code_text-gedeelte gezet; de data die vanuit de fIrmware komt, zoals de

debug-statements, komt in het code_dat-gedeelte. Via de ifue kan zo elke procedure in een bepaald

deel van de EPROM gezet worden.

De laatste 2 bytes van het EPROM zijn gereserveerd voor de CRC (CHKSUM). Indien de data voor

de EPROM bekend is, wordt de CRC berekend over de gehele EPROM minus de 2 laaste bytes.

Daarna wordt de uitkomst van de CRC in die twee laatste bytes gezet. Als vervolgens de CRC over

de totale EPROM berekend wordt, is de uitkomst altijd O. Dit is nodig voor de Power-up-selftest, die

uitgevoerd wordt bij het opstarten van de DHP.

De MakefUe bevat de commando's die zorgen voor het compileren van de programma's (CC), voor

het linken van de programma's volgens de ifUe (LD), voor het berekenen van de CRC (CR), voor het
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plaatsen van de uitkomst van de CRC in het laatste deel van de EPROM (lP) en voor het genereren

van de file waarmee de EPROM 'gebakken' kan worden (HX).

Met het Unix-commando 'make' worden de commando's in de makefIle afgehandeld. In ons geval

wordt de file, met als naam 'eprom', gegenereerd die nodig is voor het programmeren van de

EPROM.
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Hoofdstuk 8: Conclusies.

Een reden voor het geven van de opdracht was om te weten te komen of het mogelijk is om op een

goedkope manier via een tronk-verbinding, die bestemd is voor een RSM, te kunnen telefoneren

zonder de RSM te gebruiken. Dit verslag toont aan dat het inderdaad goedkoop gerealiseerd kan

worden. De DHP kan standaard in iedere RSM gemonteerd worden en zal dan zeer nuttig blijken bij

uitval van de RSM.

De Terminal is uiterst handig bij het debuggen van de software. Zij kan nu alleen berichten ontvangen.

Het is in de toekomst wellicht ook interessant om in een bidirectionele verbinding te voorzien en via

de terminal informatie uit de Administratieve Module op te vragen. Daarvoor is er echter ook extra

software nodig in de 5ESS, omdat deze functie normaal gesproken niet voorkomt.

De DHP is voorzien van een Power up se/ftest en geeft eventuele foutmeldingen aan via de terminal

en de LED's, die op de kaart aangebracht zijn. De onderhoudsman kan daarmee vaststellen of de

verbinding met de 5ESS intact is en of het RAM en EPROM deugdelijk is.

De signalering tussen de DHP en de 5ESS verloopt niet via de signaleringsbits in tijdslot 16 van de

trunkverbinding, maar via het X.25-protocol; tijdslot 8 is daarvoor gereserveerd.

Bij het ontwerp is er rekening mee gehouden dat de microprocessor eenvoudig vervangen kan worden

door een snellere. Om het volledige X.25-protocol af te kunnen handelen is dit waarschijnlijk nodig.

Een alternatief is echter om een X.25-protocol-handler te gebruiken. Deze kan dan de low-level

afhandeling voor zijn rekening nemen. De hardware en de frrmware moet daarvoor aangepast worden.

Het hardware-ontwerp en de software voor het besturen van de hardware heb ik gedurende mijn

afstudeerperiode ontwikkeld. De software die nodig is voor de communicatie met de 5ESS moet nog

geschreven worden. Het ontwerp voldoet aan de vooraf gestelde specificaties en ontwerpeisen en is

op een dusdanige wijze in dit verslag gedocumenteerd, dat een opvolger de ontwikkeling van de Direct

HSM Poning kan voortzetten.
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Bijlage 2: Lijst van gebruikte chips.

Nummer Type Fabrikant Omschrijving

UI 630AJ AT&T Receive Converter

U2 229CG AT&T Framer

U3 129DJ AT&T Transmit Converter

U4 4lBS AT&T Hex Line Driver

U5 74HC32 National S. 4 x OR-gate

U6 229FB AT&T Maintenance Buffer

U7 257AU AT&T Receive Synchronizer

U8 257AL AT&T Transmit Formatter

U9 8254 Intel Programmabie Interval Timer

UlO 74HC02 National S. 4 x NOR-gate

UH,U17 74HC04 National S. 6 x Inverter

U12,U16 40HC103 Philips 8 bit binary counter with parallel load

UB,U15 74HC19l Philips 4 bit binary counter with parallel load

U14 74HC08 National S. 4 x AND-gate

U18 74HC74 National S. 2 x D-type Flip-flop

U19 8OCl88 Intel Microprocessor

U20A,B 74HC373 National S. 8 x Latch with Output Enable

U2l l29EC AT&T Timing Device

U22,U23 82C55A Intel Programmabie Peripheral Interface

U24 27ClOl Mitsubitshi EPROM l28k x 8 bits

U25 8lC7l Mitsubitshi RAM 64k x 1 bit

U26 74HC86 Motorola 4 x Exclusive-OR-gate

U27 74F280 National S. Parily Checker

U28 8251 Intel Uart

U29,U3O MCM6206 Motorola RAM 32k x 8 bits

U3l MAX232 Maxim RS-232 Driver

U33 604DS AT&T Telephone Battery Feed

U34 3057 National S. Codec

U35 8870B Mitel Integrated DTMF Receiver

U36 LM339 National S. 4 x Comparator

U37 LM348 National S. 4 x Operational Amplifier

U38 74F157 National S. 4 x 2-input Multiplexer

U39 4044L Motorola Phase Comparator
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Bijlage 4: Beschrijving van de Finnware.

1************************************************************************1
1* File: Check.c; a.w.p. van Duin 13/02/91 *1
1* This file contains the procedures for checking the RAM and EPROM. *1
1* Control is transferred here from the Initialisation program "init.c",*1
1* where the peripherals has been set up *1
1************************************************************************1

finclude "const.h"
finclude "init.h"
finclude "mbuf.h"
finclude "hdwre.h"

check ()
(

unsigned ramaddr;
unsigned chksum,chkaddr;
char sectioni

79

*BYTE(MBUF_ADDRESS) - GPLOi
*BYTE(MBUF_DATA) &- -SELFTESTi

1* Select LED-control */
1* Put Selftest-LED On */

1************************************************/
1* Check RAM *1
1************************************************1

1* ramtest() is located in ramtest.s. The test will be terminated */
1* immediately in case a ram fault (fwflt) is detected. */

dbprintf("Beginning with RAM-check.\n") i

ramaddr - OX4i 1* Begin on address 4, so the NMI will
not be changed */

while (ramaddr <- RAMTOP)
(

if (ramtest(ramaddr» 1* ramtest returns 0
if successful. */

(
dbprintf("RAM error !\007\n")i
*BYTE(MBUF_ADDRESS) - GPLOi 1* Select LED-control */
*BYTE(MBUF_DATA) &- -RAM_ERROR; 1* Put Ram-Error-LED on */
returni
}

ramaddr +- 2i 1* increment for the next word in RAM */

dbprintf("RAM-test complete.\nBeginning with EPROM-check.\n") i

*WORD (TMROCNT) - 0; 1* Update sanity-timer *1

1***************************************************** ***********/
1* Checksum calculation on the EPROM. */
1***************************************************** ***********/

1* Each loop reads 1 word and takes about 1000 clock cycles plus
whatever the loop takes, this is 1000 * 125ns - 125us.
A check sum of the whole eprom is done in 65536 words */



chkaddr - OxO;
section - LOW;
chksum - Oxaaaa;

/* address OxOOOO
/* lower 64kbyte
/* init checksum

*/
*/
*/
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while (chkaddr <- EPTOP)
(

/* if the bit shifted off the high-order end
is 1, exclusive-or chksum with OxSOOS */

if (chksum & OxSOOO)
(

chksum - chksum « 1;
chksum - chksum A OxSOOS;

J else chksum - chksum « 1;

/* shift left 1 bit */
/* exor */

/* shift left 1 bit */

/* Get next word from EPROM. */
chksum - chksum A rdeprom(chkaddr, section);

if (chkaddr -- EPTOP)
(

*WORD(TMROCNT) - 0;
if (section -- HIGH)
(

/* already top of rom? */

/* Update sanity-timer */
/* already upper 64k? */

dbprintf(nChecksum - Ox%4x\n", chksum);

if (chksum) /* chksum not zero? */
(

dbprintf(nChecksum failure!\007\n");

*BYTE(MBUF_ADDRESS) '"' GPLO; /* Select LED- */
/* control */

*BYTE(MBUF DATA) &= -EPROM ERROR;
/* Put EPROM-Error-LED on */

} else dbprintf("ROM is OK.\n");

else
{

chkaddr += 1;

section '"' HIGH;
chkaddr - 0;

/* increment to leave the
while-loop

/* upper 64kbyte
/* address OxOOOO

*/

*/
*/

} else chkaddr += 2; /* next word */

dbprintf(n\t Memory-Checking complete.\n");



1***************************************************** ******************* 81
* File: dbprintf.c; R.W.P. van Duin 21/01/91 *
*
* This file contains the dbprintf related functions. Characters will
* be sent to the UART on the DHP.

*
*
*

* *
***********************************************************************1

1***************************************************** *******************
* Function: dbprintf() *
* usage: dbprintf(control) *
* returns: none. *

*
*
*
* The following control phrases are understood:

*
*
*
*
*
*
*
*

%s
%c
U-8x

%•

string in RAM (user space)
any character
one to eight digit hex number
NOTE: >4 implies a long (2 words)
all other chars following % are ignored
all else printed as written

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

***********************************************************************1

tinclude "uart.h"
tinclude "hdwre.h"
tinclude "ramdef.h"
tinclude "const.h"
tinclude "init.h"

char Queue[QSIZE];
struct charq Printq;
char Qfull;

dbprintf (control)

1* NULL, TRUE, ... *I

1* Allocates memory for Printq. *1
1* Queue for printf statements. *1
1* Indicates when the printf character queue

* is full. *1

char
{

*control;

int i:
int *argp;
int num;

char c;
char plong;
char *tempytr;

char cnt;

1* Used to count characters. *1
1* Points to arguments to be printed. *1
1* Contains the number of digits

to be printed. *1
1* Contains the current character. *1
1* TRUE when outputting a long. *1
/* Used to point to a string when printing

a string variable. *1

1* Just a temporary count variable used
* in a for loop. *1

void

char

dbputc();

qwasempt; 1*
1*
1*

remember if the queue was
the beginning so can kick
start interrupts going.

empty at */
the uart to*/

*1

int /* Converts a character from Binary Coded
Decimal to ASCII. */



/* block uart interrupts to protect globals */

*BYTE(INTMSK) ,- URTMSK;

if (Qfull)

/* SLOP is the difference between a full queue and one with enough
room to start loading characters again (a slop factor). */

if(Printq.char_cnt < (MAXCHARS - SLOP» Qfull - FALSE;

else
(

/* enable uart interrupts */
*BYTE(INTMSK) &- -URTMSK;
return; /* Buffer is stilloverflowed. */

/* remember if the queue was empty at the beginning */

if(Printq.char_cnt -- 0) qwasempt - TRUE;
else qwasempt - FALSE;

/* Point argp to first argument after control string.
(Remember: control is a 20 bit pointer!) */

argp - «int *)&control) + 2;

/* Keep getting characters until a NULL is found. */

while « c - *control++) !- NULL)

if ( Printq.char_cnt >= MAXCHARS ) (

/* Queue overflow! */

overflow();
/* enable uart interrupts */
*BYTE(INTMSK) &- -URTMSK;
return;
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num - 4;

plong - FALSE;

if (c !- '%') {

dbputc (c);

if (c -- '\n')

/* Default number of digits printed is 4 */

/* Initialize plong. plong - TRUE when
printing a long. */

/* If the character is not %, just print the
character. */

/* Print CR and LF */

dbputc (' \r' ) ;

/* Send a few NULL characters to give the
* terminal time to get the cursor back



else

* to column 1 again. */

for(cnt - NUMNULLS; cnt > 0; cnt--) dbputC(NULL);

/* Character is %, find out what type of
variable is being printed. */
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if «c - *control++) -- 's')

/* Get location of string. */

*temp-ptr - *argp;
argp +- 2;

/* Print it. */

while «*temp-ptr) !- NULL)

dbputc (*temp-ptr);

if (*temp-ptr++ -- '\n')
dbputc ('\r');

/* Print a string. */

/* Print CR and LF */

/* Send a few NULL characters to give the
* terminal time to get the cursor back
* to column 1 again. */

for(cnt - NUMNULLS; cnt > 0; cnt--) dbputc(NULL);

/* Print the variable as an ASCII character. */

} else if (c , c') {
/* Set %ds to point to beginning

of stack segment. */

} else

dbputc (*argp++);

/* Variable is to be printed as a number. */

/* Find out how many digits. */

if «c >- '1') && (c <= '8'))
num - c - '0';
c - *control++;

if (c ..,,"' 'x')

/* Set %ds to point to stack segment. */
/* Print it as a hexadecimal number. */

if (num > 4) {

/* Output a long. */

plong=TRUE;



argp++: /* Get high word. */
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1* change high word to ASCII and print it. */

for (i - «num - 4) * 4) - 4; i >- 0; i -zo 4) {
dbputc (bed ase ( *argp»i»;
1* Set %ds to point to stack segment again. */

argp--;

num - 4;

1* Point back to get low word. */

/* Low word will have 4 digits. */

1* Print a short. This is also used to print
the second word of a 10ng.*1

for (i-(num * 4) - 4; i >- 0; i-- 4)
dbputc (bed_ase ( *argp»i»;

++argp;

1* If this was a long, argp was backed up to
get the low word. Put it back where it
should beo *1

if (plong) argp++;

/* If the queue was empty, send a NULL directly to the UART to
kick things off. Since the Uart is being polled, no characters
will go out until we're finished loading the queue. */

if(qwasempt) *BYTE(UART_DATA) = NULL;

1* enable uart interrupts */
*BYTE(INTMSK) &zo -URTMSK;

1***************************************************** *******************
* *
* Function: bcd_asc()
* Prograrnmer: D.Buczala 9/14/88
* usage: bed_ase (char)
* Returns: The ASCII code for the 8 bit number passed to it.

*
*
*
*

* *
* This function converts bed digits to their ascii codes and returns *
* the ascii value of the "bed" parameter. *

* *
* Note: bed is declared as an integer because the compiler doesn't *
* know enough to make the comparison with both bed and the *
* numbers 0 and 9 as characters. Casting 0 and 9 to char does *
* solve the problem (you would think it would, but you would *
* also think that the compiler would know that when you pass a *
* char, and it makes it an int because it can't push a char onto *
* the staek, that it would still let you treat it as achar). *



*
*

To avoid compiler warning messages, bed is deelared as an int
instead of achar.

*
*
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* *
************************************************************************/

int
bed_ase (bed)

register int
{

bed;

bed &= Oxf; /* Only want lower nibble, kill the rest. */

return (bed + 'A' - 10);

if «bed >- 0) && (bed <- 9»

return (bed + '0');

else

/* If the nibble is between 0 and 9,
the ASCII value - the ASCII value
of 0 + the number. */

/* Otherwise, it must be between Oxa
and Oxf. The ASCII value - the ASCII
value of A + the number. */

/************************************************************************
* Funetion: overflow () *
* usage: overflow() *
* returns: None. *

*
*

*
*

* This funetion is called by the dbprintf() when the eharaeter queue *
* is full. It puts an overflow message (*OV*) on the queue and sets *
* aflag to indieate that this message has been sent and that the *
* queue is full. The status of the qfull flag is eheeked the next time *
* dbprintf is called to see if there is enough room to start putting *
* messages on the queue again. While the queue is full, any further *
* messages are thrown away until there is room again. *

* *
***********************************************************************/

ehar ovfl[) - "*OV*";

overflow ()
{

register ehar *s;

if (Qfull -= TRUE)
return;

/* This message is put on the queue
when the queue has overflowed. */

/* Already have an OV message out there. */

Qfull

for(s

TRUE;
/* need to get s segment from .data */
ovfl; *s !- NULL; s++) I
dbpute(*s); /* does a point ram to aeeess printf q */

/* need to get s segment from .data */

/************************************************************************
* Funetion: ~init() *
* usage: ~init() *
* returns: none. *

* *
* *
* This funetion initializes the printf queue. The array Queue is used *



* to allocate memory for the queue.

*
*
*

***********************************************************************/

void
~init()

(
char *temp;

Printq.qout - Printq.qin - Queue;

Printq.char_cnt - 0;

for(temp - Queue; temp < (Queue + QSIZE); *temp++ - 0);

/************************************************************************
* Function: dbgetc() *
* usage: dbgetc() *
* returns: Returns the character from the queue. *

*
*
* This function is called by the UART interrupt service routine to
* get a character from the queue.

*

*
*
*
*
*

***********************************************************************/

char
dbgetc()
{

char c;

c - *Printq.qout++;

/* If we're at the end of the queue, wrap around. */

if(Printq.qout -= (Queue + QSIZE)) Printq.qout = Queue;

Printq.char_cnt--;

return(c);

/************************************************************************
* Function: dbputc() *
* usage: dbputc() *
* returns: None. *
*
*
* This function is cal led by dbprintf() to put a character on the
* character queue. dbprintf() is responsible for knowing when the
* queue is full.

*

*
*
*
*
*
*

***********************************************************************/

void
dbputc(c)



char c;
{

*Printq.qin++ - c;

/* If we're at the end of the queue, wrap around. */

if(Printq.qin -- (Queue + QSIZE» Printq.qin - Queue;

Printq.char_cnt++;
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/************************************************************************/ 88
/* Drivers.c; R.W.P. van Duin; 14/01/91 */
/* This file contains the fo1lowing functions: */
/* */
/* delay () ; delay in mi1liseconds * /
/* byterev () ; reverse the bytes in an integer * /
/* */
/************************************************************************/

'inc1ude "init.h"
'include "hdwre.h"

/************************************************************************/
/* Function: delay */
/* delay specified number of rnilliseconds */
/* Parameters: num - number of mi11iseconds to delay */
/************************************************************************/

de1ay (num)
int num;
{

int i,j;

for (iEO: i<num: i++)
{

for (j=O: j<Ox5a: j++):

/************************************************************************/
/* function: byterev() */
/* usage: byterev(int) */
/ * returns: int byte reversed * /
/************************************************************************/
byterev(s) /* reverse bytes of int s */
unsigned s:
{

int c;
c s & OxOOff: /* c keeps the low byte */
s s & OxffOO; /* s keeps the high byte */
s s » 8:
c c « 8: /* reverse the bytes */
s s I c: /* put them back together again */
return(s);



1***************************************************** *******************/ 89
1* File: init.c; R.W.P. van Duin 15/01/91 */
1* This file contains the initialization procedure for the HDP *1
1* Control is transferred here from the assembly language routine *1
1* in file "start.s", after the memory controller has been set up. */
1* */
1***************************************************** *******************/

finclude "init.h"
finclude "hdwre.h"
finclude "uart.h"
finclude "mbuf.h"
finclude "const.h"
finclude "pit.h"
finclude "ppi.h"

init ()
{

char valuei
void CLinit () i
void dbprintf();

1* initializes printf queue */
1* dbprintf prints debug statements out

to the UART */

*BYTE(MBUF_ADDRESS) GPLO;
*BYTE(MBUF_DATA) 1- -POWER_ON;

/* Select LED-control */
1* Put 'Power-on-LED' on

and all other LEDs off */

1***************************************************** ***********/
1* Initialize UART. * /
1***************************************************** ***********/

CLinit () i 1* Initialize printf queue */

*BYTE(UART_CONTROL) UPRERES; /* Need a dummy write te fix
status mode befere reset */

*BYTE(UART_CONTROL) URESET; /* reset the UART *1
*BYTE(UART CONTROL) TTYMODE; /* set the mode */
*BYTE(UART=CONTROL) UENB; /* enable */

1****************************************************************1
1* Initialize PPI. */
1***************************************************** ***********/

*BYTE(PPI1_CONTROL) == MODEl; /* Port A: output */
/* Port B: input */
/* Port C: handshake for */
/* port A and B */

*BYTE(PPI1_CONTROL) - SRINT; 1* set a bit in the control
register so the interrupt
bit in the status register
can be used */

*BYTE(PPI1_CONTROL) STINTi 1* idem */

*BYTE(PPI2_CONTROL) MODEl;

1***************************************************** ***********/
1* Initialize Programmable Interval Timer (PIT) */
1****************************************************************1

*BYTE(PIT_CONTROL) /* Timer 0 in mode 5: */
/* - Hardware triggered */



*BYTE(PIT_CONTROL)

/* strobe */ 90
/* - Binary counter 8 bits */

/* Timer 1 in mode 5 */

/****************************************************************/
/* Initialize Maintenance buffer. */
/****************************************************************/

*BYTE(MBUF_ADDRESS) K

*BYTE(MBUF_DATA)
delay(l) ;

*BYTE(MBUF_ADDRESS)
*BYTE(MBUF_DATA)

*BYTE(MBUF_ADDRESS)

*BYTE(MBUF_DATA)

FRCTRL;
FRMODE;

FRCTRL;
FRACTM;

RSCTRL;

RSMODE;

/* Select framer control reg. */
/* Write FR-mode */
/* Wait 1 ms before writing */
/* next register */
/* Select framer control reg. */
/* Write framer action mask */

/* Select receive converter */
/* control register */
/* Write RS-mode */

*BYTE(MBUF_ADDRESS) TFCTRL;

*BYTE(MBUF_DATA) - TFMODEi
delay(l);

*BYTE(MBUF_ADDRESS) - FRCTRL;
*BYTE(MBUF_DATA) NULL_EX;
*BYTE(MBUF_ADDRESS) RSCTRL;

*BYTE(MBUF_DATA)

/* Select transmit formatter */
/* control register */
/* Write TF-mode */
/* Wait 1 ms before writing */
/* next register */

/* Select framer control reg. */
/* Write null exercise */
/* Select receive converter */
/* control register */
/* Write null exercise*/

*BYTE(MBUF_ADDRESS)

*BYTE(MBUF_DATA)
delay (1);

TFCTRL; /* Select transmit formatter */
/* control register */

NULL_EX; /* Write null exercise */
/* Wait 1 ms before writing */
/* next register */

*BYTE(MBUF_ADDRESS) - CLRREG;

*BYTE(MBUF_ADDRESS) - CLRREG;

*BYTE(MBUF_ADDRESS) - FRCTRL;
*BYTE(MBUF_DATA) CONS_ACT;

*BYTE(MBUF_DATA)

*BYTE(MBUF_DATA)

CLEAR;

ZERO;

/* Select framer control reg. */
/* Write framer constant */
/* action mask */
/* Select clear register to */
/* clear some registers */
/* Clear all registers that give */
/* a report of errors */
/* Select clear register to */
/* clear some registers */
/* Put clear-vector off */

/****************************************************************/
/* Set up Timers */
/****************************************************************/

*WORD (TMROMAXA) MAXTO; /* Write timer 0 max count. */
*WORD (TMROMODE) K MODETO; /* Write mode to timer 0 */
*WORD (TMROCNT) - 0; /* Clear timer O. */

*WORD (TMRIMAXA) MAXTl; /* Write timer 1 max count. */
*WORD (TMRIMODE) - MODETI;
*WORD(TMRICNT) 0; /* Timer 1 is not used */

*WORD (TMR2MAXA) = MAXT2; /* Write timer 2 max count. */



.file "initmicro.s" 92

/************************************************************************/
/* File: initmicro.s; R.W.P. van Duin 15/01/91 */
/* */
/* Abstract: This contains the assembly language code for starting up */
/* the 80188 microprocessor after reset. It is called from reset.s */
/* which contains the reset vector. This file performs the */
/* initialization of the memory, chip selects and interrupts. */
/* initmicro.s then passes control to the C-language initialization */
/* routine located in file init.c. */
/* */
/* Externals: init to continue with initialization */
/* Dfwfltint firmware fault interrupt service routine*/
/* DtmrOint timer 0 interrupt service routine */
/* (used as sanity-timer) */
/* Dparint Parity fault interrupt service routine */
/* Dtoneint Tone interrupt service routine * /
/* Dhookint Off Hook interrupt service routine */
/* Duartint Interrupt from Uart */
/* */
/* Register Usage: general purpose uses of registers */
/* the most important thing is to leave with */
/* cs OxfOOO code segment pointer */
/* es Ox0040 extra segment pointer * /
/* ss OxOOOO stack segment pointer * /
/* sp OxOGOO staektop */
/* */
/************************************************************************/

finclude "init.h"
finclude "hdwre.h"
finclude "asilib.h"

.globl initmiero

.globl Dfwfltint

.globl DtmrOint

.globl Dparint

.globl Dtoneint

.globl Dhookint

/* Disable interrupts */

/* zero ax */
/* Set up stack segment with */
/* base address OxOOOO */

/* initialize staek */
/* pointer (%sp) to point to */
/* top of the stack (OxOffff) */

mov $STACKTOP,%sp
mov %sp,%bp

sub %ax,%ax

mov %ax,%ss

.text
initmicro: eli

mov $OxlOOO,%ax
mov %ax,%ds

/* Set up data segment base */
/* address with OxlOOOO to aeeess */
/* control bloek and devices */

mov $Oxllff,%ax
mov $Oxfffe,%dx
out (%dx)

/* write to the internal control */
/* block relocation reg located */
/* at address Oxfffe in the 80188 */
/* I/O spaee with data - Oxllff. */
/* This moves the control bloek to */
/* memory space starting at address */
/* OxlffOO, puts the 80188 in the */
/* Master Int Controller Mode and */
/* disables the ESC trap. */



/************************************************************************/
/* Set up MCS and Peripheral Chip Select Registers */
/************************************************************************/

mov $UMCSVAL,UMCSLOC /* set up UMCS control register */

mov $LMCSVAL,LMCSLOC /* set up LMCS control register */

mov $MMCSVAL,MMCSLOC /* set up MMCS control register */

mov $MPCSVAL,MPCSLOC /* set up MCSO-3 control register */

mov $PACSVAL,PACSLOC /* set up PCSO-6 control register */

/****************************************************************/
/* initialize interrupt vector table in ram OxOOOOO to Ox0003ff */
/* The first word (16 bits) is the address of the interrupt */
/* service routine. The second word is the code segment of the */
/* interrupt service routine. Interrupt service routines are */
/* in OxfXXXX for firmware. */
/****************************************************************/

/* first set all interrupt vectors to Dfwfltint and then */
/* change the few that should be different. */
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sub %ax,%ax
mov %ax,%ds
mov %ax,%di

/* zero ax */
/* set ds register to OxOXXXX */
/* set di register to OxOOOO */
/* ds:di points to OxOOOOO */

ivinit: mov $<o>Dfwfltint, (%di)

mov S<s>Dfwfltint,Ox02(%di)

add SOx04,%di

cmp $Ox0400,%di

jb ivinit

/* put offset-address of fwfltint
in interrupt vector table */

/* put segment-address of fwfltint
in interrupt vector table */

/* go to the next place in the
interrupt vector table */

/* continue to end of interrupt
vector table at Ox400 */

/* Now change those interrupt vectors that are not firmware */
/* faults. */

mov $OxOOOO,%di
mov $<o>DtmrOint, Ox20 (%di) /* Type 8 : Timer 0 int vec */
mov S<s>DtmrOint,Ox22 (%di)
mov S<0>Dparint,Ox30(%di) /* Type 12: INT 0 int vec */
mov $<s>Dparint,Ox32 (%di)
mov $<0>Dtoneint,Ox34 (%di) /* Type 13: INT 1 int vec */
mov $<s>Dtoneint,Ox36(%di)
mov $<0>Dhookint,Ox38 (%di) /* Type 14: INT 2 int vec */
mov $<s>Dhookint,Ox3a(%di)
mov $<0>Duartint,Ox3c(%di) /* Type 15: INT 3 int vec */
mov $<s>Duartint,Ox3e(%di)

/************************************************************************/
/* Set up interrupt controller registers */
/* The timers will be set up in init.c */



/************************************************************************/ 94

mov $MSKVAL,INTMSK
mov $PMSKVAL,PRMASK
mov $INSVAL,INSERV
mov $STAVAL,INTSTAT
mov $TMRCVAL,TMRCTRL
mov $INTOVAL,INTOCTRL
mov $INT1VAL,INT1CTRL
mov $INT2VAL,INT2CTRL
mov $INT3VAL,INT3CTRL

/* Set up Interrupt Mask register */
/* Set up Priority Mask register */
/* Set up In-service register */
/* Set up Interrupt Status register */
/* Set up Timer Control register */
/* Set up INTO control register */
/* Set up INTl control register */
/* Set up INT2 control register */
/* Set up INT3 control register */

/************************************************************************/
/* Go to main.e for the rest of the program. Never eome back. */
/************************************************************************/

ljmp <s>main,<o>main /* go to the rest of the */
/* program loeated in main.e */

/************************************************************************/
/* esv and eret are used by the C-programs to go and return from */
/* an assernbÏy routine. */
/************************************************************************/

.text

.globl - esv

- esv:
pop %bx
pop %ds
push %ex
push %di
mov %sp,%ax
sub $Ox6,%ax
mov %ax,%ex
shr %ax
shr %ax
shr %ax
shr %ax
mov %ss,%di
add %di,%ax
movb %al,%eh
andb $OxfO, %al
push %ax
shlb %eh
shlb %eh
shlb %eh
shlb %eh
and $OxfOOf,%ex
orb %eh,%el
xorb %eh,%eh
push %ex
push %bp
mov %sp, %bp
push %ds
push %bx
lret

.text

.globl - eret
eret:

mov %bp,%sp



.file "intdrvr.s"

1************************************************************************1
1* File: intdrvr.si R.W.P. van Duin 16/01/91 *1
1* * 1
1* Abstract: This file contains the functions that call the interrupt *1
1* service routines. The functions in this file are called via the *1
1* interrupt vector table. These functions restore the correct state *1
1* of the machine after the interrupt service routine is completed. *1
1* The actual service routines are located in the file "intfunct.c". *1
1* This file contains the following functions: *1
1* *1
1* Dfwfltint *1
1* DtmrOint *1
1* Dparint *1
1* Dtoneint *1
1* Dhookint *1
1* Duartint *1
1* *1
1* Calls: This file calls the following functions: *1
1* fwfltint intfunct. c * 1
1* tmrOint intfunct.c *1
1* parint intfunct.c *1
1* toneint intfunct . c *1
1* hookint intfunct.c *1
1* * 1
1************************************************************************1
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tinclude "init.h"
tinclude "hdwre.h"
tinclude "uart.h"

.text

.globl Dfwfltint

.globl fwfltint

.globl DtmrOint

.globl tmrOint

.globl Dparint

.globl parint

.globl Dtoneint

.globl toneint

.globl Dhookint

.globl hookint

.globl Duartint

.globl uartint

Dfwfltint: cli

pusha

1* Disable interrupts. In fwfltint *1
1* we enter an infinite while and *1
1* wait for help. *1

1* Can't really tell what we'll *1
1* be using in a C routine, *1
1* so just save everything. *1

lcall <s>fwfltint,<o>fwfltint 1* Call firmware fault int *1
1* service routine. *1

popa 1* Restore working registers. *1



DtmrOint:

iret / * Return to previous process. * / 97

pusha /* Can't really tell what we'll */
/* be using in a C routine, */
/* so just save everything. */

push %ds

Dparint:

Dtoneint:

Dhookint:

lcall <s>tmrOint,<o>tmrOint
mov $OxlOOO,%ax
mov %ax,%ds
mov $EOlREG,%si
mov $OxOOOB,lax
mov %ax, (%si)

pop %ds
popa

iret

pusha

push %ds

lcall <s>parint,<o>parint

mov $OxlOOO,%ax
mov %ax,%ds
mov $EOlREG,%si
mov $OxOOOc,%ax
mov %ax, (%si)

pop %ds
popa

iret

pusha

push %ds

lcall <s>toneint,<o>toneint

mov $OxlOOO,%ax
mov %ax,%ds
mov $EOlREG,%si
mov $OxOOOd,%ax
mov %ax, (%si)

pop %ds
popa

iret

/* Call timer 0 int service routine.*/

/* Clear in service bit in the */
/* interrupt controller. */

/* Restore registers. */

/* return to previous processing */

/* Can't really tell what we'll */
/* be using in a C routine, */
/* so just save everything. */

/* Call uart int service routine.*/

/* Clear in service bit in the */
/* interrupt controller. */

/* Restore registers. */

/* return to previous processing */

/* Can't really tell what we'll */
/ * be using in a C routine, * /
/* 50 just save everything. */

/* Call uart int service routine.*/

/* Clear in service bit in the */
/* interrupt controller. */

/* Restore registers. */

/* return to previous processing */



Duartint:

pusha

push %ds

lcall <s>hookint,<o>hookint

mov SOxl000,%ax
mov %ax,%ds
mov SEOlREG,%si
mov SOxOÇlOe,%ax
mov %ax, (%si)

pop %ds
popa

iret

pusha

push %ds

lcall <s>uartint,<o>uartint

mov SOxlOOO,%ax
mov %ax,%ds
mov SEOlREG,%si
mov SOxOOOf,%ax
mov %ax, (%si)

pop %ds
popa

iret

/* Can't really tell what we'll */ 98
/* be using in a C routine, */
/* 50 just save everything. */

/* Call uart int service routine.*/

/* Clear in service bit in the */
/* interrupt controller. */

/* Restore registers. */

/* return to previous processing */

/* Can't really tell what we'll */
/* be using in a C routine, */
/* 50 just save everything. */

/* Call uart int service routine.*/

/* Clear in service bit in the */
/* interrupt controller. */

/* Restore registers. */

/* return to previous processing */



1************************************************************************1 99
1* intfunct.c; R.W.P. van Duin 15/02/91 *1
1* This contains the interrupt service routines. *1
1* *1
1* These routines are called from their respective assembly language *1
1* drivers located in "intdrvr.s". *1
1* *1
1* The following routines are in this file: *1
1* tmrOint() *1
1* parint() *1
1* toneint () *1
1* hookint () *1
1* uartint() *1
1* *1
1************************************************************************1

finclude "const.h"
finclude "hdwre.h"
finclude "init.h"
finclude "ramdef.h"
finclude "mbuf.h"

extern struct charq Printq;
extern char dbgetc();

1************************************************************************1
1* Firmware fault interrupt. This interrupt occurs when an interrupt- *1
1* adrress from the interrupt vector table is selected that is not part *1
1* of the interrupts given below. In normal operation, this interrupt *1
1* never occurs. *1
1************************************************************************1

fwfltint ()
{

*BYTE(MBUF_ADDRESS) = GPLO: 1* Select LED-control *1
*BYTE(MBUF DATA) &= -INSANE; 1* Put Insane-LED on *1
dbprintf("Wrong adrress in interrupt vector table.\n");
dbprintf("Reset to continu.\n");

while (TRUE)
{

*WORD (TMROCNT) = 0; 1* Update sanity-timer *1
1* Wait for a reset *1

1************************************************************************1
1* Timer 0 interrupt. The timer is used as a sanity-timer. In normal *1
1* operation it should never give an interrupt. If it does, the program *1
1* execution stops. *1
1************************************************************************1

tmrOint ()
{

*BYTE(MBUF_ADDRESS) - GPLO; 1* Select LED-control *1
*BYTE(MBUF DATA) &= -INSANE; 1* Put Insane-LED on *1
dbprintf("The DHP is Insane!\nReset to continu.\n");

while (TRUE)
{

*WORD (TMROCNT) = 0; 1* Update sanity-timer *1
1* Wait for a reset *1



/************************************************************************/ 100
/* Parity interrupt. If the parity-checker detects a fault, it gives an */
/* interrupt. In normal operation it should never give an interrupt. If */
/* it does, the program execution stops. */
/************************************************************************/

parint ()
(

*BYTE(MBUF_ADDRESS) = GPLO; /* Select LED-control */
*BYTE(MBUF DATA) &- -RAM ERROR; /* Put RAM-error-LED on */
dbprintf("parity fault in RAM !\nReset to continu.\n");

while (TRUE)
(

*WORD (TMROCNT) c 0; /* Update sanity-timer */
/* Wait for a reset */

/************************************************************************/
/* Tone interrupt. If the user of the DHP pushes a key on the phone, */
/* this interrupt will he activated. */
/************************************************************************/

toneint ()
{

char value;

value - *BYTE(DTM DATA);
dbprintf("Dialled-number: %lx.\n",value)i

/************************************************************************/
/* Hook interrupt. This interrupt is activated when the telephone is */
/* used. */
/************************************************************************/

hookint ()
{

dbprintf ("On hook interrupt. \n") i

/************************************************************************/
/* UART interrupt. If there are any characters in the queue, send the */
/* next one out. Otherwise, just return. */
/************************************************************************/

uartint ()
{

if(Printq.char_cnt > 0 ) *BYTE(UART_DATA) - dbgetc() i



1************************************************************************1 101
1* File: main.c; R.W.P. van Duin 15/01/91 *1
1* This file contains the procedures and programs for the DHP. *1
1* Control is transferred here from the assembly language routine *1
1* in file "initmicro.s", after the memory controller has been set up. *1
1* *1
1************************************************************************1

tinclude "const.h"
tinclude "hdwre.h"
tinclude "init.h"
tinclude "ramdef.h"
tinclude "uart.h"
tinclude "ppi.h"
tinclude "pit.h"

char tempr,rdata,tdata;

main ()
(

void check();
void ini t () ;
void trunk () ;

1* contains the check procedure *1
1* contains the initialisation procedure *1
1* contains the check maintenance buffer

procedure *1

init(); 1* Initialise interrupts, timers and
peripherals *1

*WORD(INTMSK) = OxOOOc; 1* Disable DMA-channel interrupts *1
STI; 1* Enable interrupts *1

check();
trunk ();

while (TRUE)
(

TS1_R; 1* Send timeslot 1 to Codec

1* Check the RAM and the EPROM
1* Check the Trunk Unit

*1

*1
*1

1* Poll PPI1 and: - generate response
- setup link
- write response
- update sanity-timer *1

*WORD(TMROCNT) = 0; 1* Update sanity-timer *1

if «*BYTE(PPI1_SDATA) & PRXRDY)
(

tempr
rdata

rdata;
*BYTE(PPl1_RDATA);

PRXRDY)

1* Poll status ~egister of PPI *1
1* Put old data in RAM *1
1* Read received data from RS *1

if (tempr != rdata)
(

dbprintf("Received data = %2x\n", rdata);
tdata = rdata + Ox02;
*BYTE(PPl1_TDATA) - tdata; 1* Send the Received data+2 to

the TF for test-purposes *1



.file "ramtest.s"

.text

1************************************************************************1
1* ramtest.s; R.W.P. van Duin, 12/02/91 *1
1* *1
1* ramtest performs a simple ram check on a per word basis *1
1* First the contents of a location is saved in a processor register. *1
1* Then Oxaaaa is written to the ram location, Oxaaaa should be read *1
1* back. After this Ox5555 is written and Ox5555 should be read back. *1
1* In case of a read back error, register %ax is set to FAIL • Oxffff *1
1* If the test succeeded, register %ax is set to PASS· OxOOOO. *1
1* Register %ax is returned to the function which called this routine. */
1* *1
1* usage: result • ramtest(ramaddr); *1
1* *1
1* ramaddr is 2 bytes (1 word). *1
1* result - FAIL if fault, result - PASS if passed. *1
1* *1
1************************************************************************1
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tinclude "const.h"
tinclude "asilib.h"

.globl ramtest

ramtest:

PROLOGUE

pushf

1* For PASS and FAIL. *1
1* For IFCN, ARG, BF, and EF macros. *1

1* PROLOGUE is a macro in asilib.h that *1
1* calls _csv. *1

1* save flags so when done can restore */
1* the interrupt state *1

eH

push
push
mov
mov
mov
mov
mov
mov
cmp
jnz
mov
cmp
jnz
mov
jmp

fault: mov
restore: mov

pop
pop
popf

%ds
%di
SOxOOOO,%ax
%ax,%ds
%sp,%si
ARG(l),%di
(%di) , %bx
SOxaaaa, (%di)
SOxaaaa, (%di)
fault
SOx5555, (%di)
$Ox5555, (%di)
fault
$PASS,%ax
restore
$FAIL,%ax

%bx, (%di)
%di
%ds

1* must not get interrupted while doing *1
1* this because ram is temporarily *1
1* corrupted and then restored. *1
1* save value data segment pointer *1
1* save value dest. index register *1
1* set data segment to point to ram *1

1* get ram address to be tested *1

1* save contents of ram under test in %bx *1
1* write ram location with Oxaaaa *1
1* are ram contents really Oxaaaa? *1
1* if not then jump to fault *1
1* write ram location with Ox5555 *1
1* are ram contents really Ox5555? *1
1* if yes then skip fault *1
1* ret. val. to calling c function in %ax *1

1* ret. val. to calling c function in %ax *1
1* restore ram location *1

1* restore the interrupt state *1

RETURN

lret

1* RETURN is a macro in asilib.h that
1* calls cret. *1

*1



.file "rdeprom.s"

/************************************************************************/
/* File: rdeprom; read trom EPROM */
/* */
/* This function is typically called during the EPROM crc check */
/* function, either for diagnostics, or from sched() */
/* Interrupts MUST always be disabled prior to calling this function */
/* Failure to disable interrupts can result in unknown state of */
/* internal registers of the microprocessor. */
/* */
/* Usage: rdeprom(address, segment) */
/* */
/* Parameters: */
/* address This is ARG(l), and is the EPROM address */
/* to be read */
/* */
/* segment - the LOW segment of the EPROM (when ARG(2) is 0) */
/* is from OxeOOOO to Oxeffff, the HIGH segment */
/* (when ARG(2) is 1) is from OxfOOOO to Oxfffff. */
/* The %ds register is set to OxeOOO for the LOW */
/* segment, and OxfOOO for the HIGH segment. */
/* */
/* */
/* Register Usage: */
/* */
/* %ax is is used for the return code. */
/* */
/* %bx is used to hold the address. */
/* */
/* %ds is the segment register for the address. */
/* */
/* */
/* Returns: data read from EPROM address addr is returned in %ax. */
/* */
/************************************************************************/

103

tinclude "asilib.h"

.text

.globl rdeprom

rdeprom:

PROLOGUE

/* Needed for PROLOGUE and RETURN. */

/* PROLOGUE is a macro in asilib.h that calls
_csv. */

pusht
cli
push
push

cmpb
je

mov
mov
jmp

highseg:
mov
mov

%ds
%bx

$Ox1,ARG(2)
highseg

$OxeOOO,%ax
%ax,%ds
continue

$OxfOOO,%ax
%ax,%ds

/* ARG(2) indicates which segment of EPROM. */

/* OxeOOO is the low segment of EPROM. */

/* OxfOOO is the high segment of EPROM. */



continue: 104
mov ARG(l),%bx /* ARG (1) is the 16 bit offset. */
mov (%bx),%ax /* Read the address and put the data in %ax.*/

pop %bx
pop %ds
popf

RETURN /* RETURN is a macro in asilib.h that */
/* calls - cret. */

lret



.file "reset.s"

1************************************************************************1
1* File: reset.s; R.W.P. van Duin. 15/01/91 *1
1* *1
1* Abstract: This file contains the reset vector. It consists of a jump *1
1* to the start of the initialization routine located at "initmicro.s". *1
1* This reset vector is physically located in memory at address OxffffO *1
1* Control is transferred from this file to initmicro.s *1
/* *1
/* This is executed every time a processor reset occurs. *1
1* *1
1************************************************************************1
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.text
reset:

ljmp <s>initmicro,<o>initmicro

1* ljmp to initmicro.s *1
1* at segment (CS) OxfOOO and offset (lP) *1



1************************************************************************1 106
1* File trunk.ci R.W.P. van Duin 06/03/91 *1
1* This file contains the procedure for checking the maintenance buffer */
1***************************************************** *******************/

finclude nmbuf.hn

finclude ninit.hn

finclude nhdwre.hn

trunk ()
(

1************************1
1* Check framer *1
1************************1

*BYTE (MBUF_ADDRESS) - FRFACAi 1* select facility alarm register
of the framer *1

if «*BYTE(MBUF DATA) & LMA) c= LMA)
dbprintf ("Multiframe alignment error. \n") i

if «*BYTE(MBUF DATA) & LFV) c= LFV)
dbprintf(nLine format violations.\nn) i

if «*BYTE(MBUF DATA) & FER) cc FER)
dbprintf(nFrame-alignment error.\n") i

if «*BYTE(MBUF DATA) & AIS) c= AIS)
dbprintf("Alarm-Indication Signal.\n") i

1* Check on Line format */
1* violations *1

1* Check on Frame *1
1* alignment errors */

1* */
1* *1
/* *1

if «*BYTE(MBUF_DATA) & FRCHECK) != ZERO) /* if there are errors */
{

*BYTE(MBUF_ADDRESS) GPLOi 1* Select LED-Control */
*BYTE(MBUF_DATA) &= - TRUNK_ERROR; 1* Put Trunk-error-LED on */
*BYTE(MBUF_ADDRESS) c FRFACAi 1* Select Framer facility *1
} /* alarm register *1

while «*BYTE(MBUF_DATA) & FRCHECK) != ZERO)
{

/* Wait until sync. */
/* on trunk is OK */

*WORD(TMROCNT) = Oi 1* Update sanity-timer */
*BYTE(MBUF_ADDRESS) CLRREGi 1* Select clear register to */

/* clear registers *1
*BYTE(MBUF_DATA) FRCLRi 1* Clear Framer register */
*BYTE(MBUF_ADDRESS) c CLRREGi /* Select clear register to *1

1* clear registers *1
*BYTE(MBUF_DATA) ZEROi 1* Put clear-vector off *1
delay(10) i 1* Delay for 10 ros *1

*BYTE(MBUF_ADDRESS) - FRFACA; 1* Select Framer facility *1

dbprintf(nSynchronization on Trunk OK!\n\n")i

1********************************/
1* Check Receive Synchronizer. *1
1********************************1

*BYTE(MBUF_ADDRESS) = RSDEVAi 1* select device alarm register
of the receive synchronizer */



if «*BYTE(MBUF DATA) & MPE) -- MPE)
dbprintf("Maintenance pattern error in RS.\n");

if «*BYTE(MBUF DATA) & CCE) =- CCE)
dbprintf("Channel counter error in RS.\n");
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!- ZERO) /* if there are errors */if «*BYTE(MBUF_DATA) & RSCHECK)
{
*BYTE(MBUF_ADDRESS) - GPLO;
*BYTE(MBUF_DATA) &- -TRUNK_ERROR;
*BYTE(MBUF ADDRESS) - RSDEVA;
} .,....

/* Select LED-Control */
/* Put Trunk-error-LED on */
/* Select RS device */
/* alarm register */

while «*BYTE(MBUF_DATA) , RSCHECK) !- ZERO)
{

/* Wait until RS */
/* works OK */

*WORD (TMROCNT) = 0; /* Update sanity-timer */
*BYTE(MBUF_ADDRESS) = CLRREG; /* Select clear register to */

/* clear registers */
*BYTE(MBUF_DATA) - RSCLR; /* Clear Framer register */
*BYTE(MBUF_ADDRESS) - CLRREG; /* Select clear register to */

/* clear registers */
*BYTE(MBUF_DATA) - ZERO; /* Put clear-vector off */
delay(10); /* Delay for 10 ms */

*BYTE(MBUF_ADDRESS) - RSDEVA; /* Select Framer facility */

dbprintf("Receive synchronizer works OK!\n");

/********************************/
/* Check Transmit formatter. */
/********************************/

*BYTE(MBUF_ADDRESS) = TFDEVA; /* select device alarm register
of the transmit formatter */

if «*BYTE(MBUF_DATA) & SSE) SSE)
dbprintf("Superframe synchr. error in TF.\n");

if «*BYTE(MBUF DATA) & CSE) -- CSE)
dbprintf ("Control stream error in TF. \n") ;

if «*BYTE(MBUF_DATA) & TFCHECK)
{

*BYTE(MBUF_ADDRESS) - GPLO;
*BYTE(MBUF_DATA) &- -TRUNK_ERROR;
*BYTE(MBUF_ADDRESS) = TFDEVA;
}

!= ZERO) /* if there are errors */

/* Select LED-Control */
/* Put Trunk-error-LED on */
/* Select TF device */
/* alarm register */

while «*BYTE(MBUF_DATA) , TFCHECK) !- ZERO)
{

/* Wait until TF */
/* works OK */

*WORD(TMROCNT) = 0; /* Update sanity-timer */
*BYTE(MBUF_ADDRESS) - CLRREG; /* Select clear register to */

/* clear registers */
*BYTE(MBUF_DATA) TFCLR; /* Clear Framer register */
*BYTE(MBUF_ADDRESS) CLRREG; /* Select clear register to */

/* clear registers */
*BYTE(MBUF_DATA) ... ZERO; /* Put clear-vector off */
delay(10); /* Delay for 10 ms */

*BYTE(MBUF_ADDRESS) '"' TFDEVA; /* Select Framer facility */



dbprintf("Transrnit formatter works OK!\n\n");

*BYTE(MBUF_ADDRESS) - GPLO; /* Select LED-Control */
*BYTE(MBUF_DATA) 1- TRUNK ERROR; /* Put Trunk-error-LED off */
*BYTE(MBUF_DATA) I- SELFTEST; /* Turn Selftest-LED off */

1~



Bijlage 5: Lijst van constanten gebruikt in de Finnware.

1***************************************************** *******************/
1* File: hdwre.h; R.W.P. van Duin 15/01/91 */
1* This contains the addresses for DHP hardware devices. */
1************************************************************************/

/* EPROMBOT and EPROMTOP are defined in "init.h" *1
1* RAMBOT and RAMTOP are defined in "init.h" *1

109

tdefine DEVES
tdefine DEVSEG
tdefine PSW

Ox1000
Ox10000
OxOOfe

1* es address for devices *1
1* All devices start at Ox10000. */
1* Processor Status Word address */

1************************************************************************/
1* UART addresses (8251 UART) */
1* The UART only prints - the receive interrupt isn't connected. */
1* - the transmit interrupt is UARTINT (int3) */
/************************************************************************/

tdefine UART DATA
tdefine UART_CONTROL

Ox6000
Ox600l

1* transmit data only */
1* UART status and control *1

1***************************************************** *******************/
1* PPI addresses (8255A) * /
1* PPIl on chip select 4 */
1* PPI2 op chip select 3 */
1***************************************************** *******************/

tdefine PPIl TDATA Ox8200 1* transmit data from data-bus to port A */
tdefine PPIl RDATA Ox820l 1* receive data from port B to data-bus */
tdefine PPIl SDATA Ox8202 /* read status register *1
tdefine PPIl_CONTROL Ox8203 1* status and control */

tdefine PPI2 TDATA Ox8l80 1* transmit data from data-bus to port A */
tdefine PPI2 RDATA Ox8l8l 1* receive data from port B to data-bus */
tdefine PPI2-CONTROL Ox8l83 1* status and control *1

1***************************************************** *******************/
1* Maintenance buffer adresses (229FB) */
/* AO,Al - 0,1 : read/write data on multiplexed data-bus */
1* AO,Al - 1,0 : write address on multiplexed data-bus */
1***************************************************** *******************/

tdefine MBUF DATA
tdefine MBUF ADDRESS

Ox8002
Ox800l

1* read/write registers *1
1* write register-address *1

1************************************************************************/
1* ProgrammabIe interval timer addresses (8254) */
1* Only two counters are used */
1***************************************************** *******************/

tdefine PITO_COUNT
tdefine PITl COUNT
tdefine PIT CONTROL

Ox8l00
Ox8l0l
Ox8l03

1* write value of counter 0 *1
1* write value of counter 1 *1
/* write control-word *1

1***************************************************** *******************/
/* Integrated DTMF Receiver addresses (8870B). */
1* Translates the received tone into a binary value */
1************************************************************************1



fdefine DTM DATA OxSOSO /* read the binary representation of
/* the pushed key on the telephone

*/ 110
*/

/************************************************************************/
/* Maintenance buffer register addresses (229FB). */
/* Buffers the informat ion of the 2 Mbit stream */
/************************************************************************/

fdefine RSDEVA
fdefine RSFACA
Idefine RSEXAU
fdefine RSMOAU
Idefine RSCTRL
fdefine TFDEVA
fdefine TFEXAU
Ide fine TFMOAU
fdefine TFCTRL
Idefine FRFACA
fdefine FRDEVA
Idefine FREXAU
Idefine FRMOAU
fdefine FRACAU
Idefine FRAMAU
fdefine FRCTRL
Idefine FRFACS
fdefine LFVCNT
fdefine FASERR
fdefine LOSFAS
Idefine REFRAM
Idefine LOSMAS
fdefine RMACNT
fdefine RFACNT
fdefine RFAFEC
Idefine AISCNT
Idefine CLRREG
fdefine GPLO
fdefine GPLESR
fdefine RPTSTl
Idefine RPTST2

OxOl
Ox02
Ox03
Ox04
OxOS
Ox06
Ox07
OxOS
Ox09
OxOa
OxOb
OxOc
OxOd
OxOe
OxOf
OxlO
Oxl1
Ox12
Ox13
Ox14
OxlS
Ox16
Ox17
OxlS
Ox19
Oxla
Oxlb
Oxlc
Oxld
Oxle
Oxlf

/* RS device alarm */
/* RS facility alarm */
/* RS exercise audit */
/* RS mode audit */
/* RS control stream */
/* TF device alarm */
/* TF exercise audit */
/* TF mode audit */
/* TF control strearn */
/* Frarner facility alarm */
/* Framer device alarm */
/* Framer exercise audit */
/* Frarner mode audit */
/* Framer action audit */
/* Framer action mask audit */
/* Framer control stream */
/* Framer facility sumrnary */
/* Line Format Violation count */
/* FAS error count */
/* Loss of FAS count */
/* Reframe count */
/* Loss of MAS count */
/* RMA count */
/* RFA count */
/* RFA-Fe count */
/* AIS count */
/* Clear register */
/* General Purpose Latch 0 */
/* GPLl and ESR */
/* Test register 1 */
/* Test register 2 */



1************************************************************************1 111
1* File: init.hi R.W.P. van Duin 15/01/91 *1
1* This contains the values to initialize the B01BB microprocessor *1
1* for the HSM Direct Phoning *1
1************************************************************************1

1* Memory constants *1

tdefine EPBOT OxOOOO 1* 12B Kbyte EPROM. Located *1
tdefine EPTOP Oxfffe 1* at OxeOOOO to Oxfffff *1
tdefine RSEGU OxfOOO 1* at OxeOOOO segment *1
tdefine RSEGL OxeOOO 1* at OxfOOOO segment *1

tdefine RAMBOT Ox0400 1* 32 Kbyte RAM. Located *1
tdefine RAMTOP Ox7ffe 1* at OxOOOOO to Ox07fff *1
tdefine STACKTOP Ox1000 1* Stack fills from top down *1
tdefine RAMSEG OxOO40 1* RAM segment *1

tdefine RAMSIZE Ox7cOO 1* RAM is from Ox400 to Ox7fff *1
tdefine ICBBASE OxUfOO 1* Internal control Block location *1

1************************************************************************1
1* Memory/Peripheral chip select control register values *1
1************************************************************************1

tdefine UMCSLOC
tdefine UMCSVAL

tdefine LMCSLOC
tdefine LMCSVAL

tdefine PACSLOC
tdefine PACSVAL

tdefine MMCSLOC
tdefine MMCSVAL

ICBBASE + OxaO
Oxe03c 1* 12BK EPROM, 0 wait states, RDY ignored *1

ICBBASE + Oxa2
OxOffc 1* 64K RAM, 0 wait states, RDY ignored *1

ICBBASE + Oxa4
Ox1B3d 1* PCS block located at Ox1BOOO *1

1* 0 wait state, RDY ignored *1

ICBBASE + Oxa6
Oxl1fd 1* MCS block located at Ox10000 *1

1* 1 wait state, RDY ignored *1

tdefine MPCSLOC
tdefine MPCSVAL

ICBBASE
OxB4fd

+ OxaB
/* 32K block MCS, BK each, *1
1* bit 7-1 (7 PCS lines) *1
1* bit 6=1 (peripherals in memory
1* 1 wait state, RDY ignored *1

space) *1

tdefine MODEl Oxa6 1* Mode selection for PPI: *1
1* Strobed input 1output *1
1* Port A .. output, Port B - input *1

1************************************************************************1
1* Interrupt controller addresses */
1************************************************************************/

tdefine EOIREG
tdefine INTMSK
tdefine PRMASK
tdefine INSERV
tdefine INTREQ
tdefine INTSTAT
tdefine TMRCTRL
tdefine INTOCTRL
tdefine INT1CTRL
tdefine INT2CTRL

ICBBASE + Ox22
ICBBASE + Ox2B
ICBBASE + Ox2a
ICBBASE + Ox2c
ICBBASE + Ox2e
ICBBASE + Ox30
ICBBASE + Ox32
ICBBASE + Ox3B
ICBBASE + Ox3a
ICBBASE + Ox3c

1* End-of-interrupt register */
/* Interrupt rnask register *1
1* Priority rnask register */
1* In-Service register */
1* Interrupt request register *1
/* Interrupt status register */
1* Timer control register */
1* INTO control register *1
1* INT1 control register *1
/* INT2 control register *1



tdefine INT3CTRL ICBBASE + Ox3e /* INT3 control register */ 112

/************************************************************************/
/* Interrupt controller constants */
/************************************************************************/

Parity
Tone
Off Hook
UAAT

*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/

unused
o Timer
1 must be 0 
2 - DMAO
3 DMAl
4 - INTO
5 INTl
6 - INT2
7 INT3

Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit
Bit

/* Mask all interrupts
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*

tdefine MSKVAL OxOOff

tdefine MSKCLR OxOOOl /* enable all interrupts */
/* including uart for printf */

tdefine URTMSK OxOOBO /* This is used as a mask to */
/* enable all interrupts */
/* except the uart for printf */

tdefine TMRMSK OxOOOd /* enable all interrupts */
/* exept the timer */

tdefine PMSKVAL Ox0007 /* set priority mask to maximum */
/* value so that no interrupts */
/* are masked by priority. */
/* Bits 0-2 - priority mask */

tdefine INSVAL OxOOOO /* Clear in-service register.
/* All interrupt in service
/* Bits same as INTMASK reg

*/
*/
*/

tdefine STAVAL OxBOOO /* Bit 15 = Halt DMA transfer */
/* Bit 0 - Timer 0 Interrupt */
/* Bit 1 = Timer 1 Interrupt */
/* Bit 2 Timer 2 Interrupt */

tdefine TMRCVAL OxOOOB /* Timer interrupt tmrO */
/* Priority 0 */

tdefine INTOVAL Ox0019 /* Interrupt 0; priority 1 */
/* Level-triggered parity interrupt */

tdefine INTIVAL OxOOla /* Interrupt 1; priority 2 */
/* Level-triggered tone interrupt */

tdefine INT2VAL OxOOlb /* Interrupt 2; priority 3 */
/* Level-triggered off hook interrupt */

tdefine INT3vAL OxOOOc /* Interrupt 3; priority 4 */
/* Edge-triggered UAAT interrupt */

/************************************************************************/
/* Timer registers addresses */
/************************************************************************/

tdefine TMROCNT
tdefine TMROMAXA
tdefine TMROMODE

ICBBASE + OxSO /* Timer 0 control registers */
ICBBASE + Ox52
ICBBASE + OxS6
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fdefine TMR1CNT ICBBA5E + Ox58 /* Timer 1 control registers */
fdefine TMR1MAXA ICBBA5E + Ox5a
fdefine TMR1MODE ICBBA5E + Ox5e

fdefine TMR2CNT ICBBA5E + Ox60 /* Timer 2 control registers */
fdefine TMR2MAXA ICBBA5E + Ox62
fdefine TMR2MODE ICBBA5E + Ox66

/************************************************************************/
/* Timer register'values */
/************************************************************************/

fdefine MAXTO

fdefine MODETO

Ox2710 /* Timer 0 MAX cnt, used as watchdog */
/* timer. Timer 0 is prescaled by */
/* timer 2. Timer 0 must be refreshed */
/* within 10 seconds. */

Oxe009 /* Timer 0 mode: */
/* bit 0 li CONTi Run continuously */
/* 1 Oi ALTi No alternation */
/* 2 Oi EXTi Internal clocking */
/* 3 li Pi prescaler */
/* 4 Oi RTGi Input acts as timer en */
/* 5 Oi MCi Clear Max count bit */
/* 12 Xi RIUi Cannot be written */
/* 13 li INTi Enable timer interrupt */
/* 14 - li INHni Allow changes to EN */
/* 15 li ENi Enable counting */

fdefine MAXTl Ox1234 /* Timer 1 MAX cnt - not used */
fdefine MODETl OxcOOl /* Timer 1 mode: */

/* bit 0 Oi no continuous run */
/* 5 = Oi Clear Max count bit */
/* 13 .. Oi disable interrupts from timer */
/* 14 li Allow changes to EN */
/* 15 0 (EN) i Disable counting */

fdefine MAXT2 Ox07dO /* Timer 2 MAX cnt, gives a 1 ms */
/* cycle. Used as prescaler for the */
/* watchdog-timer O. */

fdefine MODET2 OxcOOl /* Timer 0 mode: */
/* bit o = li CONTi Run continuously */
/* 5 0; MC; Clear Max count bit */
/* 13 0; INT; Disable interrupt. */
/* 14 1; INHni Allow changes to EN */
/* 15 li EN; Enable counting */

/****************************************************************/
/* Hardware read/write rnaCros */
/****************************************************************/
/* commands to enable or disable interrupts */
/* usage: 5TIi */
/* CLIi */
/****************************************************************/
fdefine 5TI asm(" sti") /* Assernbly enable interrupts */
fdefine CLI asm(" cli") /* Assernbly disable interrrupts */

fdefine BYTE (x)
fdefine WORD (x)

(char*) « (long) (x) & Oxffff) + DEV5EG)
(int*) « (long) (x) & Oxffff) + DEV5EG)



1************************************************************************1 114
1* File: mbuf.hi R.W.P. van Duin 22101/91 */
1* This file contains the definitions of the Maintenance buffer cte's */
1***************************************************** *******************/

fdefine TFMODE Ox34

fdefine RSMODE Ox34

fdefine FRMODE Ox2f

fdefine FRACTM OxdO
fdefine NULL_EX Ox40
'define CONS_ACT OxeO
'define CLEAR Ox?f
'define FRCLR Oxl0
fdefine RSCLR OxOl
'define TFCLR Ox02

1* Transmit formatter initialized */
1* as CEPT- and RSM-mode */
1* Receive synchronizer initialized */
1* as CEPT- and RSM-mode *1
1* Framer initialized as: *1
1* * HDB3 Line format *1
1* * 4 FAS errors before LFA error *1
1* * IRSM Frame format *1
1* * All l's -control bit mode *1
1* Framer action mask *1
1* Null exercise to start with *1
1* Action mask *1
1* Clear maintenance buffer *1
1* Clear Framer register */
1* Clear Receive Synchronizer Register */
/* Clear Transmit Formatter Register */

'define LFV

'define FER
'define LMA
'define AIS
'define MPE
'define CCE
'define SSE
'define CSE

OxOl

Ox02
Oxl0
OxSO
Ox04
Oxl0
Ox02
Ox20

/* Mask to check on the line format violations of
the HDB3-signal. The bit that indicates the
violations is bitO of the facility alarm register
in the maintenance buffer */

1* idem for frame alignment error *1
1* idem for multiframe alignment error *1
1* idem for the alarm indication signal */
/* idem for maintenance pattern error */
/* idem for Channel couter error */
/* idem for superframe sync. error */
1* idem for Control stream error */

'define FRCHECK Ox93

'define RSCHECK Ox14
'define TFCHECK Ox22
'define ZERO OxOO

1* mask to check on most errors that
the framer gives */

1* idem for the receive synchronizer */
1* idem for the transmit formatter */
1* mask to check if there are anymore errors */

'define POWER_ON
'define SELFTEST
'define CH NUMBER
'define WR NUMBER
'define TRUNK_ERROR
'define RAM_ERROR
'define EPROM ERROR
'define INSANE

Ox01
Ox02
Ox04
OxOS
OxlO
Ox20
Ox40
OxSO

/* Mask to lid Power-on-LED *1
1* Mask to lid Selftest-LED */
1* Mask to lid Choose-number-LED */
/* Mask to lid Wrong-number-LED */
/* Mask to lid Trunk-error-LED */
/* Mask to lid Ram-error-LED */
1* Mask to lid Eprom-error-LED */
1* Mask to lid Insane-LED *1



1************************************************************************1
1* File: pit.h; R.W.P. van Duin 13/02/91 *1
1* This contains the definitions of the Programmable Interval Timer *1
1************************************************************************1

'define PITO_MODEs Ox1a 1* Counter 0 in mode 5 *1
'define PIU_MODES Oxsa 1* Counter 1 in mode 5 *1
'define TS1 T 6 1* Select timeslot 1, Transmit *1
'define TS2:T 14 1* Select timeslot 2, Transmit *1
'define TS4_T 30 1* Select timeslot 4, Transmit *1
'define TS1 R 5 1* Select timeslot 1, Receive *1
'define TS2:R 13 1* Select timeslot 2, Receive *1
'define TS4_R 29 1* Select timeslot 4, Receive *1
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1************************************************************************1
1* File: ppi.h; R.W.P. van Duin 13/02/91 *1
1* This contains the definitions of the Programmable Peripheral interface*1
1************************************************************************1

'define PTXRDY
'define PRXRDY
'define SRINT
'define STINT

Ox08
Ox80
OxOs
OxOd

1* Transmit ready *1
1* Receive ready *1
1* reset mask bit of the receive side *1
1* reset mask bit of the transmit side *1

1************************************************************************/
1* File: ramdef.h; R.W.P. van Duin, 15/01/91 */
1* Global variable headers located in RAM */
1************************************************************************1

1************************************************************************/
1* Structures used for printf queues. */
1************************************************************************/

struct charq {

) ;

int char_cnt;
char *qout;
char *qin;

1* char count *1
1* head of character list *1
1* tail of character list *1
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,.* File: n o1éort.h", n.w.p. van IJuin 15/01/91 */
/* This contains the definitions of the UART constants */
/************************************************************************/

/**********************/
/* UART control words */
/**********************/

tdefine UPRERES
tdefine URESET
tdefine TTYMODE
tdefine UENB

OxOa
Ox40
Ox7b
Ox37

/* dummy to fix status mode before reset*/
/* reset UART */
/* stop bit, even parity, 7 data, x64 */
/* Rx, Tx enable, RTS low */

/********************/
/* UART status bits */
/********************/

tdefine UTXRDY
tdefine URXRDY
tdefine UTEMPTY
tdefine UPERR
fdefine UOERR
tdefine UFERR
fdefine UBRK
tdefine UDSR

tdefine SLOP

tdefine NUMNULLS

tdefine QSIZE

tdefine MAXCHARS

OxOl
Ox02
Ox04
OxOS
Ox10
Ox20
Ox40
OxSO

30

10

500

495

/* transmit ready */
/* receive ready */
/* transmitter empty, CTS and enabled */
/* parity error */
/* overrun error */
/* frame error */
/* break */
/* data set ready */

/* SLOP is the difference between a full queue
* and one with enough room to start loading
* characters again (a slop factor). */

/* Used to give a delay after a CR. */

/* Size of printf queue. */

/* Maximum characters allowed on queue. Room
* is left on the queue for an "overflow"
* message. */
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Bijlage 6: De Makeftle en de ifile.

may 28, 1991

eprom -> U24

Makefile to burn source functions for the "HSM Direct Phoning"
in 128K EPROM system memory. Make sure that the ernpty space in
the EPROM is filled with Oxff, otherwise the"CRC-check will
give an error.
Availability:

"""""""""""""" """, , .
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I"" , , " ,., .
NAME - AFS 231387 RVD
TITLE - "Direct HSM Phoning"

, , , .
IAPXVERS - /usr/Sess/sds/iapx 11.1/bin
BINVERS - /usr/Sess/bin_11.1 -

cc - $(IAPXVERS)/iapxcc
LD - $(IAPXVERS)/iapxld
HX - $(IAPXVERS)/iapxhx

CR - $(BINVERS)/iapxcrc
CK - $(BINVERS)/checkcrc
lP - $(BINVERS)/iapxpatch
IM - $(BINVERS)/iapximage
YR - $(BINVERS)/yaromout

CFLAGS - -c -g -v -Ihdr -I/usr/Sess/sds/iapx_11.1/inc/iapx

ASSY OBJ = reset.o ramtest.o \
rdeprom.o intdrvr.o \
initmicro.o

C OBJ init.o drivers.o \
check.o dbprintf.o \
intfunc.o trunk.o \
chksurn.o main.o

check: dhp.rom
$(IM) Oxff OxeOOOO:Oxfffff < dhp.rom > dhp.img
$(CK) Ox20000 < dhp.img

dhp.rom: dhp.out
$(IM) Oxff OxeOOOO:Oxffffd < dhp.out I $(CR) 1\
$(IP) Oxffffe:Oxfffff dhp.out > dhp.rom
$(HX) dhp.rom > eprom

dhp.out: $ (ASSY OBJ) $(C OBJ)
$ (LD) =m ifile =0 dhp. out > dhp. map

. s. 0:

$(CC) $ (CFLAGS) $<

.c.o :
$(CC) $ (CFLAGS) $<



SECTIONS
{

MEMORY
(

lVEC (RW) :
DATA (RW) :

CODESEG(R) :
RST_SEG (R) :
RST VEC (R) :
CHKSUMCR) :

int vee:
{

} > lVEC

org-OxOOOOO,len-Ox00400
org-Ox00400,len-Ox07cOO

org-OxfOOOO,len-OxOfeOO
org-OxffeOO,len-OxOOlfO
org-OxffffO,len-OxOOOOe
org-Oxffffe,len-Ox00002
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dbprintf.o(.bss)
main.o C.bss)

} > DATA

code dat:
(

drivers.o C. data)
init.oC.data)
main.o C.data)
trunk. 0 (.data)
check.o C.data)
dbprintf.o(.data)
intfunc.o C.data)

} > CODESEG

code txt:
(

drivers.o (.text)
ramtest .0 C. text)
intdrvr . 0 ( • text)
rdeprom.o(.text)
check.o (. text)
init.o C. text)
dbprintf.o(.text)
intfunc . 0 ( • text)
t runk . 0 ( • text )
main.o (.text)

} > CODESEG

initmicro.o(.text)
} > RST_SEG

rst vee:
{

reset.o ( . text )
> RST VEC

checksum:
{

chksum.o (. data)
> CHKSUM
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