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SAMENVATTING.

Het rapport beschrijft een mogelijke koppeling van de

PDP 11/20 computer van de groep ER aan het Burroughs B 6700
systeem van de THE. Bij deze koppeling wordt gebruik ge

maakt van een Mcs-8 mikrocomputer systeem, waarmee de voor

deze koppeling noodzakelijke taken, zoals konversatie met

de B 6700 en beheersing van de verschillende boodschaptrans-

porten, worden verricht.

In het gevormde systeem is een interface nodig voor de

koppeling van de PDP 11 met de Mcs-8. De koppeling van de

Mcs-8 met de modem, die de verbinding met de telefoonlijn

verzorgt, vraagt ook een interface. Van beide interfaces,

wordt een beschrijving van werking en opbouw gegeven.

De organisatie van het datatransport ligt bij de Mcs-8. ,'Hier

voor zijn regels vastgesteld volgens welke de Mcs-8 de af-,

zonderlijke transporten behandelt. Deze regels zijn vastge

legd in een algemeen programma, dat nog niet geimplementeerd

is.

...
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1. INLEIDING.

De computerafdeling van de groep ER, Technische Hogeschool

Eindhoven, verleent rekenfaciliteiten aan de medewerkers

van deze groep, die beschikt over een computersysteem, waar;

van een PDP 8i, PDP 11/20 en Hitachi 505 analoge rekenmachi

ne de belangrijkste onderdelen zijn.

Om de PDP 11 van de veel rekentijd vragende taken te kunnen

ontlasten, een groat achtergrondgeheugen te kunnen verschaf

fen en de output-faciliteiten zoals regeldrukker en plotter

aan het systeem te kunnen toevoegen, werd een koppeling tot

stand gebracht met het Burroughs B 6700 systeem, dat in het

rekencentrum van de THE opgesteld staat. Een van de facili

teiten van dit systeem is een Remote Job Entry, waarin een

kaartlezer, een regeldrukker en een console zijn onderge

bracht. Vanuit deze satelliet heeft de gebruiker in principe

gemakkelijk toegang tot het gehele systeem. Door de software

van dit RJE-systeem enigszins uit te bouwen, kon een ge

schikte mogelijkheid gekreeerd worden voor het koppelen met

een satellietcomputer, in dit geval de PDP 11/20.

De gebruiker van de PDP 11 krijgt door de koppeling tevens

de mogelijkheid gebruik te maken van het time-sharing pro

gramma "Command and Edit" (CANDE) van het B 6700 systeem.

Bij deze eerder gerealiseerde koppeling, waarbij aIle taken

voor het tot stand brengen en onderhouden van deze koppeling

door de PDP 11/20 moesten worden uitgevoerd, bleek al snel

dat ook deze taken veel geheugenruimte en computertijd vroe

gen, daarna ontstond het idee deze taken buiten de PDP 11/20

uit te voeren. De volgende hoofdstukken geeft hiervan een

beschri jving.
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2. KOPPELING VAN EEN SATELLIETCOMPUTER MET DE BURROUGHS B 6700.

2.1. INLEIDING.

In dit hoofdstuk zal de koppeling tussen de Burroughs B 6700

computer van het T.H.E.-rekencentrum en een minicomputer

besproken worden aan de hand van de door het rekencentrum

opgestelde specifikaties betreffende datakommunikatie.

(Ii t. 1).

Hierin wordt de gekoppelde minicomputer aangeduid met de naam

"satellietcomputer". Deze naamgeving zal in dit rapport wor

den gebruikt wanneer een niet nader aan te duiden minicomputer

wordt bedoeld, in het geval dat de tekst betrekking heeft op

de in de groep ER aanwezige minicomputer PDP 11/20 zal de

naam "PDP 11" worden aangehouden.

2.1.1.Gekoppelde computersystemen.

Het uiteindelijke doel van de gevormde konfiguratie is de

sturing en beheersing van de verschillende boodschaptrans

porten tussen satelliet en a 6700. Een boodschap aanwezig in

een van beide systemen wordt na verzoek van een gebruiker

naar het andere systeem getransporteerd. De plaats waar een

boodschap zich voor en na een transport bevindt is hierbij

zeer van belang. Beide systemen beschikken over een veelheid

van randapparaten zoals bijvoorbeeld disk, tape, lijnprinter

en ook het kerngeheugen. Soms kan men in een randapparaat

meerdere plaatsen toekennen waar invoer en/of uitvoer van

data kan plaatsvinden. Om dit doelmatig te kunnen beschrijven

wordt aIle hardware waarover een systeem beschikt het device

genoemd en de punten waar invoer en/of uitvoer van data

plaatsvindt stations (fig. 2.1.). In deze beschrijving is

niet meer van belang in welk randapparaat dit station zich

bevindt. Een station is een logisch begrip en wordt aldus

gedefinieerd (lit. 3): een station is een punt in een kommu

nikatiesysteem waar invoer en/of uitvoer van informatie kan

plaatsvinden.
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Fig. 2.1.: Schematische opbouw.

Het device beschikt over een bufferruimte, waar de berichten

worden bewaard en vanwaar ze naderhand op een geschikt tijd

stip en met passende snelheid naar de bestemming(en) worden

doorgezonden. Het operatingsystem van het systeem heeft de

organisatie van deze transporten.

Op zijn weg tussen twee stations ondergaat de te transporte

ren data verschillende transformaties. Om deze doeltreffend

te kunnen beschrijven dienen nivo's van kompleksiteit in de

datastruktuur beschreven te worden. Onderscheiden kunnen

worden

nivo 0 bitnivo

nivo 1 karakternivo

nivo 2 boodschapnivo

nivo 3 gebruikersnivo

Het verband tussen de verschillende nivo's bestaat hierin

dat een aantal bits, de kleinste data-eenheden, worden samen

gevoegd tot een karakter, en een aantal karakters wordt

samengevoegd tot een boodschap. De gebruiker van het systeem

kan een aantal boodschappen willen samenvoegen om een door
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hem gewenste taak ten uitvoer te brengen. In figuur 2.1. zijn

deze nivo's aangegeven; tussen de beida modems bestaat een

data transport op nivo 0, welke de fysische stroom van bits

over de lijn beschrijft. Het datatransport tussen beide

devices vindt plaats op nivo 1, het nivo waarop karakters

herkend en behandeldworden. Op dit nivo werkt ook de lijn

discipline. (zie par. 2.7.).

Het transport van boodschappen tussen twee stations vindt

plaats op nivo 2, het nivo waarop de operatingsystems van

beide systemen de boodschappen behandelen.

2.2.2. Stations van de satelliet.

De stations welke aanwezig zijn in de satelliet zijn gede

finieerd volgens fig. 2.2., waarin de satelliet als het j-de

device, dat de B 6700 kan bereiken,wordt aangeduid.

De betekenis van de gebruikte stationnamen is de volgende:

(merk hierbij dat deze namen voor wat betreft de in- en

outputrichting betrekking hebben op de B 6700).

Satelliet

Station
adres Stationnaam Taak en/of bestemming

00 SAT

01 SATSC console van de satelliet

02 SATCR cardreader

03 SATLP lineprinter

15 SATAI AGCII output van satellie t

ASCII input voor B 6700

16 SATAO ASCII input voor satelliet

ASCII output van B 6700

17 SATBI transp. ASCII output van satelliet

transp. ASCII input voor B 6700

18 SATBO transp. ASCII input voor satelliet

transp. ASCII output van B 6700

19 SATCA CANDE I/O van satelliet



CANDE procedures99SYSTEM/CAN DE

SATCO LINE s 86700

STA[j ] SA STATION I PROC SA PROCEDURE NAME

SATj 00 00 SENDCONTROL

SATjSC 01
SYSTEM/SATCOM (MCS=#: m)

01 SPIN
DCC:#= i

~1 SPIT or SPITTHE

SATjCR 02
C&T&R for LINE#j

02 STORE CARDS

SATjLP 03
CONT. LOOP of DCP# i

03 AUTOPRINT

SATjAI 15 15 STOREFI LE
\D

SATjAO 16 16 PASSFILE
LI NE# j

17 STOREFILESATjBI 17
SATCOOS

SATjBO 18 18 PASSFILE

SATjCA 99

C&T&R ::= PROCEDURES CONTROL, RECEIVE and TRANSMIT
STA[jJ ::= STATIONNAME of j-th STATION declared in NDL and used in MCS

(j ::= 0/1/2/3/4/5/6/7

SA ::= STATION ADDRESS

Fig. 2.2.: Definitie van stations.
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Boodachappen met stationadres 00 hebben voor de satelliet

geen betekenis en worden na ontvangst met een ACK reeks be

antwoord.

2.2.3. Stations van B 6700.

De in de B 6700 aanwezige stations zijn vermeld in fig. 2.2.

De betekenis van de procedure namen,waarmee oak stationnamen

wordt bedoeld,is de volgende:

00 SENDCONTROL

01 SPIN

01 SPIT

02 STORECARDS

03 AUTOPRINT

15 STOREFILE

16 PASSFILE

17

18

99

STOREFILE

PASS FILE

CANDE

operatingsystem van DCC

ontvangt een bericht en geeft dit weer

op de console van B 6700

zendt een bericht naar console van

satelliet

opslag van data files

genereert een backup file

ontvangt data van SATAI en plaatst

deze in een file

leest op verzoek van de satelliet een

B 6700 file en transporteert deze naar

SATAO

idem van SATBI

idem voor SATBO

geeft aansluiting op het CANDE

(time sharing)

Voor de verwerking van boodschappen door de B 6700 wordt ver

wezen naar lit. 1, 4, 9 en 10.

2.3. TRANSMISSIETECHNIEKEN EN TRANSMISSIEKODES.

2.3.1. Synchrone en asynchrone transmissie technieken.

2.3.1.1. Inleiding.

Serietransmissie is bij datatransmissie over grate afstand de

meest gebruikelijke transmissiewijze. De bits van het gereed

staande karakter of bitgroep worden bij de zender omgezet in
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een reeks sign~al elementen, die achtereenvolgens over het

transmissiekanaal worden gezonden. Deze reeks elementen wordt

bij de ontvanger opgevangen en weer omgezet in een bitgroep,

welke identiek is met de oorspronkelijke. Het omzetten bij

de zender wordt parallel-serie konversie genoemd, bij de ont

vanger spreekt men van serie-parallel konversie.

Hierbij treden twee soorten van synchronisatie op:

de bitsynchronisatie, de ontvanger moet weten op welk moment

het ingangssignaal een nieuw te ontvangen bit voorstelt en de

woordsynchronisatie, de ontvanger moet de verkregen bits re

konstrueren tot karakters; na woordsynchronisatie treedt

transformatie van nivo 0 naar nivo lop. De bitsynchronisatie

wordt verkregen door een klok aan te brengen in de ontvanger,

deze klok heeft (ongeveer) een zelfde snelheid als de zender

klok. Men spreekt dan van asynchrone transmissie. Door een

speciale transmissietechniek toe te passen kunnen beide klok

ken gekoppeld worden en loopt de klok van de ontvanger syn

chroon met de zenderklok. In dit geval is er sprake van syn

chrone transmissie.

2.3.1.2.Asynchrone transmissie.

Voorafgaande aan een te verzenden bitgroep geeft de zender

een startteken, dit is een nivoverandering van "1" naar "0",

waarmee de ontvanger in staat wordt gesteld te synchroni

seren met de zender en deze synchroniteit zal daarna geduren

de enige tijd gehandhaafd blijven. Na het verzenden van het

karakter wordt een stopteken gegeven. (fig. 2.3.).



- 12 -
Start

-IoU!!. bit

1 2 5 6 7
"0"

T 5T 10T

Strobe
pulsen

tijd
~

fig. 2.3.: Asynchrone transmissie van karakters

van 8 bits met start- en stopelement.

De klokgenerator van de ontvanger geeft t T sek. na het begin

van het startsignaal een klokpuls, waarna nog acht klok

pulsen met een tijdsinterval van T sek. volgen. De tijd T

is een systeem-gegeven. Deze klokpulsen geven het moment aan

waarop het volgende databit beschikbaar is aan de uitgang

van de demodulator. Het startsignaal verzorgt hier zowel de

bitsynchronisatie als de karaktersynchronisatie.

2.3.1.3. Synchrone transmissie.

Bij de asynchrone transmissie worden aan elk te verzenden

karakter drie extra stuurbits toegevoegd, hetgeen bij grote

data transporten een aanzienlijke vermeerdering van de trans

missietijd geeft. Bij de nu te bespreken transmissiemethode

worden alle karakters direkt na elkaar verzonden. Voorwaarde

hierbij is dat beide kloltken met elkaar gesynchroniseerd

zijn. Door op slimme wijze de frekwentie van de draaggolf

met het kloksignaal van de zender te verbinden kan de ont

vanger hieruit het kloksignaal weer afleiden (lit. 5),

waarmee blijvende bitsynchronisatie gewaarborgd is. Karakter

synchronisatie wordt bereikt door voorafgaande aan het trans

port een aantal speciale karakters, de synchronisatiekarak

ters SYN, te verzenden. De ontvanger test de ontvangen bit-
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reeks met een glijdend venster op aanwezigheid van deze karak

ters en wordt dit SYN karakter gesignaleerd dan vormen elke

volgende groepen van 8 bits een karakter en is karakter

synchronisatie bewerkstelligd.

2.3.2. Transmissiekodes.

Door de zender en ontvanger moet aan het over te brengen

respektievelijk overgedragen bitpatroon een bepaalde beteke

nis worden toegekend. In de SATCOM protocollen (lit. 1)

wordt dit gedefinieerd door aan een acht bits-patroon een

ASCII karakterset toe te kennen, deze karakterset bestaat

uit zeven databits USASCII aangevuld met een oneven pari

teitsbit. am over de verbinding ook binaire data te kunnen

transporteren wordt de binaire of transparante ASCII mode

toegestaan. Deze bestaat uit acht databits. Tijdens het

transport hiervan moe ten ASCII karakters in het over te zenden

bit patroon herkenbaar blijven.

De ASCII karakters worden onderscheiden in afdruktekens

(grafics) en besturingstekens (controls). De groep afdrukte

kens bestaat uit letters, cijfers en bijzondere tekens zoals

+, -. / en dergelijke. De voor onze toepassing belangrijkste

besturingstekens zijn EN~, ACK, NAK, EaT, SOH, STX, SYN en DLE.

am de betekenis van een aantal van deze besturingstekens te

kunnen begrijpen moet de opbouw van een boodschap, waarmee

data wordt verzonden, bekend zijn (par. 2.5.). Deze bestaat

uit een "header" welke additionele informatie over de bood

schap bevat, een tekstgedeelte, welke de eigenlijke over te

zenden data bevat en een "tail" waarin informatie betreffende

foutendetektie is opgenomen.

De betekenis van deze tekens is:

SYN synchronous idle HEX: 16

Dit karakter wordt gebruikt om bij synchrone

transmissie karakter-synchronisme tussen zender

en ontvanger te bewerkstelligen en te behouden
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wanneer geen ander karakter gereed is voor

verzending.

SOH start of header HEX: )6'1

Dit karakter wordt gebruikt als eerste karakter

voor de "header" van een boodschap.

STX start of text HEX: ¢2

Dit karakter sluit de "header" van een boodschap

af en geeft het begin aan van het tekstgedeelte.

ETX end of text HEX: 83

Dit karakter sluit het tekstgedeelte af en geeft

het begin aan van de "tail" van een databoodschap,

na ETX volgen de fouten kontrole tekens.

enquiry HEX: 85

Met dit karakter geeft een device de wens te

kennen om een of meerdere boodschappen te willen

verzenden.

NAK negative acknowledgement HEX: 15

de ontvanger verzoekt de zender zijn als laatste

verzonden boodschap te herhalen.

ACK aCknowledgement HEX: 86

De vorige boodschap verzonden door de zender is

door de ontvanger geaksepteerd en hoeft niet

meer herhaald te worden.

DLE data link escape HEX: l¢

Dit karakter is een kontrole karakter dat wordt

gebruikt om bij een transport van een boodschap

in transparante ASCII de karakters de SYN,
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ETX (en DLE) te kunnen onderscheiden.

EOT end of transmission HEX: ¢4

Dit karakter geeft het einde aan van de transmissie.

2.4. MASTER-SLAVE RELATIE.

DEVICE A DEVICE B

Fig. 2.4.: Koppeling van twee devices via een lijn

In fig. 2.4. zijn twee devices getekend welke beide het

initiatief tot verzenden van een boodschap kunnen nemen.

Om dit gedisciplineerd te laten verlopen dient het device

dat een boodschap wenst te verzenden het beheer over de lijn

te verkrijgen en pas wanneer het tweede device dit toestaat

kan het eerate de gewenste boodschap verzenden. Men spreekt

nu van een master-slave relatie, deze relatie is dyna

misch, hierbij kan zowel device A als device B het beheer

over de lijn verkrijgen.

De mogelijkheid is altijd aanwezig dat beide devices tege

lijkertijd het beheer over de lijn trachten te verkrijgen.

Door aan beide verzoeken een verschillend gewicht toe te ken

nen worden "dead lock" situaties vermeden.

Alvorens hier dieper op in te gaan zal de opbouw van de ver

schillende boodschappen, die tussen satelliet en B 6700 zijn

toegestaan,gegeven worden.

2.5. LIJN- EN DATABOODSCHAPPEN.

2.5.1. Inleiding.

In het verkeer tussen de satelliet en B 6700 kunnen twee

soorten boodschappen onderscheiden worden: lijnboodschappen

(nivo 1) en databoodschappen (nivo 2).
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Lijnboodschappen bestaan uit besturingsreeksen waarmee de

verbinding tussen beide devices opgebouwd (ENQ--reeks), onder

houden (ACK-reeks of NAK-reeks) of verbroken (EOT-reeks) kan

worden.

Met de databoodschap wordt de gewenste data naar het station

van keuze verzonden.

2.5.2. Opbouw lijnboodschap.

Het verkeer tussen satelliet en B 6700 bestaat uit een vraag

en antwoordspel. Bij de aanwezige half-duplex verbinding be

tekent dit dat voor elke vraag of antwoord de zender en ont

vanger telkens opnieuw met elkaar gesynchroniseerd (karakter

synchronisatie) moeten worden.

Daarom wordt elk transport voorafgegaan door 4 SYN karakters

(par. 2.3.1.3.). Om een karakter-ontvangst van de boodschap

te waarborgen moet na het besturingsteken enige opvultekens

(padding characters) verzonden worden. In de SATCOM beschrij

ving wordt hiervoor een viertal cijfers aanbevolen (fig. 2.5.).

ENQ-reeks:

ACK-reeks:

NAK-reeks:

EOT-reeks:

S S S S E

Y Y Y Y N 1 1 1 1

N N N N Q

S S S S A

Y Y Y Y C 2 2 2 2

N N N N K

S S S S N

Y Y Y Y A 3 3 3 3
N N N N K

S S S S E

Y Y Y Y 0 4 4 4 4

N N N N T

Fig. 2.5.: Opbouw van de verschillende lijnboodschappen.
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2.5.3. Opbouw van de databoodschap.

De databoodschap is opgebouwd uit drie delen, een header,

een text part en een tail. (zie fig. 2.6.). De "header" be

vat twee adreskarakters SA1 en SA2, welke de bestemming van

deze boodschap

J S S S S E P P P P

Y Y Y Y 0 header tekst T tail A A A A

N oN N N R X D D D D

Fig. 2.6.: Schematische opbouw van de

databoodschap.

(station) aangeeft, het transmissie nummer TRN, waarmee de

verzonden boodschappen modulo 10 worden genummerd, om dupli

cering of verlies van databoodschappen te signaleren en een

reserve karakter (aangeduid met RES), welke momenteel nog

niet wordt gebruikt. (zie fig. 2.7.).

Ret tekstgedeelte bevat de eigenlijke boodschap en wordt ge

vormd door een aantal ASCII of transparante ASCII karakters.

De "tail" bevat de karakters van de cyclische redundantie

kontrole CRC1 en CHC2, waarmee de foutenkontrole wordt uit

gevoerd en een aantal "PAD" karakters.

In een ASCII boodschap geeft het karakter STX het begin en

het karakter ETX het einde van het tekstgedeelte aan. SYN

karakters in de boodschap hebben geen betekenis en worden bij

ontvangst direkt verwijderd. Ret over te zenden tekstgedeel

te mag ~lle ASCII karakters bevatten met uitzondering van

SYN en ETX.

Een transparant ASCII tekstgedeelte van een boodschap heeft

een iets ingewikkelder opbouw (fig. 2.8.). De karakterkombi

natie DLE STX geeft het begin aan, dit ter onderscheiding

van een ASCII tekst. In transparante ASCII kan elk mogelijk
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~ S S S S R A A T D S • • D S • • D D • • D E C C p p p pu

y y y y 0 E D D R L T • • L Y • • L L • • L T R R A A A A

N N N N H S 1 2 N E X • • E N • • E E • • E X C C p P P P

+ + + + + + + + + + + + + +

Fig. 2.8.: Opbouw van een transparante ASCII boodschap.

S 8 "
,) R A A T S • • S • • • • E C C p p p p, )

y y y y 0 E D D R T • • y • • • • T R R A A A A

N N N N H S 1 2 N X • • N • • • • X C C D D D D

+ + + + + + + + + + + +

Fig. 2.7.: Opbouw van een ASCII boodschap.

Opmerking: De met een + gemerkte karakters worden in de

CRC'a opgenomen (2.6.).
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bitpatroon voorkomen, zodat kontrole-tekens onderscheiden

moeten worden, hiervoor wordt de kombinatie met DLE gebruikt:

DLE SYN en DLE ETX.

Een konsekwentie hiervan is dat ook een DLE bitpatroon in de

tekst onderscheiden dient te worden: DLE DLE.

2.6. FOUTENBEHEERSING.

2.6.1. Inleiding.

Op velerlei wijzen kunnen tijdens de overdracht de elek

trische signalen, die de over te dragen gegevens represente

ren, zo worden verminkt dat deze niet meer juist door de ont

vanger kunnen worden geInterpreteerd. De rekonstruktie van

bits, tekens of berichten uit de ontvangen signalen verloopt

dan foutief. Ret resultaat is dat er fouten in de ontvangen

bits, tekens of berichten voorkomen. Men spreekt dan van

transmissiefouten. De kans op het aanwezig zijn van derge

lijke fouten wordt de transmissiefoutenkans genoemd.

Foutenbeheersing heeft hier ten doel fouten in de overdracht

op te sporen en te trachten de gekonstateerde fouten te ver

beteren.

Het eerste doel van foutbeheersing, het opsporen van fouten

in de overgedragen gegevens houdt het kontroleren van de

ontvangen gegevens in. De kontroles zijn gebaseerd op de aan

wezigheid van redundantie in de overgedragen gegevens, zoals

bijvoorbeeld pariteitsbits, cyclische redundantie karakters,

etc.

Ret tweede doel van foutenbeheersing, het verbeteren van ge

konstateerde fouten houdt een wederzijdse kommunikatie in

tussen beide zijden van de verbinding. Als een fout in een

ontvangen boodschap gekonstateerd is, kan om een herhaling

verzocht worden, door een NAK-reeks te versturen.

Daar de transmissiefoutenkans groter wordt bij toenemende

boodschaplengte zullen beperkingen aan deze lengte worden
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opgelegd om deze foutenkans binnen een gewenste grens te hou

den. In de SATCOM dokumentatie (lit. 1.) wordt deze boodschap

lengte ook in verband met de blokgrootte van de PDP 11

tot max. 512 acht bits karakters beperkt.

2.6.2. Pariteitsbits.

Een vorm van redundante kode is die waarbij aan een gegeven

kode een extra bit wordt toegevoegd, waarbij het aantal enen

in een karakter een even of oneven waarde heeft (even or odd

parity). In de SATCOM beschrijving (lit. 1.) is voor een on

even pariteitsbit gekozen. Kontrole van de pariteit van het

ontvangen karakter geschiedt met een eenvoudige modulo 2

optelling van de afzonderlijke bits.

2.6.3. Cyclische redundantie kontrole.

Ten behoeve van de cyclische redundantie kontrole worden door

de zender aan de boodschap twee extra kontrole karakters, de

CRC's toegevoegd. Deze karakters bevatten geen pariteitsbit.

Bij de cyclische redundantie-methode wordt een groep karak

ters of een bericht opgevat als een bitreeks, welke wordt

voorgesteld als een polynoom, met koefficienten 0 of 1 af

hankelijk van de waarde van de bits op de opeenvolgende bit

posities. Een boodschap van n karakters wordt geschreven als

n.8-1 [ ~de polynoom met an= 0,1 • Het genereren
~ an.xn

van de kontroli~arakters uit deze bitreeks kan worden opge

vat als het bepalen van de rest van een deling door een twee

de polynoom, generatiepolynoom genoemd. In de SATCOM dokumen

tatie (lit.1 ) wordt deze polynoom gedefinieerd als _

16 15 2
x + x + x + 1. De rest van de deling bestaat uit 16

bits en wordt in twee karakters CRC1 en CRC2 verzonden

door de zender.

Wanneer de ontvanger deze deling uitvoert op de ontvangen

bitreeks waaraan CRC1 en CRC2 zijn toegevoegd, wordt wanneer

tijdens de transmissie geen fouten zijn geintroduceerd de
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rest van de deling door de generatiepolynoom nul. Dit geeft

een indikatie voor een foutloze transmissie.

De wiskundige theorie, die aan de CRC ten grondslag ligt is

vrij komplex (lit. 6, 7 en 8), echter deze ingewikkelde wis

kundige manipulaties laten zich vrij gemakkelijk vertalen in

een eenvoudige konstruktie van schuifregisters en exclusieve

OF poorten (lit. 7, bijlage 3).

De karakters welke zijn opgenomen in de polynoom zijn in

fig.2.7 en 2.8 met een + gemerkt.

2.7. LIJNDISCIPLINE.

De regels Waaraan het dataverkeer over de lijn zal moeten

voldoen, de lijndiscipline, zijn vastgelegd in de lijnproce

dure (fig. 2.9.).

Hierin kan zowel de satelliet als de B 6700 het beheer over

de lijn aanvragen met een ENQ. Wanneer dit wordt toegestaan

wordt met een ACK geantwoord en kan de aanvrager een

databoodschap verzenden. Konstateert de ontvanger dat een

ontvangen boodschap foutloos is, dan doet hij hiervan melding

aan de zender (ACK), waarna deze een volgende boodschap kan

verzenden of het beheer over de lijn prijsgeven door verzen

ding van een EOT reeks. Bij verminking van een lijn- of

databoodschap zal de ontvanger een NAK verzenden. waarna de

zender de laatst verzonden boodschap zal herhalen.

Aan ACK en NAK wordt door de zender de volgende betekenis

toegekend:

PCK: de vorige boodschap is door de ontvanger geaksepteerd

en hoeft niet meer herhaald te worden.

NAK: de vorige boodschap is niet door de ontvanger geaksep

teerd. De zender moet beslissen of hij deze boodschap

pen zal herhalen.

Wanneer de ontvanger niet reageert op een ontvangen boodschap

zal na het in werking treden van de time-out de zender zijn
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laatste boodschap ook herhalen, waarbij de retry teller na

een aantal herhalingen van eenzelfde boodschap (door NAK of

t.o.) de verbinding verbreekt.

2.7.2. Toestanden toegekend aan de satelliet tijdens de afhandeling

van de lijnprocedures.

Na ontvangst van een lijn- of databoodschap moet de satelliet,

afhankelijk van het voorafgaande, reageren. Om deze voorge

schiedenis eenduidig vast te leggen worden een vijftal

toestanden gedefinieerd waarin de satelliet zich ten opzich

te van de B 6700 kan bevinden: IDLE, MASTER, SLAVE, REQUEST

en WAIT. Met deze toestanden kan het gedrag van de satelliet

geheel worden beschreven. De toestanden IDLE, MASTER en

SLAVE zijn eerder behandeld in par. 2.4. worden nogmaals ge

definieerd.

IDLE

MASTER

SLAVE

de satelliet bevindt zich met betrekking tot de

B 6700 in een neutrale toestand, er vindt geen uit

wisseling van boodschappen plaats. De satelliet en

B 6700 luisteren naar de lijn.

de satelliet heeft het beheer over de lijn verkre

gen en heeft hierbij de master_status behaald, de

B 6700 is hierbij, voor wat betreft de verbinding

met de satelliet, slaaf.

de B 6700 heeft het beheer over de transmissielijn

naar de satelliet verkregen en is master ten op

zichte van deze satelliet. Dientengevolge is de

satelliet nu slaaf.

In het geval dat de satelliet het beheer over de transmissie

lijn heeft aangevraagd en de B 6700 nog niet deze aanvraag

heeft beantwoord bevindt de satelliet zich in een toestand

die noch als idle, noch als master kan worden beschreven.

Daarom wordt een vierde toestand ingevoerd,de REQUEST toe

stand. Bij het prijsgeven van het beheer over de lijn doet
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zich een gelijke situatie voor, en wacht de satelliet op

eventuele vraag van de B 6700 de laatst verzonden boodschap

te herhalen.

Deze toe stand wordt als WAIT gedefinieerd.

In de toestandsverandering van IDLE-SLAVE-IDLE neemt de

B 6700 het initiatief en kan de satelliet niet in een

"tussentoestand" verkeren.

De twee nieuwe toestanden worden als volgt gedefinieerd:

REQUEST

WAIT

de satelliet bevindt zich ten opzichte van de

B 6700 nog in de "idle" toestand, maar tracht door

verzending van een ENQ reeks het beheer over de

lijn te verkrijgen.

de satelliet heeft het b,eheer over de lijn prijs

gegeven en bevindt zich weer in de "idle" toestand,

gedurende enige tijd kan een extra EOT reeks ver

zonden worden.

De satelliet doorloopt deze toestanden tijdens zijn konver

satie met de B 6700 volgens twee sekwenties:

IDLE - REQUEST - MASTER - WAIT - IDLE of

IDLE SLAVE IDLE

Wenst de B 6700 het beheer van de lijn over te nemen op het

opgenblik dat de satelliet deze vrijgeeft dan is de overgang

WAIT - SLAVE mogelijk. Ook kan de satelliet wanneer de B 6700

de lijn beheert dit beheer overnemen waarbij de overgang

SLAVE - REQUEST optreedt. (zie fig. 2.10.).

Een overgang tussen twee opeenvolgende toestanden van de sa

telliet vindt plaats na ontvangst van een boodschap van de

B 6700 of na een interne opdracht, deze zijn vermeldt in

fig. 2.10. met (ontvangen boodschap)/(verzonden boodschap).
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In de IDLE-toestand wordt aIleen gereageerd op ontvangst van

een ENQ. De satelliet antwoord met ACK en komt daarmee in de

toestand SLAVE. Wenst de satelliet een boodschap te verzend

den dan verstuurt deze een ENQ en komt daarmee in de toestand

REQUEST.

Tijdens de REQUEST-toestand wacht de satelliet op bevestiging

van de eerder verstuurde ENQ. Komt deze bevestiging met ont

vangst van een ACK dan wordt de toestand MASTER en verzendt

de satelliet een databoodschap. Wanneer in de toestand

REQUEST andere dan- ACK reeksen worden ontvangen dan moet de

eerder verzonden ENQ reeks herhaald worden en blijft de toe

stand REQUEST. Ook als geen antwoord wordt ontvangen binnen

een gesteld tijdsinterval moet de ENQ reeks worden herhaald.

De retry teller beperkt het aantal herhalingen tot een ge

steld maximum en hierbij wordt de toestand weer IDLE en is

geen datatransport mogelijk.

In de MASTER-toestand heeft de satelliet het beheer over de

lijn en verwacht hij een reaktie van de B 6700 op een verzon

den databoodschap.

De ontvangst van een ACK geeft aan dat de B 6700 de verzonden

boodschap korrekt heeft ontvangen en wordt de volgende data

boodschap verzonden of als de laatste verzonden is de ver

binding verbroken door het versturen van een EOT reeks. De

hierbij optredende toestand wordt WAIT.

Na ontvangst van een NAK of een lijnboodschap anders dan ACK

dient de oude databoodschap opnieuw verstuurd te worden

(retry teller) en blijft de toestand MASTER gehandhaafd.

Als de B 6700 niet antwoordt zal na de time-out de oude data-

boodschap opnieuw verstuurd worden (retry teller).

De toestand WAIT geeft aan dat de satelliet het beheer over

de lijn heeft prijsgegeven en kan de B 6700 dit beheer on

middellijk overnemen door het versturen van een ENQ. Na ont

vangst van deze ENQ antwoordt de satelliet met ACK en wordt

zijn nieuw toestand SLAVE. Op aIle andere ontvangen bood-
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schappen zal de satelliet met EOT antwoorden, waarbij de

retry teller dit aantal herhalingen begrensd. In het normale

geval zal de B 6700 de EOT ontvangen en niet meer reageren,

de time-out brengt nu de satelliet terug in de toestand IDLE

en is de konversatie geeindigd.

De toestand SLAVE is de toe stand waarin databoodschappen van

de B 6700 ontvangen, gekontroleerd en doorgestuurd worden

naar de gewenste stations. Wordt een boodschap geldig bevon

den dan wordt geantwoord met een ACK, in de andere gevallen

met NAK, hierbij blijft de toestand SLAVE bestaan. Wanst de

satelliet nu zelf een boodschap te verzenden dan wordt na

een korrekt ontvangen boodschap een ENQ verzon-

den en wordt zijn toestand REQUEST.

Na ontvangst van een EOT reeks is het data transport beeindigd

en wordt de toestand van de satelliet weer IDLE.
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3. ~OPPELING VAN B 6700 EN SATELLIET MET GEBRUIKMAKING VAN

EEN MIKRO-COMPUTER.

3.1. INLEIDING.

In het voorgaande hoofdstuk zijn de taken genoemd welke de

satelliet moet verrichten voor het tot stand brengen en on

derhouden van een verbinding tussen B 6700 en zijn satelliet.

Samengevat zijn deze taken:

• bij verzending van een boodschap

het plaatsen van de gewenste boodschap in een buffer.

de opbouw van de databoodschap (formatting) verzorgen.

lijnprocedure afhandelen en databoodschap verzenden.

modem besturing en parallel-serie konversie uitvoeren.

• bij ontvangst van een boodschap

modem besturing en aerie-parallel omzetting verzorgen.

lijnprocedure afhandelen en databoodschap ontvangen.

foutenkontrole uitvoeren.

verzenden van de geldige boodschap naar het gewenste

station.

De afhandeling van deze taken vraagt veel processor-tijd en

geheugenruimte voor de noodzakelijke programmatuur. In een

eerder ontworpen koppeling tussen PDP 11/20 van groep ER en

B 6700 was voor de programmatuur 8k geheugenruimte nood

zakelijk en met het toen aanwezige RT 11 operating system

was het niet mogelijk tegelijk met de afhandeling van ge

noemde taken andere taken door de PDP 11 te laten verrichten.

Het ligt daarom voor de hand deze taken zoveel mogelijk door

een intelligente interface te laten verrichten, en de be

schikbaarheid van relatief goedkope mikro-computer systemen

met beperkte processor kapaciteit en geheugenruimte maakt

van deze mogelijkheid een te realiseren uitvoering.

De opbouw van het systeem waarbij een mikro-computer de

eerder vermelde taken vervult is gegeven in fig. 3.1. Hierin

beschikt de satelliet over een bussysteem, waarop aIle rand-
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apparaten zijn aangesloten samen met de satelliet interface.

SATELLIET

consol~

00 ~

- I I ..
1<1 1-:>

I
CPU #;

satelliet

interface

MIKROCOMPUTERSVSTEEM

CPU #=

~ I ..
<I I~... --.

modem interface

~
MODEM lijn

r--O

Fig. 3.1.: Fysieke koppeling van B 6700 en satelliet

met gebruikmaking van mikro-computer.

welke de fysieke koppeling tussen satelliet en mikro-computer

mogelijk maakt. De koppeling van mikro-computer en modem ge

schiedt via de modem interface.
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Een specifieke toepassing hiervan wordt gerealiseerd door de

koppeling van een PDP 11/20 als satelliet met B 6700, terwijl

de mikro-computer Mcs-B de eerder genoemde taken verricht,

waarbij de processor van de PDP 11 minimaal wordt belast.

In dit hoofdstuk zullen hoofdzakelijk de software eigen

schappen van het systeem ter sprake komen. De fysieke koppe

ling met behulp van de genoemde interfaces zullen in de vol

gende hoofdstukken uitvoerig worden belicht.

3.2. DE OPBOUW VAN HET SYSTEEM IN SOFTWARE.

Een schematische opbouw van het systeem is gegeven in fig.

3.2. Hierin zijn de satelliet met stations, het mikro-compu

tersysteem en B 6700-systeem met stations getekend, en wordt

verondersteld dat de verbinding tussen het mikro-computer

systeem en de B 6700 full-duplex is.

Verzoeken voor output van of input voor de stations van de

satelliet worden behandeld door het operating system van de

ze satelliet, die deze verzoeken op een wachtlijst plaatst

en de rij van wachtenden afhandelt.

Het mikro-computersysteem bevat twee wachtlijsten: een

inputqueue waarin verzoeken voor boodschappentransport naar

satelliet en een outputqueue, waarin verzoeken voor boodschap

pentransport naar de B 6700 worden vermeld. De_supervisor

handelt deze verzoeken af en bestuurt het geheel, waarin de

B 6700-control het dataverkeer met de B 6700 regelt en de

SC-control het data transport van en naar de satelliet be

heerst.

De struktuur van de B 6700 is zeer kompleks, hier wordt aI

leen de aanwezigheid vermeld van een datacommunication

processor DCP, welke het boodschappenverkeer met aIle aange

sloten satellieten regelt, een "request queue" en "result

queue" waarin de binnengekomen resp. uitgaande boodschappen

vermeld staan en de datacommunication controller DCC, welke

het boodschappenverkeer met de stations regelt. Voor een ge

detailleerde beschrijving wordt verwezen naar lit. 1, 3, 9,
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Fig. 3.2.: Software struktuur van de gekoppelde systemen.
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10 en 11.

3.3. BOODSCRAPPENVERKEER.

Bij het boodschappenverkeer van satelliet naar B 6700 ver

loopt in de geschetste konfiguratie op de volgende manier.

De gebruiker van de satelliet wenst een boodschap, aanwezig

in de bufferruimte van de satelliet, naar station van de

B 6700 te versturen en doet daartoe een verzoek welke door

het operating system op een wachtlijst wordt geplaatst.

Nadat dit verzoek is toegestaan wordt de boodschap via de

satellietcontrol in een buffer van het mikro-computersysteem

geplaatst en wordt een verzoek gedaan deze boodschap naar de

B 6700 te versturen. Dit verzoek wordt in een wachtlijst, de

outputqueue, geplaatst en als dit verzoek is toegestaan wordt

de boodschap via de B 6700-control naar de B 6700 verzonden.

Bij het boodschappentransport van B 6700 naar satelliet wordt

de boodschap afkomstig van de B 6700 via B 6700-control ont

vangen en deze plaatst een verzoek in de inputqueue de bood

schap naar de satelliet te verzenden.

Wanneer dit interne verzoek is toegestaan doet de SC-control

het verzoek aan het operating system van de satelliet deze

boodschap naar het aangegeven station te transporteren. Dit

station heeft de beschikking over een devicehandler, die het

datatransport tussen het station en gereserveerde buffer

ruimte in het kerngeheugen van de satelliet regelt. Na een

interrupt van SC-control zal het het adres van dit buffer

bekend gemaakt worden en plaatst de mikro-computer deze bood

schap in de bufferruimte. Beschikt het station niet over deze

bufferruimte dan wordt dit aan de mikro-computer meegedeel.d

die deze boodschap zal schrappen en wanneer dit gewenst is

een melding op de console van de satelliet zal geven.

Ret da~verkeer tussen satelliet en mikro-computer-systeem

wordt be he erst door de SC-control en gezien de lengte en aard

van de verbinding tussen satelliet en mikro-computer zijn

fouten bij dit transport praktisch uitgesloten, zodat fouten-
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kontrole niet noodzakelijk is.

Bij het transport tussen mikro-computer en, B 6700 is wegens

de grote transmissiefoutenkans een kontrole op fouten, welke

tijdens de transmissie zijn ontstaan noodzakelijk met de hier

aan verbonden goed- of foutmelding na de ontvangst van een

boodschap. Hiertoe worden de boodschappen in de zender opeen

volgend genummerd, waarbij de n
de

boodschap met MSG(N) wordt

aangeduid. Indien de ontvanger een fout in de boodschap de

tekteerd of anderszins een herhaling van MSG(N) wenst, kan hij

hierom vragen door een NAK(N) te versturen. Het versturen van

een ACK(N) door de ontvanger houdt in dat hij geen prijs meer

stelt op een herhaling van MSG(N). Deze hoeft door de zender

niet meer bewaard te worden.

De zender bevat een time-out en na verzending van MSG(N) wordt

time-out N gestart. Wordt na een ingestelde tijd geen terug

melding van de ontvanger verkregen dan zal time-out N de re

transmissie van MSG(N) bewerkstelligen.

-------------------~-

MCS B 6700

Fig. 3.3.: Transport van MSG(N) van mikro-computer

naar B 6700.

Het transport van een boodschap van mikro-computer naar B 6700

is getekend in fig. 3.3.
De boodschap MSG(N) wordt vanuit de mikro-computer naar de

B 6700 verzonden. Hier aangekomen wordt de boodschap aan een
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foutenkontrole onderworpen en afhankelijk van de rest wordt

ACK(N) of NAK(N) naar de mikro-computer teruggezonden. Een

ACK(N) zal hier tot gevolg hebben dat de MSG(N) uit het buf

fer wordt verwijderd en na ontvangst van NAK(N) wordt een

verzoek tot retransmissie in de wachtlijst outputqueue ge

plaatst.

Het boodschappentransport van B 6700 naar mikro-computer ver

loopt op gelijke wijze.

3.4. EEN VEREENVOUDIGDE UITVOERING VAN HET ONTWORPEN SYSTEEM.

In fig. 3.2. is een software struktuur van de koppeling gege

ven, waaraan in een praktische realisatie enige beperkingen

moe ten worden opgelegd, zodat deze struktuur een vereenvou

digde opbouw krijgt.

Eerder werd aangenomen dat de verbinding tussen mikro-computer

en B 6700 full-duplex is. De lijnverbinding tussen beide

modems bestaat uit twee aderparen (fig. 3.4.), echter de

line-adapter is half-duplex. De beide zijden van de verbin

ding fungeren hierbij afwisselend als zend- en ontvangst

zijde.



ontvanger lijn zender
B6700 module modem modem module

lij DCCcon-
ada

trol
zender ontvanger ter
module module

\).l
\Jl

verbinding

Fig. 3.4.: Lijnverbinding met modems tussen

mikro-computer en B 6700.
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De geschetste queue-opbouw vraagt veel geheugenruimte daar

de mogelijkheid bestaat een aantal boodschappen tegelijker

tijd te verzenden en/of te ontvangen. Bovendien vraagt deze

opbouw een mechanisme waarmee gefragmenteerde vrije geheugen

ruimte gereorganiseerd wordt. Dit geeft aanleiding tot een

groot geheugen met uitgebreide programmatuur. Door een andere

geheugenorganiaatie toe te passen kan gebruik gemaakt worden

van de (goedkopere) geheugenruimte van de satelliet, waarmee

slechta ~~n probleem wordt opgelost.

Een voor de hand liggende mogelijkheid is gebruik te maken

van de aanwezige queue-organisatie in B 6700 en satelliet.

Hierbij staat de mikro-computer het ontvangen van een nieuwe

boodschap aIleen toe wanneer de oude boodschap verzonden of

verwijderd is uit zijn bufferruimte.

De aanvankelijk aanwezige inputqueue en outputqueue worden

vervangen door buffers: een inputbuffer respektievelijk out

putbuffer van elk 512 byte grootte.

In een verdergaande vereenvoudiging van de opbouw van de

mikro-computer kan deze_bufferruimte worden ondergebracht in

het kerngeheugen van de PDP 11. Deze mogelijkheid is hier

echter niet verder uitgewerkt.

3.5. INVOER EN UITVOER VAN SATELLIET EN MIKRO-COMPUTER.

De satelliet en mikro-computer beschikken beide over een ge

heugenruimte waartussen overdracht van boodschappen zal

plaatsvinden. Deze overdracht kent de volgende vormen:

geprogrammeerde I/O (inkl. transport na interrupt) en

"direct memory access" DMA (lit. 12, page 22). Uit deze twee

vormen wordt nu een keuze gemaakt voor I/O van satelliet en

I/O van mikro-computer.

Voor de satelliet geldt de eis dat de belasting van zijn pro

cessor klein moet zijn (par. 3.1.), waardoor de mogelijkheid

van een geprogrammeerde I/O vervalt en voornamelijk I/O op

DMA basis wordt toegestaan.
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Een mikro-computer heeft standaard niet de beschikking over

een uitgebreide interrupt faciliteit, terwijl DMA door de

eenvoudige hardware opbouw van deze computer slechts mogelijk

wordt na een aanzienlijke uitbreiding van de hardware. De

nu overblijvende mogelijkheid voor r/o is daarom de gepro

grammeerde rio.

Ret data transport van satelliet naar mikro-computer verloopt

na deze keuze aldus, de satelliet maakt via een geprogram

meerde r/o het bufferadres en buffergrootte aan het mikro

computersysteem bekend, waarna deze een programma start,

waarmee op DMA basis de boodschap uit het geheugen van de

satelliet wordt gelezen en met programmed r/o in zijn eigen

geheugen plaatst.

Bij het data transport van mikro-computer naar satelliet zal

de mikro-computer de grootte van de over te dragen boodschap
(a ten .3-

aan de satelliet meedelen en bufferruimtevreserveren, waarna

de satelliet het adres van de gereserveerde buffer geprogram

meerd aan de mikro-computer meedeelt.

Rierna schrijft de mikro-computer met behulp van DMA de ge

wenste boodschap in de satelliet.
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4. INTERFACE TUSSEN PDP 11 EN Mcs-8.

4.1. INLEIDING.

In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven worden

van de koppeling van de in de groep ER aanwezige PDP 11/20

computer, welke ondermeer als satelliet van de B 6700 zal

funktioneren en het Mcs-8 mikro-computersysteem, ontwikkeld

in de groep EB, welke de kommunikatietaken voor de verbinding

met de B 6700 zal verrichten.

De PDP 11/20 van Digital Equipment Corporation (DEC) heeft

de beschikking over een zogenaamde UNIBUS-konfiguratie, waar

door aIle apparaten behandeld kunnen worden als het kernge

heugen, zodat geen speciale in- en uitvoerinstukties noodza

kelijk zijn. De externe in de randapparaten aangebrachte re

gisters worden op eenzelfde manier behandeld als de geheugen

plaatsen van de PDP 11.

Het interface, dat de koppeling tussen PDP 11 en Mcs-8 ver

zorgt, bevat een M105 address selector module, welke een

register met een vast ingesteld adres kan uitlezen en be

schrijven. Voor de interruptie van de PDP 11 beschikt het

interface over M 7820 Interrupt Control Module. Tezamen met

de M796 Unibus Master Control kan deze module het kerngeheu

gen van de PDP 11 met'"direct memory access" uitlezen en

beschrijven. (lit. 13 en 14).

De I/O faciliteiten van de Mcs-8 (lit. 15 en 16) beperken

zich tot 8-bits input en 8-bits output-poorten. Met een

INPUT-instruktie wordt de informatie aanwezig op de input

poort naar de akkumulator van de Mcs-8 gebracht. Een OUTPUT

instruktie heeft het gevolg dat de inhoud van de akkumulator

beschikbaar komt en blijft aan de gewenste output-poort, die

hiermee ook de funktie van register vervult.

4.2. REGISTERS VAN HET INTERFACE.

Het interface bevat de volgende register: STATUS register,

(16-bits) waarin de voor het datatransport relevante status-
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informatie van PDP 11 en Mcs-8 wordt vermeld.

OUTPUT register, (8-bits) waarin data afkomstig van de

PDP 11 wordt geplaatst, welke door de Mcs-8 wordt gelezen.

INPUT register, (8-bits) waarin de Mcs-8 data schrijft welke

door de PDP 11 wordt gelezen.

ADRES register, (16-bits) noodzakelijk bij DMA, welke het

adres aangeeft waarop "direct memory access" plaats vindt.

CONTROL register, waarmee de Mcs-8 de noodzakelijke stuur

signalenvoor het interface geeft en ontvangt. De Mcs-8 kan

8-bit van dit register beschrijven en 8-bit lezen.

4.3. PROGRAMMED I/O MET DE INTERFACE TUSSEN PDP 11 EN Mcs-B.

Voor de geprogrammeerde I/O van de in de interface aanwe

zige status, input-, en output-registers wordt gebruik ge

maakt van de door DEC ontwikkelde M105 address selector

module (lit. 14 en fig. 4.1.). Deze module bevat aansluitingen

voor aIle buslijnen welke voor een goede werking noodzakelijk

zijn en kan direkt op de bus worden aangesloten.
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Fig. 4.1. M105 address selector module.

Aan deze registers worden unieke adressen toegekent, deze

adressen zijn A <17:13> = 1, A<12:03> worden ingesteld met

behulp van jumpers op de module en A <2,1> selekteert een

van de vier aangesloten register. De lijn AOO geeft bij een
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Fig. 4.2.: Register sturing.
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byte instruktie aan of het high byte dan weI low byte be

handeld moet gaan worden.

De aangesloten registers worden door receivers en/of drivers

met de bus verbonden. Bij een output instruktie (data in

register) zal de data via de receiver in het register worden

geklokt en bij een input instruktie (dat uit register) wordt

de in het register aanwezige data met behulp van drivers aan

de datalijnen aangeboden. Het gebruik van de hierbij noodza

kelijke stuursignalen is in fig. 4.2. aangegeven. Hierin

zijn RV15 tim RVO de receivers, DR15 tim DRO de drivers en

bestaat het register R15 tim RO uit zestien D flip flops.

De address selector module selekteert een register (SELECT

signaal) en tijdens een DATO of DATOB cyclus worden de uit

gangen OUT HIGH BYTE en/of OUT LOW BYTE van deze module ge

aktiveerd. Uit deze signalen wordt het signaal STROBE ge

vormd, waarmee de data aanwezig op de datalijnen in het ge

wenste deel van het register wordt geklokt.

Gedurende een DATI cyclus aktiveert de module uitgang IN en

dit signaal samen met het SELECT signaal vormt het GATE

signaal waarmee via de drivers de uitgang van het register

met de datalijnen worden doorverbonden.

4.3.1. Status register.

De PDP 11 kan 8 bits van het status register beschrijven

en aIle 16 bits lezen, hiervoor zijn een 8-bits receiver

en twee 8-bits drivers in het interface opgenomen (fig. 4.3.).

Het uitlezen van dit register door de Mcs-8 geschiedt via

een 8-bits input-poort IN STATUS die rechtstreeks met het

register is verbonden. De MCS-8 beschrijft 8-bit van het

status register via een 8-bit output-poort OUT STATUS

waarmee de data aan het register wordt aangeboden en het

signaal STROBE STATUS waarmee deze data in het register

wordt geklokt.
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Fig. 4.3.: Sturing van het status register.
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4.3.2. Output register.

Ret 8-bits output register van het interface wordt door de

PDP 11 beschreven met 8-bits bytes. Om zowel "high bytes"

als "low bytes" van de betreffende datalijnen te kunnen ont

vangen is een poort schakeling aangebracht, die de funktie

van receiver vervult. (fig. 4.4.). Afhankelijk van de adres

lijn AOO wordt de data aanwezig op de datalijnen D <15:08>

of D<7:0> in dit register geklokt met het STROBE signaal

dat afkomstig is van de adres selektor of van het DMA ge

deelte van het interface (par. 4.4.).
De input in de Mcs-8 verloopt via een input-poort IN DATA

van deze comp~ter.

DATA STROBE (DMA)

STROBE

AOO

D <'15: 00 '>

ax

D08 DOO

N DATA

Fig. 4.4.: Sturing voar bet outputregister,

4.3.3. Input register.

De PDP 11 kan de inhoud van dit 8_bit register lezen van

drivers, die, afhankelijk van de adreslijn A 00, dit register

doorverbindt met de datalijnen D <15:08> of D<07:00~ , zoals in de

figuur 4.5. is aangegeven.
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De Mcs-8 kan dit register beschrijven via een output-poort en

een strobe signaal.

D <15:00 >

DATA TO BUS (DMA)

AOO

SELECT 4 OUT
DATA

STROB

Fig. 4.5.

4. 4. DMA transport.

Sturing voor het inputregister.

Voordat een DMA cyclus kan plaatsvinden dient de interface

het busmatership te verkrijgen voor een DMA transfer. Dit

gebeurt met een standaard DEC module, de M7820 Interrupt

Control Module (fig. 4.6.). Voor de DMA taak is alleen het

gedeelte boven de streeplijn van toepassing.

De enable ingang is via het status register aangesloten op

de PDP 11, waarmee deze het DMA transport kan tegenhouden.
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Fig. 4.6.: Interrupt Control Module.

Als het signaal REQUEST BUS wordt gegeven verwerft deze

module het busmastership op de volgende manier.

Een signaal NPR wordt gegeven, als daarna het NPG-signaal

wordt ontvangen genereert de module een SACK-signaal en

waeht totdat het BBSY-signaal wordt weggenomen. Als dit gebeurt

verstuurt de module het BBSY-signaal en is daarmee busmaster ge
worden, dit wordt bekend gemaakt met het signaal MASTER.

De eigenlijke DMA eye Ius wordt uitgevoerd onder besturing van

de standaard DEC module M796 Master Control Module (fig. 4.7.).

Afhankelijk van de uit te voeren geheugen eyelus, DATI of

DATOB,biedt de Mcs-8 de signalen voor de eontrollijnen

C~1,O> aan. De werking van deze module kan aIleen verklaard

worden, wanneer het adres register, input en output register

in de besehouwingen worden betrokken. Fig. 4.8.
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Fig. 4.7.: Master Control Module.

Voorafgaande aan het DMA transport beschrijft de Mcs-8 het

adres register en worden de C-lijnen gezet. Hierna start de

Mcs-8 de DMA cyclus met signaal MCS RE~UEST. De module M796

moet met een korte puIs gestart worden. Hiervoor is een D

flip-flop, FF1, aangebracht die een dergelijke puIs genereert

na het aanbieden van een nivo verandering. FF1 wordt geklokt

door het signaal MCS REQUEST en gereset met het signaal

REQUEST BUS, dat onmiddellijk na het opkomen van FF1 en FF2

wordt gegenereert en waarmee het interface het busmastership

aanvraagt. Het signaal MCS REQUEST moet weggenomen worden

voordat de volgende DMA cyclus wordt gestart. Als de M7820

module busmaster geworden is aktiveert het signaal MASTER de

M796 module, waarna deze afhankelijk van de C<1,O)lijnen een

DMA-cyclus uitvoert.

Tijdens een DATOB cyclus wordt de inhoud van het input regis-
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ter naar het aangeduide geheugen-adres geschreven. Na een

DATI cyclus is de inhoud van het geheugen adres aanwezig in

het output register.
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en wordt met het signaal

ADRS TO BUS het adres
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de aanwezige C<1,O~
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Fig. 4.9.: Timing diagram for DATI.

De M796 module produceert hie rna het MSYN signaal, dat daarna

door de geselekteerde slave wordt beantwoord met SSYN. De

module produceert hierna het DATA STROBE signaal Waarmee de

op de datalijnen aanwezige informatie in het OUTPUT register

wordt geklokt.

Na afloop van deze DMA cyclus genereert de module het signual

END CYCLE, hiermee worden de gebruikte circuits weer gereset

en bevindt de module zich weer in de rust toestand.
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wordt de cyclu6 beeindigd

met het signaal END CYCLE.

Fig. 4.10: Timing diagram for DATO.

De M796 module bevat een timeout flip-flop die wordt geset

als tussen het verzenden van MSYN en het ontvangen van SSYN

een tijdsinterval groter dan 20 msec. optreedt, bijvoorbeeld

wanneer het adres wordt aangeboden van een niet bestaande

geheugenplaats. Het resetten van deze flip-flop verloopt via

een extern aangeboden signaal.

Het strobe signaal en driver signaal, die aan het output

register resp. input-register moeten worden toegevoerd treden

op bij zowel programmed I/O als DMA.

Het output register wordt tijdens de programmed I/O in een

DATOB beschreven, in geval van DMA is dit een DATI cyclus.

Voor het input register is dit een DATI cyclus resp. DATOB

cyclus.

4.5. Interrupt aanvraag.

De Mcs-8 kan met behulp van het interface de PDP 11 inter

rumperen. Om deze interrupt te genereren kan het tot nu toe

ongebruikte gedeelte van de M7820 Interrupt control module

gebruikt worden (fig. 4.6.).

De enable ingang van dit gedeelte van de module wordt met de

DMA enable ingang doorverbonden waardoor de PDP 1'1 tegeli jk
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een interrupt en een DMA transfer kan onderdrukken.

De MGS geeft het signaal INTR op de INTR B ingang van de mo

dule, een aanvraag op het ingestelde nivo wordt gedaan en

nadat de interrupt wordt toegestaan wordt het signaal MASTER

gegeven. Het interrupt control gedeelte van deze module

(fig. 4.11.) plaatst het vektoradres xxo op de datalijnen

van de bus en verstuurt een interrupt signaal over de bus.

De processor start hie rna de interrupt cyclus. Deze eindigt

als het signaal SSYN van de lijn wordt weggenomen, het

MASTER signaal verdwijnt en de puls INTR DONE wordt gegeven,

deze reset de master control module B.
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Fig. 4.11.: Aansluiting van het interrupt module.
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4.6. OPBOUW VAN HET STATUSREGISTER. (zie pag. 55).

Het interface bevat een statusregister van 16 bits, waarmee

statusinformatie betreffende het data transport tussen

PDP 11 en Mcs-8 wordt uitgewisseld. AIle 16 bits van dit re

gister kunnen door de PDP 11 gelezen worden en bit 0 t/m

bit 7 kunnen geschreven worden door deze computer.

De Mcs-8 leest bit 0 t/m bit 7 en beschrijft bit 8 t/m bit 15.
Het register bevat het write request bit, dat wordt geschreven

door de PDP 11 en waarmee de PDP 11 aan de Mcs-8 meedeelt

dat hij een boodschap naar de B 6700 wenst te verzenden.

Het ready request bit, dat wordt geschreven door Mcs-8 geeft

aan dat de boodschap van B 6700 korrekt ontvangen is en in

de PDP 11 geschreven kan worden door de Mcs-8.
De melding dat een transport is geeindigd wordt uitgevoerd

met behulp van het ready bit dat door de Mcs-8 geschreven

wordt. Eventuele fouten die tijdens het transport zijn opge

treden worden door de Mcs-8 gemeld via de drie error bits.

Verder bevat het register een DMA/INT enable bit waarmee de

PDP 11 het optreden van een interrupt en het uitvoeren van

DMA kan toestaan.

Voorafgaande aan een boodschaptransport tussen PDP 11 en

B 6700 moet informatie over het bufferadres, boodschapgrootte

en stationadres tussen beide computers worden uitgewisseld.

Dit geschiedt op programmed I/O basis en wordt interlocked

uitgevoerd. Het statusregister bevat voor dit transport vier

bits: het sc-requestbit, het sc-grantbit, die worden geset

en gereset door de PDP 11 en mc-requestbit, mc-grantbit die

worden geset en gereset door de Mcs-8.

Het datatransport van Mcs-8 naar PDP 11 wordt uitgevoerd

volgens fig. 4.12.

Zowel sc-requestbit als mc-grantbit zijn voorafgaande aan het

transport gereset. De PDP 11 start het transport met het setten

van het sc-requestbit. De Mcs-8 wacht totdat hij de aanwezig-
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heid van dit bit gekonstateerd heeft en schrijft dan de over

te dragen informatie in het input-register van het interface

en set daarna het me-grant bit. De PDP 11 wacht op het opko

men van dit bit en zal hierna de data uit het input-register

lezen en verwerken. Daarna reset hij het sc-request bit. Hier

op wacht de Mcs-8 en reset het me-grant bit. De PDP 11 moet

wachten tot dit bit gereset is, voordat hij zijn lopend pro-

gramma kan vervolgen.

so-request d L
PDP 11 leest data r---\
ui t inputre g_~_'s_t_e_r ---11 ~ _

Mcs-8 schrijft data J
in inputregister

me-grant bit~ ~ L

Fig. 4.12.: Datatransport van Mcs-8 naar PDP 11
via programmed I/O.

Het datatransport op programmed I/O basis van PDP 11 naar

Mcs-8 verloopt via het output-register van het interface en

wordt geregeld door het me-request bit en me-grant bit. De

figuur 4.13 spreekt voor zichzelf.
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mc-request bit I

Mcs-8 Ie est data n
uit outputregister

---' --

PDP 11 schrijft I
data in. outputregister

sc-grant bit=-='---------

>

Fig. 4.1 2,; Datatransport van PDP 11 naar Mcs-8
via programmed I/O.

4.7. OPBOUW VAN HET CONTROLREGISTER.

Via dit register zal de Mcs-8 besturings-opdrachten aan het

interface gaven, zoals eerder in dit hoofdstuk is vermeld.

Het register bevat het controlline bit, via welke de C1 en

CO lijnen worden bestuurd (C1 = CO = 0 voor DATI-cyclus,

C1 = CO = 1 voor DATOB-cyclus), een interrupt bit waarmee

een in terrupt wordt gegeven, MCS-request bit waarmee

de DMA-cyclus wordt gestart en een reset time-out bit voor

het resetten van de time-out-flip-flop.

Via dit register zal de Mcs-8 kunnen testen of de interrupt

is uitgevo~rd (interrupt done bit) de DMAecyclus is uitge

voerd (DMA done bit) of dat een time-out is opgetreden

(time-out bit). Een inventarisatie is gegeven in de volgende

tabel.
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4.8. ADRESREGISTER.

Het adresregister wordt gebruikt voor adressering van de ge

wenste geheugenplaats bij DMA. Het geheugen van de in groep

ER aanwezige PDP 11/20 computer bevat 16k 16 bits woorden.

Het hierbij optredende hoogste adres in het werkgeheugen

wordt 2 x 16k = 2 15• Voor de adressering van dit geheugen

kan worden volstaan met 15 bits. Daar de Mcs-8 output-poort

een grootte heeft van 8 bit worden twee output-poorten ge

bruikt. De adreslijnen A 17 en A 16 van de bus worden niet

gebruikt. Daar de output-poorten van de Mcs-8 tevens fungeren

ala register kunnen de beide poor ten direkt op de drivers

worden aangesloten.
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5. MCS-MODEM INTERFACE.

5.1. INLEIDING.

De verbinding tussen Mcs-8 en de modem verloopt via een aan

tal circuits; deze kunnen in twee groepen worden onderver

deeld. De eerste groep, de zenderunit, omvat aIle circuits,

die betrokken zijn bij de uitvoering van de volgende taken:

- parallel-serie konversie van data afkomstig van de MCS.

- toevoegen van een pariteitsbit aan een 7-bits ASClI-karak-

ter.

- berekening van twee cyclische redundantie karakters CRC1

en CRC2.

De tweede groep, de ontvangerunit, omvat de circuits, die de

volgende taken uitvoeren:

- woordsynchronisatie.

- serie-parallel konversie van data afkomstig van de modem.

- kontrole van de pariteit van het ontvangen 8-bits ASCII-

karakter.

- kontrole van cyclische redundantie karakters.

Daarnaast moeten besturingssignalen van MCS naar modem v.v.

worden doorgegeven.

De spanningsnivo's van de gebruikte circuits en apparaten

komen in enkele gevallen niet overeen (par. 5.6.) en zullen

circuits in het interface moeten worden opgenomen, welke de

ze aanpassing bewerkstelligen.

Het interface bevat een aantal i.c.'s Waarmee bovengenoemde

taken (fig. 5.1.) uitgevoerd gaan worden.
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zender module

:[>
Izender i. c. I

-[>
'pOlyn.gen. Imicro- modem

computer

c(l ......., I:;>
~ .....

on tvanger modull

~ lontvanger icl
<}~I

~ Ipolyn. gen. I

Fig. 5.1.: MCS-8-modem interface.

De belangrijkste hiervan zijn:

zenden i.e. motorola MC 2260L terminal transmitter

(zie bijlage 1)

ontvanger i.~.: motorola MC 2259L terminal receiver

(zie bijlage 2)

polynoom generator: motorola Me 8503P universal polynomial

generator (zie bijlage 3).

In de volgende paragrafen zal een korte beschrijving van de

werking van deze i.c.'s gegeven worden. Daarna zal uiteenge

zet worden hoe de afzonderlijke delen moeten samenwerken om

de uitvoering van de gewenste taken te krijgen.

5.2. MODEM.

Bij het transporteren van data over een telefoonlijn is het

in de meeste gevallen nodig een modulator-demodulator-(MODEM)

systeem te gebruiken om een akseptabele lijnkarakteristiek te

verkrijgen. De informatiebits worden omgezet in een gemodu

leerd signaal en zo verzonden. Aan de ontvangstzijde wordt

het signaal gedemoduleerd en de herwonnen informatie doorge

stuurd.
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De besturingssignalen voor de modem zijn genormaliseerd vol

gens de aanbeveling v24 CCITT (lit. 17).

De belangrijkste hiervan zijn:

a. van het interface naar de modem:

- TMD transmitted data.

- RTS request to send. Als de modem afwisselend voor zen-

den en ontvangen gebruikt wordt (half duplex) kan

met behulp van dit signaal van ontvangen naar zenden

overgeschakeld worden. RTS dient tijdens het zenden

op te blijven.

- CDSL connect dataset to line. Dit signaal wordt gebruikt

om een verbinding van de modem met de lijn tot

stand te brengen.

- TSET transmitter signal element timing. Dit geeft het

moment aan waarop de modem van nieuwe informatie

moet worden voorzien, (via TMD) aangezien de oude

verzonden is.

b. van modem naar interface:

- RCD received data.

RFS ready for sending. Dit is het antwoord op het opko

men van RTS, en geeft aan dat de modem nu inderdaad

kan gaan zenden.

- DSR dataset ready. Dit signaal is altijd op behalve als

een abnormale toe stand het de modem onmogelijk maakt

te funktioneren (bv. power-off), of als de modem

niet verbonden is met het communicatienetwerk.

- RSET receiver signal element timing, geeft aan dat op

ROD data beschikbaar is.

- DCD data carrier detected, het opkomen hiervan geeft in

systemen waarbij de draaggolf niet continu wordt

uitgezonden aan dat er met het oversturen van data

begonnen wordt. Belangrijker is de mogelijkheid die

DCD biedt om tijdens het ontvangen van een boodschap

of de draaggolf wegvalt.

De signaalnivo's worden volgens de mondelinge aanbeveling van
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het rekencentrum op +12 Volt (data 0) of -12 Volt (data 1)

gebraeht.

5.3. ZENDERMODULE.

5.3.1. Zender i.e.

De zendermodule bevat een zender i.e. de terminal transmit

ter MC2260L van Motorola. De belangrijkste funk tie van dit

i.e. bestaat uit de parallel-serie omzetting van de aangebo

den data. Voor deze funktie bevat het i.e. een register,

buffer storage register, (fig. 5.2.) waarin de parallel aan

geboden data tijdelijk wordt opgeslagen. Direkt hiermee ver

bonden bevat het i.e. een sehuifregister, welke de data onder

besturing van een klokpuls serieel aan de uitgang (data out)

laat versehijnen, deze klokpuls afkomstig van de modem, uit

gang TSET, voldoet aan de eisen betreffende tijdsduur, welke

in de bijlage 1 zijn gesteld. Spanningsnivo's dienen aange

past te worden (par. 5.6.).

In deze paragraaf zullen aIleen die faeetten van het i.e.

behandeld worden, welke van belang zijn voor de eerder ge

formuleerde taak.

Transfer
llm lr1 9

L- --.J

Asy nch Tonous/Sy nchronou s

Mode

1-
__________ BuflEr

-0 Empty
25

D3

L~~~~-.J·_----------~_·"'·---oSvr,chronou~

19 Transfer

D5 D4D6

Buffer Storage Register

8 Data Inputs:

V GG ~ Pm 6

VSS = Pin 12 Internal Timing

V~:ter:~~ ; ~LIBlt Counter)

Clock L-----t..r-s;.:;:;;~;-''--f------- --~ CO\i~O;'~te
-'- 16 11 L- _

E:nable

. 64 9 ,-----------__...L-_...L__--,

0- 1-----+---_--6 Oat"
Ena ..... e -~ Shift Register 24 L:l.~

Exrern.al~ Internal

Clork~ ClOCk. r
~~ato~

Data Load 26

BLOCK DIAGRAM

LO"._~-

------------------------------
Fig. 5.2.: Blokdiagram zender i.e.
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Voor de besturing van het i.e. dienen het kloksignaal, af

komstig van de modem, en het signaal "data load strobe",

afkomstig van de Mcs-B.
Het kloksignaal (external clock) bestuurt een inwendige klok

generator (internal clock generator). De frekwentie van deze

klok kan een faktor 64 ( ~64 enable) of 16 (. 16 enable)

kleiner zijn dan de toegevoerde kloksignalen. In het nu be

schreven geval heeft het van de modem afkomstige kloksig

naal de juiste frekwentie en wordt van deze faciliteit geen

gebruik gemaakt. Het circuit bevindt zich in de reset toe

stand (master reset als zowel de ingang • 64 enable als

~ 16 enable hoog zijn en wordt gestart door beide ingangen

laag te maken.

Met het signaal "data load strobe" wordt de data, die aan

wezig moet zijn op de acht inputklemmen van het i.c., in het

buffer gebracht. Hierna wordt deze data op het juiste tijd

stip door het inwendige i.c.-signaal "internal transfer" in

het schuifregister gebracht en van hieruit verzonden. Het

weI of niet gevuld zijn van het buffer wordt door het i.c.

bekend gemaakt met behulp van het signaal "buffer empty".

Dit signaal is hoog als geen data in het buffer aanwezig is

B II II
en wordt laag nadat de MCS- met de puIs data load strobe

de gewenste data in het buffer heeft gebracht. (fig. 5.3.).
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clock

buffer em t

internal transfer

word complete

data load strobe

tijd

Fig. 5.3.: Timing signalen van het zender i.e.

Op het ogenblik dat deze data naar het schuifregister wordt

gebracht is het buffer weer leeg en het i.e. geeft dit aan

door het signaal "buffer empty" hoog te maken.

Het opkomen van dit signaal en het daarna optreden van de

puis "internal transfer" zijn vastgelegd door het i.e. Hat

>
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inklokken van de aanwezige data met het McS-8-signaal "data

load strobe" mag willekeurig hiertussen gekozen worden. Het

aanbieden van de data mag ook op een willekeurig tijdstip

geschieden, maar moet voltooid zijn voor het genereren van

de volgende puIs "data load strobe".

Het samenspel tussen Mcs-8 en zender i.e. verloopt dan op de

volgende manier. De Mcs-8 wacht totdat het buffer leeg is

door het signaal buffer empty te testen. Treedt dit op dan

wordt het volgende karakter uit het geheugen, bewerkt en naar

het i.e. gebracht en wordt de puIs "data load strobe" gege

Yen. Hierna wacht de Mcs-8 totdat dit karakter verder in het

i.e. getransporteerd is en het buffer weer leeg is.

Een voor het interface belangrijk signaal, afkomstig van het

i.e., is "word complete" waarmee wordt aangegeven dat een

karakter in zijn geheel verzonden is. Dit signaal is hoog

gedurende het tijdsinterval dat het achtste bit van dit ka

rakter wordt verstuurd en dit is belangrijk bij de hardware

CRC berekening (par. 5.3.2.).

Het zender i.e. beschikt over een aantal programmeerbare in

gangen. De woordlengte wordt ingesteld op acht bits

(WLx = WLy = hoog). Aan het te verzenden 7-bits ASCII karak

ter wordt een achtste oneven pariteitsbit toegevoegd door de

ingang internal parity hoog en even/odd parity laag te maken.

De transparante ASCII mode kent geen pariteitsbit, daarom

beslist de Mcs-8 wanneer een pariteitsbit wordt toegevoegd.

De keuzemogelijkheid van de verzendmode wordt ingesteld op

synchrone mode (signaal is laag).

5.3.2.Polynoomgenerator.

De polynoomgenerator bestaat uit een circuit dat uit de toe

gevoerde datastroom twee cyclische redundantie karakter~,

CRC1 en CRC2, vormt. (bijlage 3). Het circuit is opgebouwd

uit zestien flip-flops en een aantal "exclusive or" poorten.

De serieel aangeboden data (ingang serial data in fig. 5.4.
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Fig. 5.4.: Schematische opbouw van de polynoomgenerator.

doorloopt, gestuurd door de klokpuls clock, de zestien flip

flops en verschijnt met een vertraging van 16 klokpulsen aan

de uitgang "serial data out". Na doorgang van de gehele bood

schap hebben zich beide CRC-karakters in het schuifregister

gevormd en deze verschijnen serieel aan de uitgang als de
,

stuuringang "shift right" laag gemaakt wordt en 16 extra

klokpulsen worden gegeven. Als het signaal shift right

laag gehouden wordt funktioneert het circuit als een 16 bit

schuifregister.

Het circuit bevat een klokingang clock en een reset ingang

waarmee aIle flip-flops gereset worden. Met de ingangen x,

y en z wordt de gekozen generatorpolynoom ingesteld

x, y,z = 0,0,0 voor x
16

+ x 15 + x + 1.

Bij deze 16e graads polynoom worden aIle zestien schuifre

gisters gebruikt en moe ten de klemmen 2 en 9 van het i.e. met

elkaar worden doorverbonden.
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Elke boodschap bevat karakters die niet mogen bijdragen bij

de berekening van de beide CRC's (zie par. 2.5. ). Wanneer

een dergelijk karakter aan de ingang van deze generator ver

schijnt moeten de klokpulsen gedurende de transmissie van

dit karakter onderdrukt worden. Dit wordt bereikt met een

NANDpoort (fig. 5.5.) waarvan een ingang door de D flip

flop FF1 wordt gestuurd. Deze FF1 krijgt op Z~Jn D ingang

het signaal"inhibit CRC"afkomstig van de Mcs-B toegevoerd

en wordt geklokt door de negatieve flank van het signaal

"word complete" afkomstig van de zender i.e.

FF1

TSET (mode)

I
FF2

enabl,,-,e~C=R-"'-iC~cDl<:<2. d .....~
LeEl . ~put 2

inhibit CRC

word
comp l~e'"-"-"""-------r__ C1

D

Fig. 5.5.: Sturing clock-ingang polynoomgenerator.

Bij aanwezigheid van het signaal "inhibit CRC" zal de D flip

flop geset worden op de negatieve flank van "word complete",

aan het begin van het nieuw te verzenden woord, waarna het

kloksignaal wordt onderdrukt. De Mcs-B neemt daarna het

signaal"inhibit CRC" weg en bij de volgende "word complete"

wordt FF1 gereset, dit treedt op na de achtste klokpuls

(fig. 5.6.) Het signaal"output 1~wordt weergegeven als:

output 1 = (klok. Q1)'.
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TSET (modem)= klok

word complete

inhibit GRG

lflf

tijd ;:.-

Fig. 5.6.: Signaalvormen bij inhibit GRG.

Na verzending van de boodschap moeten de twee GRG-karakters,

aanwezig in de polynoomgenerator, aan de modem worden toe

gevoerd en tegelijkertijd moet de data afkomstig van de

zender i. c. onderbroken worden.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is een tweede~AND poort

(fig. 5.5.) in de interface opgenomen, deze~ND wordt ge

stuurd door een D flip-flop FF2~ met als ingangssignalen

"word complete" op de klokingang en"enable GRG'~ afkomstig

van de MGS-8. Als deze het signaal "enable GRG" aan deze

schakeling toevoert wordt bij de volgende "word complete"
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de flipflop geset en komen via de AND de kloksignalen voor

de polynoomgenerator aan de uitgang output besehikbaar.

(fig. 5.7-.)

TSET (modem)=klok

word complete

enable CRC

Q,2

klok Q 2

(klok·Q2 )'

Fig. 5.7.: Signaalvormen bijQenable CRC~

Het signaal enable CRC moet gedurende twee karakters aan

wezig zijn, waarbij 16 klokpulsen doorgelaten worden.

Het output 2 signaal voldoet aan de vergelijking~utput2"=

(klok. Q,2)'

Aan de klokingang van de polynoomgenerator wordt de logi-

sehe som van beide outputsignalen toegevoerd

output = output 1 + output 2

= (klok. Q1)' + (klok. Q2)'

= (klok. Q1.Q2)'
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Dit signaal wordt direkt verkregen uit de signalen Q1, Q2 en

kloksignaal TSET via een NAND met fan in=3.

Voor omsehakeling van de output van de zender i.e. op output

van polynoomgenerator wordt gebruik gemaakt van het signaal

Q2. Dit signaal is hoog gedurende de tijd dat CRC1 en

CRC2 uit de polynoomgenerator worden geklokt. (fig. 5.8.).

Als laatste moet het tijdstip vermeld worden waarop de

signalen "inhibit CRC" en "enable CRC" door de Mcs-8 aange

boden moeten worden.

De zender i.e. introdueeert een vertraging van een karakter.

Daar de bovengenoemde signalen zonder deze vertraging hun

funktie uitvoeren dienen zij "een karakter later" dan het

karakter dat hun aanwezigheid noodzakelijk maakt gegenereerd

te worden.~---~~-- -~

output
tra smi tter

TSET(modem)
)00

inhibit ~\

D

word

enab e
CRC

D

en

polynooJV.

generator

n
I-'
o
n
II;

Fig. 5.8.: sturing van signaal ingang modem.
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5.3.3. Samenstelling zender mod ul!..

De samenstelling van de gehele zender module is getekend in

fig. 5.9•. Hierin zijn een aantal inputpoorten en output

poorten van de Mcs-8 getekend met de overeenkomstige be

sturingssignalen en data die zij genereren en testsignalen

die zij lezen.

De ingang CDTL wordt direkt met de voeding van het interface

verbonden. De modem geeft de positief-gaande kloksignaal

TSET af. Zowel de zender i.e. als polynoomgenerator vragen

een negatief-gaande kloksignaal (bijlage 1 en 3).
De inversie voor het kloksignaal van de polynoomgenerator

treedt op in de NAND-poort (fig. 5.8.) voor de zender i.e.

wordt een inverter opgenomen.

5.4. ONTVANGERMODULE.

5.4.1. Ontvanger i.e.

De ontvangermodule bevat een ontvanger i.e. terminal receiver

MC2259L van Motorola. De belangrijkste funktie van dit i.e.

bestaat uit de serie-parallel omzetting van de aangeboden

data. Voor dit doel bevat het i.e. een schuifregister

(fig. 5.10), waarin de aangeboden data onder besturing van

een kloksignaal wordt geklokt.
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Na acht klokpulsen is het schuifregister gevuld en wordt

zijn inhoud overgedragen aan het bufferstorage register,

waarna deze parallel e data als karakter beschikbaar komt aan

de uitgangsklemmen.

In deze paragraaf zullen aIleen die facetten van het i.e.

behandeld worden welke van belang zijn voor de eerder gefor

muleerde taken.

De toestand waarin het i.e. verkeerd,worden door statussigna-

1 I' ff f 11"'· ••• " d· f ben bu er u ,par1ty error en overrun aan e 1nter ace e-

kend gemaakt indien het ingangssignaal "status enable" hoog

is.

Het starten van het i.e. vindt plaats wanneer de modem een

draaggolf signaleert en na het signaal DCD het i.e. uit de

master reset toestand brengt.

De bitsynchronisatie wordt bewerkstelligd door een uitwendig

aangeboden kloksignaal op de ingang "external clock", dit

signaal is afkomstig van de modem (RSET). Karaktersynchroni

satie wordt op de volgende manier bereikt. De ingang "syn

detected" wordt laag gehouden, waardoor het schuifregister

direkt met de outputklemmen wordt doorverbonden. De parallel

aanwezige data, die zich in het schuifregister bevindt en

hierin doorschuift onder besturing van het kloksignaal is nu

direkt beschikbaar aan de outputklemmen en kan getest worden

op de aanwezigheid van een SYN karakter (fig. 5.11.).

Is dit karakter aanwezig dan wordt FF 3 geset. De uitgang Q

wordt hoog en toegevoerd aan de ingang SYN detected van het

ontvanger i.e. en karaktersynchronisatie is bereikt.

Het signaal "SYN detected" moet de Mcs-8 attenderen op de

binnenkomende boodschap. Dit gebeurt met het setten van de

SD flipflop, waarmee na ontvangst van een SYN karakter een

interrupt aan de Mcs-8 wordt gegeven. Het resetten van deze

flipflop wordt door de Mcs-8 verzorgt met het signaal"reset

SD f1ipflop~1
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SYN

SYN detected

FF SD flipflop

DCD

Q,

D

CI

reset SD flipflop

interrupt SD

Fig. 5.11.: Detektie van SYN karakters.

De acht volgende binnenkomende bits wordt in het schuifre

gister geklokt en daarna doorgegeven aan het buffer. Het

i. c. genereert nu het signaal"buffer full" en na het ui twen

dig toevoeren van het signaal "da ta strobe' komen de acht bits

als ontvange~eschikbaaraan de uitgangsklemmen. en wordt

het signaal "buffer full" gereset.

Is het strobe-signaal niet gegeven als het volgende karakter

geheel ontvangen is, dan wordt het 1ste karakter overschreven

door het als laatste ontvangen karakter en genereert de i.c.

het signaal "overrun". Het i.c. kontroleert de ontvangen ka

rakters op pariteit en wordt een karakter ontvangen met eve~

pariteit, dan wordt een foutmelding gegeven via de uitgang

"parity error". Dit signaal wordt hoog. en blijft aanwezig

tot aan de "master reset" toestand. De pariteitskontrole

wordt hiermee vereenvoudigd tot een eenmalig Ie zen per data

boodschap van deze uitgang. Dit moet echter weI geschieden
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direkt na ontvangst van het ETX-karakter, omdat de CRC1 en

CRC 2 geen pariteitsbit bezitten.

Het ontvanger i.c. beschikt evenals het zender i.c. over een

instelbare karakterlengte, WLx = WLy = 1 voor acht bits, een

instelling op oneven pariteit, ingang odd/even parity is

laag, en een uitgangsklem "serial output".

De binnenkomende datastroom is na het schuifregister te zijn

gepasseerd weer serieel beschikbaar aan deze uitgang met een

vertraging van B bit ten opzichte van de ingang.

5.4.2. Polynoomgenerator.

In de ontvanger-module wordt evenals in zendermodule een

polynoomgenerator opgenomen, waarmee uit de ontvangen seriele

data twee cyclische redundantie karakters worden berekend.

Daar niet aIle karakters van de ontvangen boodschap tot de

CRC berekening mogen bijdragen moet het kloksignaal dat de

seriele data in de generator klokt onderbroken kunnen worden.

Dit wordt bereikt door na elke ontvangen karakter, dat be

draagt tot de CRC berekening, het signaal "enable CRC" te

genereren, waarna acht klokpulsen aan de polynoomgenerator

worden toegevoerd en dit karakter ingeklokt wordt. Het klok

signaal wordt doorgelaten met een AND-poort (fig. 5.12.),
welke wordt gestuurd door een D flipflop FF 3.
Deze flipflop wordt geset via het signaal "enable CRC" op de

D-ingang en "buffer full" op de Cl-ingang.

Na ontvangst van een karakter moet eerst vastgesteld worden

of deze gaat bijdragen aan de CRC berekening. Deze beslis

sing wordt in de Mcs-B genomen. Is dit het geval dan gene

reert de Mcs-B het signaal "enable CRC" en wordt via de AND

poort bij het begin van de ontvangst van het volgende karak

ter de klokpulsen doorgelaten, waarmee het gekontroleerde

karakter in de polynoomgenerator wordt geklokt.

Het tijdsverloop van de verschillende signalen is gegeven in

fig. 5.13.
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all zero's

da ta in (mode

RSET

enable CRC

ONTVANGER

D

Cl

FF3

SCHUIF

REG.
1"'"

POLYNOOM
GEN.

C

DCD

Fig. 5.12. CRC berekening in ontvanger module.

Een karakter wordt ontvangen en is daarna gedurende enige

tijd beschikbaar aan de outputklernmen van het i.c., waar het

door de Mcs-8 wordt gelezen en verwerkt.

In het geval dat dit karakter tot 'de CRC berekening bijdraagt

wordt het signaal "enable CRC" gegeven en wordt bij de volgen

de "buffer full" puIs FF 3 geset en het kloksignaal de poly

noorngenerator toegevoerd.

De bits waaruit het karakter is samengesteld komen met een

vertraging van 8 bits beschikbaar aan de uitgang "serial

output" van het ontvanger i.c. Daar de klokpulsen voor de

polynoomgenerator pas een "karakter later" beschikbaar komen



- 75 -

Clock

buffer full

karakter n

ata robe
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Q

out ut AND=cloek pol. gen.

Fig. 5.13.: Timing signalen polynoom generator.
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moet dit karakter nogmaals acht bits vertraagd worden. Dit

gebeurt in een 8 bits schuifregister (fig. 5.12.).

Het resetten van het signaal "enable CRC" heeft tot gevolg

dat bij de eerstvolgende "buffer full" puIs ook FF 3 gereset

en het kloksignaal onderdrukt wordt.

am de karakters CRC 1 en CRC 2 van de booschap te kunnen ont

vangen moe ten tenminste nog twee "padding" karakters aan de

boodschap worden toegevoegd. De klokpulsen van de modem,

ontstaan bij ontvangst van deze karakters, zijn noodzakelijk

om de CRC 1 en CRC 2 in de polynoomgenerator te klokken.

Ala de gehele boodschap foutloos ontvangen is inklusief CRC 1

en eRC 2 hebben de nu berekende cyclische redundantie karak

ters de waarde O. De uitgang allzero's heeft in dit geval de

waarde O. Met een simpele test kan de Mcs-8 dit kontroleren.

Het resetten van ontvanger, i.c., schuifregister en polynoom

generator geschiedt met het modem signaal "data carrier

detected". Dezeheeft de waarde ON +12 Volt bij aanwezigheid

en -12 Volt bij afwezigheid van de draaggolf.

In fig. 5.14 is de gehele opbouw van de ontvanger module ge

tekend met aansluitingen op de input- en output-poor ten van

de Mcs-8.
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5.5. INTERRUPT BIJ DE Mcs-8.

De Mcs-8 bevat een bussysteem bestaande uit adreslijnen,

datalijnen en controllijnen. De volgende komponenten zijn met

deze bus verbonden:

processor INTEL 8008 (lit. 15 en 16)

geheugen, bestaande uit PROM en RAM, max. 16k bytes.

I/O kaart bevat 4 output en 2 input registers van 8 bit

en een I/O interruptlijn; max. 3 kaarten aan te sluiten

op de bus.

stack en interruptkaart met een hardware stack 256 byte

en (software) interruptafhandeling.

In deze paragraaf zal de opbouw en werking van het inter

ruptsysteem globaal worden behandeld. Het processor circuit

beschikt over een interruptingang. Tijdens de afhandeling

van een processorcyclus wordt het signaal op deze ingang ge

test en is een interruptsignaal aanwezig,dan wordt het 10

pende programma onderbroken en wordt de instruktie uitge

voerd, die uitwendig via de interruptinstruktie-poort van het

circuit wordt opgedrukt. In de meeste gevallen wordt RESTART

instruktie aangeboden, waarmee een subroutine wordt gestart,

die op een in deze instruktie aangegeven adres begint.

Tijdens de uitvoering van een programma kan de processor in

de HALT-toestand komen. Na het geven van een interrupt en de

instruktie NO OPERATION op de interruptinstruktie-poort wordt

de processor weer geaktiveerd en na de uitvoering van deze

NOP wordt het onderbroken programma voortgezet.

Het processorcircuit bevat een hardware stack van 14 bit

breed en 8 bit diep. Na een CAL instruktie wordt

de inhoud van de 14 bits programmateller in deze stack ge

bracht (PUSH) en in een later stadium weer teruggekregen met

een RETURN instruktie (POP).

De stack heeft een "last in first out" LIFO organisatie. De

inhoud van de processorregisters A, B, C, D, E, H en L gaat
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bij de interrupt of CAL instruktie verloren en daarom is

aan het systeem een hardware-stack toegevoegd. Deze stack,

ook met LIFO organisatie kan max. 256 8-bits-bytes bevatten.

Met behulp van een PUSH opdracht wordt de inhoud van de akku

mulator (register A) in deze stack gebracht. Voor het redden

van de zeven registers moet deze opdracht zeven maal worden

gegeven, waarmee achtereenvolgens de inhoud van deze registers

op de stack worden gebracht. Met een laatst"e PUSH instruktie

wordt de status informatie veilig gesteld. Het terugschrijven

van deze informatie gebeurt met een POP instruktie waarmee

het bovenste byte van de stack naar de akkumulator wordt ge

bracht en vandaar naar de juiste plaats.

Het "pushen" en "poppen" van de programmateller gebeurt ook

hier in de processorstack met een diepte van 8, zodat hier

de beperking ligt in het aantal opeenvolgende keren dat na

elkaar aIle registers en status gered kunnen worden. De ge

hele procedure van redden en ook van ontredden vraagt onge

veer 35 instrukties, waarvoor circa 0.5 msec. processortijd

nodig is.

Daar de eerder beschreven methode van interrumperen nogal

ingrijpend is voor de afhandeling van het lopende programma

is een tweede interrupt-methode ontwikkeld in groep EB:

de I/O interrupt.

Hierbij kan men in een programma gebieden afschermen waar

binnen geen interrupt kan optreden. Dit geschiedt met de in

strukties "disable interrupt" en "enable interrupt". De af

handeling van deze I/O interrupt wordt via de I/O kaart en

STACK/INTERRUPT kaart uitgevoerd.

De Mcs-8 kan standaard maximaal drie van deze kaarten bevat

ten, elke kaart bevat ~en I/O interruptlijn.

Een signaal aangeboden op deze lijn wordt in de STACK/INTER

RUPT kaart gesignaleerd als tevoren de instruktie "enable

interrupt" is gegeven. Deze interrumpeert de processor en

biedt een RESTART 001 instruktie aan op de interrupt instruktie-
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poort, waarna een interrupt service routine wordt gestart

die, voorlopig,het verwerken van andere I/O interrupts

onmogelijk maakt en de redprocedure uitvoert. Daarna wordt

met een poll-routine nagegaan welke I/O kaart verantwoorde

lijk is voor deze interrupt en wordt de interrupt routine

uitgevoerd. De poll-routine is mogelijk omdat tegelijk met

het aanbieden van het interrupt signaal dit signaal ook

aanwezig is op een input-poort van deze kaart

(bit 0, IN 1).

Door aIle I/O kaarten achtereenvolgens te testen op de sig

naal wordt de herkomst van de interrupt bekend en wordt te

gelijk een prioriteitenschema voor de verschillende inter

rups vastgelegd.

In de interrupt-routine kan een eerste opdracht bestaan uit

een enable interrupt instruktie, waarmee het ontvangen van

interrupts, dat tijdens de interrupt service routine verbo

den was, weer wordt toegestaan.

In de ontvanger-unit wordt slechts een interrupt gegenereerd,

waarbij de poll procedure achterwege kan blijven.

5.6. STUURSIGNALEN VAN EN NAAR DE Mcs-8.

De volgende tabel geeft een overzicht van aIle stuursignalen

welke de Mcs-8 moet leveren of lezen; deze signalen worden

gerangschikt in groepen van max. 8, die dan de noodzakelijke

input- en outputregisters van de Mcs-8 vormen.
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INPUT MC

write request

se-request

Be-grant

8 bit DATA IN (PDP)

DMA done

interrupt done

time-out

OUTPUT MC

read request

ready

me-request

me-grant

3 bits error

8 bit DATA OUT (PDP)

strobe data

MCS request

interrupt

control line

strobe status

reset time-out

MODEM

Zendermodule

Ontvangermodule

INTERRUPT

ready for sending request to send

dataset ready

data carrier detected

buffer empty master reset

internal parity

data load strobe

inhibit CRC(transmitt)

enable CRC(transmitt)

shift right

8 bit DATA OUT(MODEM)

8 bit DATA IN(MODEM) reset SD flipflop

buffer full enable CRC(receiver)

parity error

overrun

all zero's

SYN deteetie
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5.7. SPANNINGSNIVO'S.

In de onderstaande tabel zijn de verschillende in- en output

spanningen van de modem, Motorola i.c.'s en 8008 gegeven.

Nadere beschouwingen leert dat de Motorola i.c.'s en 8008 on

derling direkt verbonden kunnen worden. Verbindingen van en

naar de modem vereisen een aanpassing van de logische nivo's.

ZENDER, ON'fVANGER, 8008
POLYN;GENERATOR

MODEM
INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT

max + 6 Volt V -4,1 V +11,4 V -4,2 0,4
8S gg cc

"0" typ +12 Volt 0 0 0 0

min +15 Volt V - V
dd -gg

maX -15 Volt V +0,3 V V +0,3 -55 55 cc

"1" typ -12 Volt +5 +5 +5 +5

min - 6 Volt V -1.5 V -2,1 V -1,5 V -1,5ss 55 cc cc

V = + 5 Volt V = + 5 Volt
86 cc

Vdd = - 5 Volt V
dd = - 9 Volt

V = - 12 Volt
gg
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6. SOFTWARE STRUKTUUR EN PROGRAMMERING VAN DE MIKRO-COMPUTER.

6.1. INLEIDING.

Nadat in de vorige hoofdstukken de hardware koppeling va~ de

mikro-computer met de PDP 11 en de modem aan de orde zijn ge

komen moet het laatste facet van deze koppeling, het sturen

en beheersen van de verschillende boodschaptransporten tussen

de verschillende onderdelen van het systeem ter sprake komen.

De Mcs-8 heeft een centrale plaats in deze konfiguratie. Hij

moet de aangevraagde transporten, van en naar de PDP 11 en

van en naar de B 6700, toestaan en hierbij "dead lock" en

"individual starvation" situaties vermijden, door aan de mo

gelijke transporten verschillende prioriteiten toe te kennen.

In dit hoofdstuk zal de software opbouw van de Mcs-8, zoals

deze reeds in hoofdstuk 3 aan de orde zijn geweest, nader

worden uitgewerkt en in pseudo-algol worden beschreven.

6.2. ORGANISATIE VAN RET TRANSPORT.

Wenst de gebruiker van de PDP 11 een boodschap naar de B 6700

te verzenden dan zal deze boodschap aanwezig moe ten zijn in

een station van de PDP 11, het station wordt gevormd door een

bufferruimte in het kerngeheugen van de PDP 11. Deze gebrui

ker heeft een PDP 11-kanaal gereserveerd en verbonden met de

devicehandler van het interface. Met een .WRITE opdracht wordt

de boodschap vanuit het station via het kanaal naar het in

terface (Mcs-8) geschreven.

Hiertoe dient eerst informatie over het adres van het eind

station, deze heeft hetzelfde adres als het station in de

PDP 11, bufferadres en boodschapgrootte aan de Mcs-8 meege

deeld worden. Deze informatie-overdracht wordt uitgevoerd via

programmed I/O en wordt gestart als de PDP 11 het write request

bit van het statusregister set. Is de eerdergenoemde informatie

overgedragen, dan leest de Mcs-8 met DMA de boodschap uit het

PDP 11 geheugen, format en verzendt daze. Na afloop van het

transport, ongeacht of dit al dan niet suksesvol is verlopen



- B5 -

wordt het readybit van het statusregister geset en de PDP 11

geinterrumpeerd. Als deze het ready bit opmerkt dan zal hij het

eerder met een .WRITE opdracht begonnen transport afsluiten.

Een eventuele foutmelding voIgt via de errorbits. Hierna

zal de PDP 11 het write requestbit resetten en de Mcs-B zal

het readybit resetten. Hierop moet de PDP 11 wachten voordat

hij zijn lopende opdracht mag voortzetten.

De gebruiker kan een boodschap van de B 6700 ontvangen als

de devicehandler voor het interface aanwezig is en deze de

interrupt mogelijkheid van het interface "enabled" heeft.

Daarna moet hij een .READ opdracht voor het gewenste station

doen.

Met deze .READ opdracht wordt voor het genoemde station een

bufferruimte gereserveerd. De gebruiker moet nu wachten tot

dat een boodschap voor dit station door de Mcs-B wordt ont

vangen. De Mcs-B interrumpeert dan de PDP 11 en geeft met een

read requestbit aan dat hij een boodschap in de PDP 11 wenst

te schrijven. Na overdracht van het stationadres van Mcs-B
naar PDP 11 meldt de PDP 11 het bufferadres en buffergrootte,

die met de eerder gegeven .READ opdracht werden gereserveerd,

aan de Mcs-B. Deze schrijft met DMA de boodschap in dit buf-
en

fer en meldt via het readybit van het statusregister een in-

terrupt aan de PDP 11 dat de opdracht is uitgevoerd. Hierna

wordt read request en readybit weer gereset en vervolgt de

Mcs-B zijn programma.

Werd tevoren door de gebruiker voor het gewenste station geen

.READ opdracht gegeven en geen bufferruimte gereserveerd dan

zal de PDP 11 na de interrupt als bufferadres de waarde

000000 naar de Mcs-B terugmelden. Deze konkludeert dat de

boodschap niet doorgezonden kan worden en geeft een foutmel

ding via het PDP 11 console aan de gebruiker. De ontvangen

boodschap wordt weggegooid en daarna ge-ACKt.
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6.3. SOFTWARE OPBOUW VAN DE Mcs-B.

6.3.1. Overzicht.

Het voor de programmering belangrijke deel is getekend in de

fig. 6.1.

700

6700

supervisor

I
inp~t buffer

output Bt PDP 11 JI' J--Sc B6700

control control

ut PDP 1" outpu t ...buf fer
input B6

./,

inpu

outp

Fig. 6.1.: Software opbouw van de Mcs-8.

De beheersing van het systeem op nivo 2, dit is het nivo

waarop boodschappen worden behandeld, wordt geregeld door

de supervisor, welke boodschappen van de PDP 11 ontvangt en

doorgeeft aan de B 6700 en omgekeerd.

De beheersing op karakternivo wordt behandeld door de SO

control, die karakters tussen de PDP 11 en Mcs-8 uitwisselt

en de B 6700-control, die de karakterstroom van en naar de

B 6700 afhandel t.
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De beheersing op nivo 0, het bitnivo, is in hardware uitge

voerd (zie modem interface) en is daarom niet in deze prent

getekend.

De binnenkomende karakters worden in het input-buffer en

output-buffer tot boodschappen getransformeerd en vanhier met

een passende snelheid doorgezonden.

De beheersing van het geheel ligt bij de supervisor die de vol

gende prioriteitsregel hanteert: een boodschaptransport van

PDP 11 naar B 6700 heeft altijd voorrang boven een transport

in omgekeerde richting.

6.3.2. Supervisor.

De PDP 11 maakt zijn wens voor het verzenden van een boodschap

aan de Mcs-8 bekend door het set ten van het write requestbit

in het statusregister van het PDP 11 interface. De aanwezig

heid van een boodschap in het output-buffer van de Mcs-8

wordt aangegeven met de logische variable "output-buffer is

not empty". Deze wordt true nadat de gehele boodschap vanuit

de PDP 11 gelezen is en false als de boodschap verzonden is.

In het programma supervisor test de Mcs-8 de stand van het

write r~questbit en kent afhankelijk van deze stand aan de

variabele "write request" de logische waarde true of false

toe. Deze waarde en de waarde van "output-buffer is not empty"

worden bij voortduring getest (fig. 6.2.) en wordt de waarde

true gesignaleerd dan wordt het programma "SC-MC transfer"

of "MC-B 6700 transfer" uitgevoerd, waarmee een gewenste

boodschap naar de B 6700 wordt getransporteerd. Tijdens de

uitvoering van "SC-MC transfer" en gedeeltelijk tijdens

"MC-B 6700 transfer" is de interrupt faciliteit van Mcs-8

buiten werking gesteld met de Mcs-8 instruktie "disable

interrupt".

Bij het transport in omgekeerde richting vraagt de B 6700 de

aandacht van de supervisor met een interrupt afkomstig van

SYN detected. Na deze interrupt voert de supervisor het
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programma "handle interrupt" uit.

Wanneer de interrupt optreedt op een ogenblik dat de PDP 11

een transport gestart heeft of juist wil starten, is de waarde

van "write request" ~.

Op basis van de eerder gestelde prioriteitsregel wordt eerst

het transport naar de B 6700 uitgevoerd en wordt via write

request teruggesprongen naar de supervisor, waarna het trans

port naar de B 6700 gestart wordt. Treedt dit niet op dan

wordt de boodschap van de B 6700 ontvangen en afgehandeld.

- 6.4. BOODSCHAPTRANSPORTEN.

6.4.1. Boodschaptransport van PDP 11 naar B 6700.

Dit transport wordt gestart als de PDP 11 een write request

heeft gedaan. De Mcs-8 konstateert de aanwezigheid hiervan en
II .1

start het programma SC-MC transfer (fig. 6.3.), de procedure

"get MSG from SC" schrijft de boodschap geformat in het output

buffer van de Mcs-8. Is dit voltooid dan wordt de kontrole

teruggegeven aan de supervisor. Deze konstateert nu dat het

output-buffer een boodschap bevat en start het programma

"MC_B 6700· transfer. Hierin tracht de Mcs-8 verbinding te krij

gen met de B 6700 door het versturen van een ENQ-reeks. De

toestand van de Mcs-8 wordt hiermee REQUEST en het lopende

programma komt nu in een wachtlus met time-out. Als na het

verstrijken van de time-out geen antwoord is ontvangen wordt

opnieuw een ENQ reeks verstuurd. Dit herhaalt zich enige maal

en wordt daarna nog geen antwoord van de B 6700 ontvangen dan

wordt de kontrole teruggegeven aan de supervisor, die het

transport beeindigd met een foutmelding.

In het normale geval zal de B 6700 reageren en wordt door de

B 6700 control een interrupt gegeven als de eerste SYN ont

vangen wordt. Door deze interrupt wordt het programmanhandle

interrupth geaktiveerd, waarin de boodschap uit het output-
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register naar de B 6700 wordt verzonden. Heeft deze de data

boodschap foutloos ontvangen dan wordt nadat de lijnprocedure

is afgehandeld teruggesprongen naar de supervisor, die weer

konstateert dat write request nog aanwezig is. Het programma

I'SC-MC transfer ll sluit het transport af met een suksesmelding

aan de PDP 11, waarna deze het write requestbit reset.

Wordt de databoodschap niet door de B 6700 geaksepteerd dan

wordt na een aantal keren retransmissie het transport afge-
I' ••

broken en tijdens het programma SC-MC transfer een foutmel-

ding aan de PDP 11 gegeven.

6.4.2. Boodschap-transport van B 6700 naar PDP 11.

Als de PDP 11 geen transport begonnen is heeft write request

de logische waarde false en is de interrupt "enabled".

In de lijnprocedure is de toestand van de MCs-8: IDLE.

Op bet ogenblik dat de B 6700 control een SYN karakter ont

vangt wordt een interrupt gegeven, waarna de supervisor de

kon trole overgeeft aan het programma" line control" (fig. 6.3.).

Hierin wordt de door de B 6700 verstuurde ENQ reeks ontvangen

en beantwoord met het versturen van een ACK reeks.

De Mcs-8 komt nu in de toestand SLAVE en ontvangt de data

boodschap van de B 6700 met de procedure receive msg. Als

deze boodschap foutloos ontvangen is wordt deze boodschap

in procedure ·put msg to sc· naar de PDP 11 getransporteerd.

Nadat dit transport voltooid is, wordt een ACK reeks naar de

B 6700 verzonden.

Merk hierbij op dat alleen foutloos ontvangen boodschappen

de PDP 11 bereiken.

6.4.3. Gelijktijdige aanvragen voor datatransporten.

Een verzoek van de PDP 11 wordt afgehandeld door sc-mc

transfer of mc-B 6700 transfer, tegelijkertijd doet de

B 6700 een verzoek via een interrupt van SYN detected, op

het ogenblik dat de interrupt "enabled" is, dan wordt het

programma~handle interrupt"gestart.
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Fig. 6.3.: Procedure LINECONTROL.
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In het hier aangegeven geval zijn de toestand van de Mcs-B
"idle" en write request true en wordt direkt naar de super

visor gesprongen.

In de afhandeling van de begonnen taak zal tenslotte een ENQ

reeks worden verstuurd, welke door de B 6700 gezien wordt ala

een antwoord op de eerder verzonden ENQ reeks.

Als het transport van PDP 11 naar B 6700 zover gevorderd is

dat de Mcs-B een ENQ naar de B 6700 heeft verstuurd, dan wordt

de B 6700 SLAVE en kan geen transport meer beginnen. De Mcs-B
sluit het eerder begonnen transport af met een EOT reeks,

hierna kan de B 6700 een verbinding met de Mcs-B opbouwen en

de gewenste boodschap verzenden.

Een ander geval doet zich voor als de B 6700 een boodschap

transport naar de PDP 11 uitvoert en de PDP 11 wenst op dat

ogenblik ook een boodschap te versturen. Hij set daartoe het

write requestbit.

De Mcs-B kan een korrekt ontvangen boodschap ook beantwoorden

met een ENQ en meldt hiermee aan de B 6700 dat de laatst ver

zonden boodschap korrekt ontvangen is. Bovendien houdt deze

ENQ een verzoek in zelf een boodschap te verzenden (contra

enquiry) •

Na ontvangst van een korrekte_boodschap met procedure

"receive msg" en het transport van deze boodschap naar de

PDP 11 met procedure "put msg to sc " wordt het wri te request

bit getest. Heeft de PDP 11 een verzoek gedaan dan wordt het
II II

programma line control verlaten, hierbij wordt de toestand

IDLE en wordt teruggesprongen naar de supervisor die het

PDP 11 verzoek afh~ndeld. (fig. 6.3).

Tijdens deze afhandeling zal een ENQ worden veratuurd tijdens

de ui tvoering van het programma mc -B 6700 transfer. Hiermee

wordt een verzoek voor het lijn-mastership gekombineerd met

een bevestiging voor de B 6700 van de korrekte ontvangst van

de laatst verzonden boodschap.
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Als het transport vanuit de PDP 11 is uitgevoerd wordt be

sloten met een EOT en zal de B 6700 zijn onderbroken trans

port kunnen hervatten door het versturen van een ENQ.
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6.5. PROGRAMMERING.

Op de volgende pagina's zijn de in fig. 6.2. en 6.3. vermelde

programma 1 s beschreven in pseudo-algol.



SUPERVISOR

begin

boolean write request, output buffer is not empty, msg is transmitted, transmission

is succesfull;

integer state;

initiate system;

supervisor:while true do begin

if write request then begin disable interrupt;

sc-mc transfer;

enable interrupt;

end;

if output buffer is not empty

then begin disable interrupt;

mc-B 6700 transfer (inkl. enable interrupt);

end

interrupt: handle interrupt;

end;

end'-'

procedure sc-mc transfer;

begin comment in deze procedure wordt de boodachap van de Be naar de me gebracht en ala

deze boodschap naar de B 6700 verzonden is wordt het transport afgesloten met een

melding aan de sc.

if not output buffer is not empty



then begin get msg from sCi

output buffer is not empty: = true

end

else begin if msg is transmitted then begin report to sCi

output buffer is not empty: = false;

msg is transmitted: = false;

end end

procedure mc-B6700-transfer~

begin comment in deze procedure wordt een ENQ verzonden en gewacht op een interrupt;

disable interrupt;

transmission is successfull: = false;

msg is transmitted: = true;

state: = REQUEST;

enable interrupt;

take line management;

procedure handle interrupt;

begin comment in deze procedure wordt de lijndiscipline afgehandeld;

if state ~ IDLE £E (state = IDLE and not write request)

then line control



procedure initiate system;

begin output buffer is not empty: = false;

input buffer is not empty: = false;

msg is transmitted : = false;

transmission is successfull: = false;

message is correct: = false;

first transmission: = ~rue:

TRNT: = 0;

state: = IDLE;

reset registers;

enable interrupt;

£rocedure take line management;

begin comment deze procedure verzendt een ENQ en wacht op antwoord;

retryr:=retrym:=retryw:=O;

transmit(ENQseq); timer;

while retryr ~ retrymax do begin retryr:=retryr + 1;

transmit(ENQseq); timer

state:=IDLE



procedure get msg from sc;

comment Met deze procedure wordt het bufferadres, boodschaplengte en bestemming van de

boodschap opgehaald via programmed I/O met de procedure GET. Daarna wordt in de

output-buffer van de Mcs-8 de header geschreven, de boodschap wordt met DMA opge

haald en in output-buffer geschreven en tenslotte wordt hierin geschreven. Het

totaal aantal karakters in het buffer wordt geteld met cntt. De CRC berekening

wordt in deze procedure nog in software uitgevoerd;

GET(ADRS L); GET(ADRS H);

GET(bytecount 1); GET (bytecount 2);

GET (SA1); GET(SA2);

initiate CRC; count: = 0;

begin comment store header in output-buffer;

STORE(SOH) ;

STORE(O); CRC(O);

STORE(SA1); CRC(SA1);

STORE(SA2); CRC(SA2);

TRNT: = if TRNT = 9 then 0 else TRNT+1;

STORE(TRNT); CRC(TRNT);

if SAj = 1 en SA2 = 7 then goto trprt;

ASCII: STORE(STX); CRC(STX); cntt: = 6;
while byte-count ::f:: coun t do



begin comment store ascii-msg in output-buffer;

output (ADRS);

DATI cycle;

input (byte); STORE(byte); CRC(byte);

count: = count + 1; cntt: = cntt + 1; ADRS: = ADRS + 1

end;

goto tail;

tprpt: STORE(DLE); CRC(DLE);

STORE(STX); CRC(STX); cntt. = ?;

while byte count *' count do

begin comment store transparant ascii- msg in output-buffer;

output ADRS;

DATI cycle;

input(byt~; STORE(byte); CRC(byte);

count: = count + 1; cntt: = cntt + 1;

if byte = DLE then begin STORE(byte); cntt: = cntt + 1

end"--'
end"--'

tail:

STORE( DLE) ; cntt: = cntt + 1 •')

STORE(ETX); CRC(ETX);

STORE(CRC1);

STORE(CRC2) ;

for n: = 1 step 1 until 5 do STORE(?); entt " - cntt + B" -
end"--'



procedure line control;

begin comment implementatie van de lijndiscipline;

receive msg;

if state = IDLE then begin

if msg = ENQ then begin

state: = SLAVE·,

transmit (ACKseq);

timer;

goto error;

end;
gota spv
end;

if state = REQUEST then

begin

if msg = ACK then begin

state: = MASTER

while retrym <retrymax do

begin

transmi t (msg);

retrym: = retrym + 1;

timer;

end;

~
o
o



end

while retryw < retrymax do

begin

state: = WAIT;

transmit(EOTseq);

retryw: = retryw + 1 •,
timer

end;

goto error

else begin

while retryr <: retrymax do

begin

transmit(ENQseq);

retryr: = retryr + 1 •,
timer;

end;
goto Qrror
end;

I-'
o
I-'

if state = MASTER then

begin

if msg = ACK then begin

transmission is successfull: =~;
state: = WAIT;

while retryw < retrymax do



begin

transmit(EOTseq);

retryw: = retryw+ 1;

timer

end end

else begin

while re trym <re trymax do

begin

transmit(msg);

retrym: = retrym + 1 .,
timer

end end'--'

while retryw <retrymax do

begin transmit(EOTseq);

retryw: = retryw + 1;

timer

end end'-'
goto error;

if state = WAIT then

begin

if msg = ENQ then begin



end

state:=SLAVE;

transmit(ACKseq);

timer;

got error

end

else begin

while retryw< retrymax do transmit(EOTseq);

timer;

state:=IDLE;

goto SPy;

end;

->
o
'vi
I



if state = SLAVE then

begin

if msg::: SOH then begin

if not valid msg

then begin transmit(NAKseq)j

timerj

goto error

end;

if valid msg

then begin put msg to sCi

if write request then begin

state:=IDLEj goto spv end;

else begin transmit(ACKseq)j timer;

goto error ~j

endj

if msg = ENQ then begin

transmit(ACKseq)j

timerj

go to error

~j



end

state:=SLAVE;

transmit(ACKseq);

timer;

got error

end

else begin

while retryw< retrymax do transmit(EOTseq);

timer;

state:=IDLE;

goto SPy;

end;

->
o
'vi
I



if state = SLAVE then

begin

if msg::: SOH then begin

if not valid msg

then begin transmit(NAKseq)j

timerj

goto error

end;

if valid msg

then begin put msg to sCi

if write request then begin

state:=IDLEj goto spv end;

else begin transmit(ACKseq)j timer;

goto error ~j

endj

if msg = ENQ then begin

transmit(ACKseq)j

timerj

go to error

~j



if ffisg = EOT then begin

sta te .- IDLEj.-
gata spv

endj

transmit(NAKseq)j

timer;

gate, error

error:state:=IDLEj

SpY:

->
o
\J1



procedure put msg to sc;

begin comment in deze procedure wordt de sc gernterrumpeerd en het stationadres aan de se

bekend gemaakt, de 5C wordt bufferadres en buffergrootte terug aan mc; na

afloop wordt met ready bit en interrupt het transport beeindigd;

output (read request bit);

interrupt se;

PUT(SA1);

:pUT(SA2) ;

GET(ADR1) ;

GET(ADR2) ;

GET( byte cou:p.t 1);

GET( byte count 2) ;

if ADR1 = 0 and ADR2 = 0 then goto error;

if byte count ~countr then goto error;

count: = 0;

while byte count <. count do begin output(ADRS);

ou tpu t( byte) ;

DATOB cycle;

count: = count + 1;

end

error: output(error bits);

ready: input-buffer is not empty: = false;

output(ready bit);

interrupt sc;

output (not read request, not ready bit, not error bits)

end ..--'



Erocedure receive msg;

begin comment met de procedure wordt de boodschap ontvangen, de inhoud van een lijnbood

schap wordt vermeld in de variable msg. Na ontvangst van een databoodschap

wordt deze gebufferd in het input-buffer, msg:=SOH en na ontvangst van een

boodschap is: valid msg:=true en input-buffer is not empty:=true. Bij een

eerder ontvangen boodschap wordt valid msg:=true;

initiate CRC; valid msg:=false; countr:=O;

start: REV(char):

if char=SYN then goto start;

if char=ENQ or ACK or NAK or EOT then begin

msg:=char; goto ready

end;

if char~SOH then goto error;

msg:=char;

REV(char); STORE(char); CRC(char);

REV(char); STORE(char); CRC(char):

REV(char); STORE(char); CRC(char);

REV(char); CRC(char); TRN:=char; TEST(char);

if TEST=O then begin valid msg:=true; goto ready

if TEST=1 ~ goto error;

REV(char); CRC(char);

if char=STX then goto ASCII;

if char=DLE then goto TRPTR; goto error;

: RES

:SA1

:SA2

:TRN

:DLE of STX



ASCII: REV(char);

if parity=even then goto error;

if char=SYN~ goto ASCII;

if charfETX then begin STORE(char): CRC(char);

countr:=countr + 1; goto ASCII

end;

CRC(char); goto check;

TRPRT: REV(char); CRC(char);

if charFSTX then goto error;

next: REV(char);

if charFDLE then begin

CRC(char); STORE(char); countr:=countr + 1; goto next;

end;

REV( char) ;

if char=DLE then begin

CRC( char) ; STORE(char); countr:=countr + 1; goto next;

end;

if char=SYN then goto next;

if charFETX then goto error;

CRC(char);

check: REV(char); CRC(char); REV(char): CRC(char);

if CRC1=0 and CRC2=0 then begin

valid msg:=true; STORE(countr);

if OLDTRN=9~ OLDTRN :=0 else OLDTRN:=OLDTRN + 1;

input-buffer is not empty:=true;

error: ready: end;

end;



,

TEST
:= -1;

>=----------4 TEST
:= 0;

TEST
: = 1;

.r-N-------.:...----~TEST
: = 1;

Fig 6.4.; procedure TEST(TRN).
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o
~



procedure TEST(TRN);

begin comment in deze procedure wordt aan variable TEST de volgende waarde toegekend

TEST: = -1 de msg heeft een korrekt TRN

TEST: = 1 de msg heeft een inkorrekt TRN

TEST: = 0 de msg werd eerder korrekt ontvangen;

TEST: = - I

if not first transmission then

begin

if OLDTRN = TRN

then TEST: = 0

else begin

if OLDTRN = ~ and not TRN = 0 then TEST: = 1;

if not OLDTRN = 9 and not OLDTRN + 1 = TRN then TEST: = 1

end end;

first transmission: = false

procedure PUT(ehar);

begin comment de me waeht, totdat de se vraagt met een request bit, en sehrijft daarna een

karakter in het input-register, hierna leest de se dit karakter;

Be-request: = input(se-requestbit);

while not se-request do se-request: = input(se-requestbit);

output(ehaT); output(me-grantbit); se-request: = input(se-requestbit);

while Be-request do se-request:= input(se-requestbit); output(not me-grant);

end·--'



•

procedure GET(char)j

begin comment de mc vraagt de BC een karakter in het output-register te schrijvenj

output(mc-requestbit)j sc-grant:= input(sc-grantbit)j

while not sc-grant do sc-grant:= input(sc-grantbit)j

input(char)j output(not mc-grantbit)j Bc-grant:= input(sc-grantbit)j

while sc-grant do Bc-grant:= input(sc-grantbit)j

procedure report to SCj

begin comment na een transport van BC naar B6700 wordt in deze procedure dit transport

beeindigd met een readymelding en interruptj

if not transmission is successfull then output(errorbits)j

output(readybit)j

interrupt SCj output(not errorbits, not readybit)j

procedure timerj

begin comment deze procedure bevat een wachtluBj

time:=Oj

while time < timemax do time:=time + 1j
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7. BESLUIT.

In dit rapport heb ik getracht om vanuit een zo algemeen mo

gelijke opzet te komen tot een systematische opbouw van de

koppeling. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp voor de

software opbouw van de mikro-computer met een programma, wat

deze gekozen opbouw beschrijft. Daarnaast zijn twee inter

faces ontworpen , waarvan de bouw en werking gedetailleerd

is weergegeven. Het realiseren van de koppeling was in ver

band met de uitgebreidheid van de opdracht en het niet be

schikbaar zijn van de verschillende onderdelen binnen de af

studeerperiode niet mogelijk.

Tijdens deze peri ode heb ik een duidelijk gemis aan basis

kennis van zowel hardware als software bouw van de computer

in het algemeen en de gebruikte computers in het byzonder,

ervaren. In het studiepakket zou daarom naar mijn mening

meer doelgerichte informatie hierover moe ten worden opgenomen.

Blijft dit achterwege dan zal het wiel steeds weer opnieuw

moeten worden uitgevonden, wat mij voor een doelgericht re

sultaat binnen een redelijke tijd niet wenselijk lijkt.

Hopelijk ontbreken aan dit wiel niet al te veel spaken.

Son, november 1975.

Nan de Jong.
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TERMINAL TRANSMITTER

PIN
ASSIGNMENT

,---------------- --~-~---------,

I
!

I

I
I

!
i
i
I

1
!

I'-- --.J

TERMINAL TRANSMITTER

Pin 12

P'n 22

23Internal O..~ _

CIOCY

VGG
V SS "

Voo

BLOCK DIAGRAM

Rdttng Symbol Value Unit

SLJr)ply \/O!trJY~ VDD· VC;G -20to+03 Vde
-----
Datd Input V c)ltdge V ,n - 20 to -0.3 Vde

OperatIng Terr)DerartJre Rdnge Tf~ 010 ' -15 '~C

Storage rern~)erdtlJrf' Rdnge Tstg -55 to t 150 °c

Ths tE'rrnlnal transmitter is an MOS subsystem designed to pruvide
the required transmission interfac(' for data systems utilizing a
serial communications link After receiving parallel data, the circliit
tranSrT1lts a "erial synchronous or asynchronous character with
interll,,1 generated parity depending on the mode selected

r
I

I

I

I

• SYl1cl1WflOUS dl'ld Asynchr.onous Operation

• One Ch"ractr'r of Buffer Storage

• Bulfer Storage Status Output Provided

• EXINlialiv Selectable Character Lengths of 5, 6, 7, or 8 Bib

• On(' ur Two Stop Bits Externally Selectable for
Asvnchronou5 Mode

• IIlh'rnal r"rity G,'IWratiOIi (E\il~n, Odd, or Nonel

• Inrul Cluck Freqlll~llcy 64, 16 or 1 Times Bit Rate

• Intl~rrhll Clock Output

• OJjerdtllHJ Data Relte of DC to 10 k Bits per Sf!cond (-:- 64 Model,

I
I 40 k Bits per Second (; 16 Modp), and 200 k Bits per Second

(; 1 f\;l ode)

I • Wprd Complt'te OutputL.__._I_" Pllt dllij Outpu_t Compatible With TTL Devices

MAXIMUM RATINGS 'Vo'tages referenced 1fJ VSS'

[-,.._- ----------------.---. . .-------·-----l
Advan<:~e I nforIllation

--_._-_ .._----------.._-_.•_--_.~_. -------------_._._-"

8 Odta I npurs 08 07 06 os 04 03 D2 D1

Ttlls IS ad'Jance Information and speciflL;otlons are subject to change Without notiCE. ©M010ROlA lNC, 1974 AOI 275
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MC2260L ,

ElECTR ICAl CHARACTER ISTICS I VDD C -5.0 ± 0,5 Vdc, VSS 0 "50 ± 0,5 Vdc, VGG ~ -12 t 1.0 v'dc, T A C 0 to "75°C, all voltages
referenced to ground and outputs loaded as shown In Figure 1 unless otherwise noted)

Characteristic Symbol Min Typ •• Max Unit

I
pF

pF

-60

135

Input Capacitance em 50
(f' 0.1 MHz)

Input High Voltage VIH VSS -1.5 - VSS +0.3 Vdc

Input Low Voltage VIL VGG - VSS-A-.l Vdc
>-,---=---------------------------t----:...=:...-_+---=:.=.-+----_+-==----+-----!

Input Current lin IiAdc
IAII Inputs have internal MOS pUll up devices referenced to VSS')
(V in VSS - 1 5 Vdc)

IV ,n VSS-41Vdc!
1-----"-'-----"=---------------------+-----4-----+-----+----+-------

Output H:gh Voltage VOH VSS -2 1 VSS Vdc

Output Low Voltage VOL - -- VGG +11,4 Vdc

Output Leakage Current (V OUI -10 Vdc) IL 25 - nAdc

Output Capacitance (f 0 0.1 MHz) Coul - 5,0

External Clock Pulse Width (Figure 2) PW,pH 780 --- - ns J
_'. 1 f-----'----If------+-------I-----+---"s-----,

PIN(liL 2.3 - - ~ I

L- .....:::.. -_:_16_,_-;-_6_4 +-_~~~_+--7~-8:-0~--+-------+---·---+---:r,S:_, -J~rData Load St'obe PuiS{> Width IFlgure 31 PWDLS - -- " ~

Data Setup Time (Figure 31 tsetuP-

Data Hold lime (Figure 3\ thold 250 - ns I
Master Reset Puise Width (Figure 4) PWMR 1 25 -- - IJS~

t-
_c_'_te_r_n_a_'_t,_o_ln_t_e_r_n_a_I_C_I_O_c_k_D_e_,a_y_T_I_rn_e_I_F_'_g_U_re_5_1 -i t:..P.=Hc:.L.:..._+-__- f-__- J-__

2
_.

O
__+ '"_s _tpLH _.. 2.5

External Clock to Word Complete Delay Time IFigure 61 tPLH - 1-35 ,..s

Data Load S,rob,' to Bufter Empty Delay Time IFigure 7) tPH L - 25 ---!:-9"
External ClOCK Freqdency -:-64110kBltssl f"oext dc 640 kHz

-:- 16140 k BitS/51 eJc 640
-:- 1 (200 k B,t5!s) dc 200

f------------------ ------.--------+----,--+---=-::.--+-----1----=..::...::..--+-.- --1·'-',---.1,
Input TtJnSIII(ll) 1"lrlleS . !

(F'om 10", (,) ,10'\, POliltS) " 1.0' ~~
If 1 O'

f-O-,,-q-)-u-t-T--r ~-1l-5-'t·-,,-,--Il-T-m-,-"-----------·--------------·---- I--~..--'----+-----+-------+------+--- !' S

~
([',,'m 111' In CJ()OuPOliltSI tTLH 1 0 ~

tTHL 1 5

Supply C,H'pnt 'DO 52 mAde
IAII ,)utput 10 His disconnected and all mputs grounded) 'SS 58

I IGG - - 40 i

'MaXimum Input trallSltlon times are ~0.1 x Pulse Width or the specified maXimum of 1.0 liS, whichever IS smaller

• 'TYPical values taken at 25°C iJOli nominal supplies

PACKAGE DIMENSIONS
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SWIIClIIN(;IIMf IFSr C1IlUIII ANDWI\VIfOIlMS

or EqUIV
MMD7000

I I I (11111'(" "S 1 I O/\ll

'I' \"

f I

----l~.·j· :,. I

M~~~rO r' ····-i--'l---+L
- - - - - - -l "i Ie,

CT 20 of total parasitic capacitance, which includes probe, V GG I-=--=
wlrmg and load capacitances, L ~~I~e~T2~L~a~ _

R 1 IS adjusted for 1 6 mA when MOS output devIce is off

R L = 6.8 k ilohrrls .j. 5% forsta':"ldard TT L tnterfacing

6.46 k lIohms ~_ 1% for testIng in accordance wIth Electrkal CharacteristIcs tab.le.

r

I

I

FIGURE. 2 - EXTERNAL CLOCK PULSE WIDTH
FIGURE 3 - DATA LOAD STROBE PULSE WIDTH,

DATA SETUP, AND DATA HOLD TIMES

Data
10%

Data Load ~~trObe

FIGURE 5 - EXTERNAL CLOCK TO INTERNAL CLOCK
DELAY TIME

FIGURE 7 .. DATA LOAD STROBE TO BUFFER EMPTY
DELAY TIME
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FIGURE 4 - MASTER RESET PULSE WIDTH
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OPERATING CHARACTERISTICS
(See F Jgures E and 9)

INPUTS

All inputs are Internally compensated (20 kU to VSS)
for Improved compJtlb!lity with TTL Tr1e internal com

pensation biases lInused Inputs to VSS (high state)

OPERATIONAL INPUTS

Data Inputs (01-08) Characters of differing bit
Icngths (tram 5 to 8 bits including parity bit, if desired)
mily be entered in paraliel In right Justrfled 111t positions
by I1wans 01 the eight Ddta inputs. Tlw daL.l IS strob(~d into
a set of buff(~r Idtcht's "vhere it is stun,d lIntil transmitted.
Ul"llIsed Dilta Inputs must be maintained 111 tlw 11Igh state.
(There is no InverSion of the data within the CirCUit; therr~

fore a hig!l input will be transmitted as a h1rJh output.)

Data Load Strobe (DLS)- A high level on tlw Data
Load Strobe transfers the Input charactl!r on the Data
inputs Into the ;,tarage buffer latchcs and resets the Buffer
Empty output Do not load data during synchronous
transfer tirre in ';vnchronous mode.

System Ffeady (SR) (Asynchronous Mod,! only) This
input aliows cOlltrol of the deVice by the external system,
A low level rclpilses the transmitter for the next trans

miSSion cycl'~. This slq'lal IS normally applied after the
buffer register has been loaded (Buffer Empty OIJtput IS
10WI. The low level should be maintained until the next
cycle is initiated (the Buffer Empty output goes htqh),
then mad!? high IJl1ti\ th(~ next Data Load Strobe. 1.1 a
typical application the Buffer Empty output can be tied
directly to the Svste-,n-R;;acfy Input with a pull-down re

Slstor to VGG

External Clock (qextl ., This IS the oscillator input that
controls the transmiSSion rate of the terminal transmitter
The transmitt,'d data is referf~nced to the negative edge of

the Ex tern'll Cluck

PROGRAMMABLE INPUTS

Internal Parity (Pint)- A. high level applied to tl1e
Internal Parity input causes the transmitter parity generator
to repldCf' the tl·iJrilng bit of d character of any selected
word lelHlth with illl Jnternally generatl,d parity bit. A low
levI:1 CdUSI;S tlw trailing bit to be transmitted as loaded
from the inputs The level on the Internal Parity input
may be changed al l'/ time except during the parity bit
til'ne ttre last date: I);t\ It becomes effective for the next
parity bit

Even/Odd Parity (PE/O) -- When a hi\Jh iev,'l is applied
to bot;, the 111t'"f"d' Parity and the EVI·:n Odel PiJrity
II11)utS the parity ljCnerator p!~JCes the prop"r bit value Iil

the trdlllllg Ilil f_,osilI011 of a charan"r io Irl'iUi"(' th~lt till'

total Iwml)el' (If h:gh il!vels IS even Ocid pdllty IS fornwd
by USil 1 ri a Illw kr,l on the Eveil/Ocid Pallty i'lp:Jt. Tr.i.!
lel·'·1 on the Even/Odd Parity input r~lav be CILlI':lJ':d c,ilV

time f:XC':pt dlll·trlg ihrc l1"mty bit time (liliJ lust dJteJ b,t).
I t b"corTle~, ,:fiectlve for rhe Ill: X ( pdtity b,t tlITJ'c

2nd Stop Bit Select (S82) (A.synchronous Mode only)
A high level on the SlOp Sit Selpct Illput causes two Stop

llits to be transmitted. A low Il'vel Will cause urw Stop bit
to 1)[' tran~,mltted This tunction is disabled In the syn
chl"onous moclf~. Thl' 2nd Stop Bit Select Input rndY be
chiHlCjed any time except dUring the trallsfer tir'1c and
bl~comcs effective tor the nex t character.

Asynchronous/Synchronous Mode (A/S) A. high level
Oil the Asynchrorll,Hls/Synchronous Mode input l'ncliJlcs
tl1\! deVice for operatlOI1 III the dSyllchronous mode, Cduses
tlH~ ~1('lleratlon ot Sliln ,mel Stop bits, and Cduses Mark bits
to .Ippear UI) the olltPlit terminal betwe(~n the transmission
01 chilrdcter~ .. A low I('vel on this line provides for till'
tr,Jf1SlnISSlon of chardcters without control bits (Start,
Stop) and iJllows for iJutomatic recycling to either trans
mit the next character or a character length of Mark bits
to maintain synchronization, This input may be changed
during idling time or master reset time.

Word Length Selector (WLX, WLy) - Two inputs are
prOVided to define the dlaracter bit length The following
tilith table defines the clTaracter length tor each Illput
combination, (Unused Data Inputs must be maintailled in
the high state. ThiS may be accomplished by l('avi,1g the
unused inputs open,) The Word Length Selector- n'dV be
chiJnged any time except during the transfer tllne imd
becomes effective for the nex t charact(~r,

I Word Llmgth
WLX WLy (Including parity, if applicablel

-~+--1--'---+------'~----'-'---~
8 bits

o t 7 bits

1 0 6 bits

o 0 5 b,ls
'-----'----'----------------

16 and'; 64 Counter Enables (-:-16,;' 64) Ttwc;c
two Enable Input<, prOVide cornp"tlbility with usuliil!Ol
frequencies other th&1 the transmitter bit rate (Ie, wlwn
a telrninal receiver IS !)r:IIHj utilized) The counter erwbles

milY be changed durinC) idlinq according to tile foliowing
table.

F Oscillator Frequency at the I
: o'_6,_+-__6_4_+-__E_x_t_e_rn_a_I_C lock Inpu t

° Bit Rate (.;. 1! --1'1
11

I 1 0 16 x B' t R" te

l °1 64 x Bll Flate
Ma"ste l F~f~set_____L-__-.J~ , ..J

MASTER RESET

Master Rl!set IS fllalJled tllroUC)ll thl! dppilCiJtiol1 01 high
I!.\i/l'ls on botll the lG clrv-J tfH\ 64 Ilipuh l~' ,- 16; ..

64'11 In d sV'stcrn '!f;~j!1,:dtlu'i ',:(:;In~! clth~)r of tb~' c1iv;c},

l'I" rdt·~", the I-erndlllll',(j '11Plil may i!,' :tlliZl~d d': the f~''Siet

iinl:. T"hc r\nasfl~r ReseT f,' 11,ti,)tl r(!~ct> thp (~nti(e unit L:nd

"Ilould b(~ 1,~rf()rlTled icJli·,I\NlIlfJ POWPI' turrl·on Foi!u'NII1(j
tnt: R(~set, the daLI uulput \iV1'1 I)" mail1tall1ed If' til" Iell';
(Mdrk) condition lor Of"..: ,I'ill-del"'· t,nil'

I
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OUTPUTS

All uscd oUlputs r'QUlre extcrlldl pulldow'l resistors

For TTL ntertacing with a fan out of one (1), RL "
6.8 kU.1. 5,,~ (see FiglJre 1)

OPERATIONAL OUTPUTS

Data Output (Dout ) This output transmits data in
serial fashicn with Start dnd Stop bits (If applicable). The
Start bit IS d space (low levell, the data is transmitted In

p.)~i:,\'e IO~jIC, and thf) Stup bit or hits arp Mark (high level).

Internal Clock (¢lnt)· The Internal Clock output
prOVides d bit ,'ilk ,derence The posltive·going edge is
ref,}rencpej to the leading edl]2 of the ddta bit. The Internal
Clock output i, out of phase wIth the External Clock

Synchronous Transfer (ST) Tlw output goes high
fur the la;; two bits of a synchrorlolls character. I t pro·

Vld",. ,Ill II1d,cdlor for ';yndllonolls chill,wt,'r IOddllllj (JIll'

bit winr to the transft~r tllne Thl} tr,lnsft'r tlll1e c)ccurs at
lhe midpolllt of the Synchronous Transfer pulse (see
Figure 9)

STA TUS OUTPUTS

Buffer Empty (BE)· A high level on the Buffer E:mpty
output indi cates that the data previously storea in the
Buffer Storage latches has been transferred into the Shift
Register and the latches are available for new data. The
Data Load Strobe Input dutol11aticCllly resets this output
during the load cycle

Word Complete (We)· A high level on this output
indicates that the last bit of a synchronous character is
being transrnitted. In the asynchronous mode the Word
Complete qenl!rated with the liist Stop bit will remain
through the idllfly time.

FIGURE 8 _. ASYNCHRONOUS TIMING DIAGRAM
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I
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FIGURE 9 _. SYNCHRONOUS TIMING DIAGRAM
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FIGURE 10 - ASYNCHRONOUS FLOW DIAGRAM
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APPLICATIONS INFORMATION
---'----'-'-----·----'--'-····-1

ASYNCHRONOUS OPERATION

fl'e t,~rnllildl trdl1Srnltter will m,llfltdlfl dl1 output con

clition of COl1tlnllOUS Mark bits (logic "," or high levt'l)
between the trJnsrnission of characters, This operating

stdte rna." Of' termed the "Idling condition" The rest,t
Signal [rl~set (: 1G) • (-0 64)] will force the transmitter

Into this iellinc] Illode of operation for a rninimum of one

character tinl".
Oat" 'S presl~nted to the buffer storage register by

nWdllS or tliI' D,lld "II'UtS frorn the systern of which the

tt~rlllll',J1 trdllSllllttl'r I, d pdrt TIll', clatd " In the form of
" chdr,l"tt-r With d bit Ien(]th lx,twp,'rl 5 ,Inc! 8 bits TIll'

"hdr,.",tt'r III I 1"IHJtll k~,,;ludlll~J contr,,1 h,h illc:h dS Stdl't

md St"p' I, dL'lIIIl'cI by till' Word L,":lllth S,'I, c[nr IIII'LII
f)drll'y I'::; Ilh'!ddf1d In Ih\' t()tdl lHPldtl 1 u t 1111' :ndk1fl~ up

111<' "\il)n] 1"I,qt'l Ii It I~' bpl!llj utll'/I'd 1'1 tr,IIISllll;'SIUII

iii!' illl'lil ddt" ""II IJl' ,trobed Illto th" blJlfn r,~qistln t.ly

i1ledrl" 01 til" Datd LOdd Strobe, A low k:V(!1 on the Bufkr

E.mpty LlcltPllt I,rw Jnd'cates that Jlew duu IS In the buffer
,mel th"t the svst':ln can dpDly d low 1(,vl~1 to I!W SvstE,'m
Rc~iJav ',iW Till' status of the Syst(;m'F~-i;a(Jy IrlfJut i~,

dprJak(i dnd ;turl~d ;'1 a flip·flop on the positive edge of
',ac i ', ,,/I',f:1d! l-Iock pulse, In the -7 , mode, there is or,l y

one ,:;,l"r'io! clock for each bit IStdrt, Data, and STOP

lJ'b) T'Ii~rr:for", to Opt~rdte at the maximurn charilcter
I'd'? (", '10 ,elh' iH't:ve,:n characters!, the Sy~.tt~":;'lrea(jY

'Iuul rtJd" [If' IJroulji..,t II)·..., bl,furp thp begi11llintj ot th,'

,i~t StU!'- I-)I~ ot th,' Cl'lLJrdClcr (::i','e Ftq'..Jrl' 8J l'nt~ IDW 1(~Vt~1

"iqn,jl t),l L1 l'jl· 'J ftH) tr<dl~ff;r trrn\11C] i[l~li,,-, \i\';l(~'~'! c'l'dr') rill
"11) Il;I'l'!I'\::.j! hluch-) ,IXI'('pt tlll\ \1\d1~~r -;It·:i.llJe Ft'ill;11\ r

,,,HI tl1l'II d"I'.\IT'"t,,: iliy Cd\lSC, " II,II1',!,'1 uf tllt'liullt'r
",.,1,1 'II.', lill' ',hill r"(j"tl'r (Sl:,' A''IIII:hrUi1UIIS TIlllllli!

[J',lqr""" F"'jlll' i~1

f !1" Il' 1/\/ ~ !l r lr,lt'II'r (l\l~t tr'lll'.lt'rt-t'tl j~l\t\ !Ill ',1!11 1

r"qi ,1"1 \ \'\11; ,:'dtllll,JlI~'dily h{~ !lrt'l'i'dl\r1 u)' d S!,H 1 tHI

(,I \!Jdl,t' 1'1 1,,</1, 0 I ,'J 111. 1 5prldl1y tr,ll\',fl1Ittl 1 c! d'-l dll NHl

"i\;d\t'tt'f n d' l~\' tJtl)qrllnlnlt~(j LIt rdlt' Tf:" :ntcPldl tlrn!t1~1

','O""t"1 v·"I' k·,,'u tr;lI'f, of tl", ,'ILiI,":"'!' \''.)'iltIOli III tilt'
,,!)/f! j',. ql'··t!-"i', !.irl)\,ld,.; tl111inq r:oritroj lu tilt] '-,cquf'nce

,:U'1I10! loq:c fur "',,('rtlo'1 of pdrlty (If Illterl1,ll parity IS

,)'1, ct"d! !nu) till' i",t bit pr):,ltlon of tile character, ,1Ild
add 'I S'cC)I' bll ,Jr bit:"

nil' "limiler uf Stop bits heir,,] orJch,d is deterrnll1f:d !l\
lht~ 2nd Stop R,ll Snlc;ctor iint' ~/Jh;\)1 <';p1il.ltlfH) \JIlt' ur t\/'V[J

:~IOP LJI ts r\ \j''v'or(.J Conlpleu-, ~rgn:Ji i.)cnl·(;it~;c! CUlnc:dc'llt

',\Itil till' IdSt Sll)P bit Tht' Word COlT1lJiete oUl[J<Jt Will
remaill hlqh fOI d iTlIrlllllUrn of on,; i)!t t'lllt' (Jr u'lul the

Start bi! Di trw next character beqtn~ d'kl ,1'\ idlllig tllll!;

If" ll',;'J.J c_I,"d"kr "d" ill:en strobecl'ntu the bufier storJ'J'
rpgl':.~tcr (t3u f !t,r Em;~tv ouqJut i~ lo\,,'v) Lind d 10vv level IS

c1;)~tllecl tc thi: s",t;-nl"R'eady line, the Idlill~J till1\' tH

I':Vncltl~'; dl"c! [ill' "I,'xt chdrdcter [.lt~QIiI' diJtDrnatlc"llv
Tllr~ II" r,.,r" ul ti",' tr-,JI1'illlllled delL, I, r1t'tl'rln,,,,:d b\,

1Ile (r"TI.:II", ,JI tl,,: ,:·,tenhtl \~Iock ,.lnd by tlw dIVIOt:

rdtlo ill ,I;,: ,";,lllld ,,, rhl' 1:1krll<J! ,:Iock ~Wllelatol, Tl1rt',:

COUrlH":-l r ,~:I}~) ,!.' "I J'ldble 1, 1(3, G4 rht:i! prdv1de

COil1[)l:!T,h,! l/ ftii trlf' osclli.':ltur rl.~ql'Jn·\j j", i" Uh'~ terlT1HLJI

n'(;('IV('[ TIl" chip "",'1 (', "c:llI"IJ"(! 1N11I'" 11{l11, til' \6

Ellable alld the' Cit! E.lldhli: dn' Iligil TIl" n::,"1 ;,1I1l:11011

Will clear the IIlterrldl COlillters ,mel shift register to pn'vt'nt

extraneous data from being placed 011 the outpu I 11IIt:

SYNCHRONOUS OPERATION

Data is presented to the bufter storc1ge regls!<,r h,

IllI'dllS of the Data Inputs. This datd IS III thl; 10lln of "

character With ,] [lit 1"Il!Jth bptwt:en 5 <md 8 b,ts Tli"
characttrr bit lell'llh \lIlcludlng parltv 11 dlJpilc"hlpj I',
deh,wd IN th,: WOl'd L','flgth Se lector III pu t, The 1:1 pili ,I..ILI

I, ';tro[x:d "ltu the tlulter rpglStel L)v nWdnr, 01 tlw Ddtd

Lucid Strobe, dllll the F3,,!fel' [Illpty OlltpU[ III'", [11f)"1 ,"

low level) the'l IIld,c"tes thdt IlI'l!II datd IS III 11', hulk,

Wht'll tiw IlI'X I to the Idst bit of the pr\'VIUllr, cl,,,rdcll"1 i'

pldCI'd on tht~ output line, the transter tlll),r:~J IU~]I':

generates ,j synchrOllOiJS triJnsfer tlnlP oUlput \Ml1'ch \lvill

continue to the I'nd of the chardcter Thi~, outpul oro

vld.:s an Indication one bit tirm' prior to thi' tr"'i',I,,r (d

ddta to the shift register, DUrin\) tl'e last bll tl'l'W 1:',

transter timlllq 10(jlc clears all functioildl hlo,;!", "Xl"'n!

tl"" buffer storage r('(Jistl~r and then dutUtlldtic,Ji1v c,;"" '
d transfer of the bufft~r data into the shift reql';ter LU"L!'IHj

datil during the transfn lilne is forbidden becdu.,t; ot th,'

rdCe condition which wi!! re:,ult between the Oat" Lo"J
Strolle and the lI,t,:rr,,,1 transfer timing Signals (set F'gUI'C'

C)I flw Word CO'Yipll'tc output will go high tor orw UtI

tlill" Ct)lIl':ldl'lll ,'Vlll! 111<' Id~il bit of the charllctci 11,,: IH;V.

,11"I,l\'t"r 1111,1 Ildllr,I,'rr,'r! Into the shill rp~lhtpr! w,ll 1",

',,'11,,111' tr,IIl'.ll!lltpd 1,\ Ih,' modpill dS dll NRZ "V.lvI,hlll'

J! thl' I Jrllqr,lI11rl1l'li 1111 r,ltc The illtt)(fldl 11l'l)lnq \ {)\.Illit'!

\,:I)! k"l'!' 11,111, td 11\1' ehdr;J('\lf rll)'~ltlOr) III f!':1 ',ili!1

n'q' ,11'1 ,11I.1 I'rllvllh' l'Inlll(1 t'()"lI'ul 1,\ till' ':( qll"T;C'; CUll

tI\11 10",,: 1,)1 111',I.'r!Hl', 'I! Pdrlly (tl ITll<'rtldl p,llity I',

,.t'1t:ctI'dl Intu til" 1,1'.1 Illt pU'ilt!Ull ul til,: tll"r", 1(;1' Til"
L,st IJit of tl·.' 1:!lCH,I,'lJ'1 io now pll',I'Il[ "I II" dUl1'",1

dlong with d Word Complc,tl' Slgn,.d, The seqlJl~nce COi1trnl

logiC will Irlitiate an,"', ,'ycle' dutoillaticaliv when the bit
time is compl,.'t,· 1, ,,,,w cycl<: Wlli "'''iult ,n tlw trall~

nliSSlon o! 11·)· ~,,: I chdr(Jch~r if'd n;,vJ \ ilar::wt' '''' \'. L,e,.":'

-:tr;)tJec1 OlTC' tilt: huffer s!orJqc reDi~)te~ tEl '1\ i t-IY~r\',

~IJ~:HJ! 1\ IOWl or d ('I wtpr Icnqtn L)f all !V1i-J:'~' [1,1_,

("!VI character hac; b""'l st'Jred. Thus, chdrdcl"I' ','/Ikr;rc

nildtioll i~ maintdln,,(j ('Vt!n thoL:ql': dl1 Interruptloll appe;a(~i

,n the datil stre.lll:

The nevv htl !"(lft' e,f the tranStrllt.it~ci ddL.i i'-l de tt·.:rrnint:d

tJy the fr~~oul;n·,,:v j'd iril- ::X tt""'rtlai "lc'l.:f.- Litle! by tnc (]1\-'.rJ,~

Llt;n of the CUlltlli.;t" ,.- l:le lnt~!rrl(11 clock qt}nerai(,r rnr!',~

counter ratio, d'" dVcJ,i"l.lI" i 16, dlld Gil i'l",,,
provide compal,l.lIiity with till' u',I'i1idlnr rpUll;rpC! for til')

tl.~r'nlnJI r'T",,!"r The chip rl'S(', dC/liev"d '1vn'll iJol!':

trw 16 EIIClblt, und ti'lr 64 EII"ll!,; are high 1 ht' :'cset

lunctlt'll 'Nill 1'1\ ,I: U~t' l!ltl1f!lLll COllntl~r~ dnri ",111ft r'-'ql~t('r

[(I pn'v"'lt ';:'d r.iI Ii 'ill, !I·IL, truill lJ(;illg pldc,-'d 011 U",

\)~itpul il:it '

(Ai.) MOTOROLA Serniconducf:or Producf:s Inc. __I

-_..... ?rln[ed in ::,w1tllUland
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TERMINAL RECEIVER

TI." tl~rrn"'iJl receiver I, a syllc!lfiJIlUus/Cisynchronous cJata COIl1·
fllunlCdllOI1S adapter lI,at r~celve, sf'f1al cll~litdl data fron, a 1l1ocJern
or other source, organizes the data Into fixed word lengths carre·
sponding to characters, and transfers these characters to a buffer
register from which the character may be accessed in a parallel tor
mat,

MOS

TERMINAL RECEIVER

(P CHANNEL, LOW fHRESHOLDI

-----------------------------'

• Sync1lrollous c1!"'fi Asynchronous Operation

• One Chardcir:r of Buffer Storaqe

• Buffer Storaqe Slatus Output Provlcl"c!

• EXIt;f1 1 dllv SI~lectdblp Character Ll!llqtl 1 , of ~J, 6,7, or 8 Bit,

• Svnchrolll/dllOll of Clod, tl' 111p,,! D"ta for Butll SYllchronou~,

dl1d Asvnchrollolls Mud"s of OplJratlon

l.~·_,_~~~=~~;~~~~~~;~_f~'~~?-~~~ti~~~~~~~.~--J

-l

Odli or Evell
PIN ASSIGNMENT

2 t

22

2' ,-,
2iJ

23

24

--- ---- ._,-- -,- '1

I

Starus F- n:.:dJ!.

SerialOutplJt

"S,,'n" De\ect\~d

Clock Outpu t

2

Asynchronuus..'
6 Synchronous Mone

18

5

2

3

4

G

9

8

10

11

12

Even/Odd
Parity

W~Hci

Lengtl'>
Selec tor

E: x ti:.~rniil

Clock

1Sv rlchrl)I)OI15

C!t.Kk
Syncr~ronllt'r

• In til(' Asvnc1lronolls Mode, Pruvldes lor Generatlnq d HfiEAK
S'~l'ldl vvlll'n tl,l' AbsenCE' of a STOP llit is Detected

• Over'run I mJlcdtor Denotes Losl Chclrdctel'

• Illput Clock Frequency 64,16 or 1 Tlmps Bit Rdte

BLOCK DIAGRAM

• Opnating Bit Rate of DC to 10k Bits per Second (:- 64 Mode),
40k Bits per Second (-:- 16 '\lode), and 200k Bits per Second

(-- 1 Model I
• Inpllt aneJ Output CurTipatllJll! With TfL Devlc~s . ~

I'vlAXIMUM R/:I,TINGS ,'ioitaqe, rderp~ce'j to VS~;1
'--'--~--------

,--

!1.[): 142 r--: I
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- ~~NC~'ON DESC~-~,~':~,~o"o", '''00' ""'" W"O", b". "TA"'=l
Ill\' ST [',H r 1.li IS used tD In,l;(.iJte the ureS(~nLf~ ()f d chdracter and

flJr svnd~ronl/dtlc.j!l of the IllrernaJ clock II'JIH, rilE' characte t The
presence of a S fOP lJlt verifies character synchronIzatIon

A low levE'l on th', Input enables the deVice for synchronous
operaTion and dISables all asynchrnnous logiC In the' 16 or C 64
p\odes, .) transition rn0r11101 ~ornples each "Mark to Space" tranSI

IIOll of the datr:L COfTlpareS thtl -;- 161-: 64 clock counter state WIth

'he preferrell cOlllc;clenu' state, dnd lllcrenWnf;jlly adjLJsb olHLhalt
(:1-'1,1-: ,,~(lP toward l,~orrf'ct bq synchrOrlllat1on In the 1 IllOelt

hIt synchrOlllldtlOll must hp accornpllshed externally. Ctl;Jracter
\ynchronllatlOll IS hdllclle,! externally by detectrnu d sprlt:S ul ~;ynl

dldIJi:ter~ Ie U.' S"r N j

INPUTS

Qata ~~~~l nIl! Buffm Stortl~.1f' Idtch,"~ .He siJlllpled Vl!h{~11

t1ver d hlql, level IS dPp11f'd to H't' D.'ltd Strl.ltw Il'llut rhe Data

Strohe rlli:lY tH" mamttllned In the h Igll qettP

Data I npu t The senal ciata from ti,e modeln or other SOLJrceS
I~ entereJ"'Trrta the Ternllnal Receiver by means of thiS terrnlnal

n~e ,jata I~ not Inverteu Wltl'lill the reCPIVf~r clllc1 apr.W()fS ..it the

,)utput 111 tht"l sanle sense a~ It enters.

All IflpUb afP lllternall'r "orn'.Jt:!nscderl :)0 h ~.~ to VSSJ fur Itn
uroveej cornriatlt;lltty INlt): 1 fL Thf: Iqtprn~)ll:olnpensatll)n!Jlase<;

,;nused !n~IlJts to VSS (111~lh state)

SLJtll~' E:.'lt~LJlp 1 he 1,'111.:"t-)5 01 ttH--' R·.:\'PIVel StdtLJ~ He~llster

art;) ~afTlple~he!levef a h'iJr1 level IS dpfJ1rllt! to tht" Sratu:-. Enable
['ne The SLl1us EnaDle 111dy he mamtdlFle<j ,11 tht--' high ';tate

Even;OI.id Par~ty A tllqh lev'e: on the EVC'1l CieJd Parity l'lpLJt

causes a checkfmarl even number of f"!911~lp\tel datd 1)lt$ Includmg

the parity bit. A low level c~lec~~ fClI Odtl parlly Ii'! a Similar

rnanner There IS no prOVISion to Inhlb.t the Parity Check logiC

for 'no parl'"y data trzlnSnllSSIOn

"~yn Detectpd (SynChtOlIOUS Mode only) 1\ low lt~vel on

tlll$~~'--I~olds~Bulfer ;"-;Iurdge neCllster latches olh~r( SO thall
,IJta rlpp\e5 acros~ thl~ uutputs tn perrrll! external detection of

wnc codes on the recelvel outputs The trpnsltlon to d high levE'l
ll'jc!lcates to the t'f'CelVer thdt externdl logIC r-ld5 deterrnlllt::d char
acter sync. A high level on this Input enaLJles thfl systenl to oper,Jte

In the synchronous mode by cycling In synchronization with each

character

Word L,.!ngtll SI::!I:ctor Two Input IIJH~~ I X, y) arl~ provldel~

10 define trw charact~r tJlt I,·r'gth. A charactl!r will alway, appear
at the OutDUI III a rIght JU',tlflCd bIt POSition for thp ')ell~ctcc1 word

"·"gths Th,' fOllowmg table ,how, the charact~r ipngth for each
Inout C:L)lTl~] Ilat1on.

OUTPUTS

All used outputs require 8>ternal pulldown reSistors For TTL
"1terfaclngwlth il fan out at one (1\. R[ 6.8 k!l L5°o Isee Figure
1)

~------_._------- ..- ._ ...._.._--------_._._------
I ;,'~~':. ""VII v '_""'d"" . ",,,,rrv to .t)f( ler i tn"., "'''''''. 0'-1'"'''' .'a"""", Il'" rD. Plq~,.
I sLltlf \/(1It,1qe;) "01 ',I'·, Trll_ 1If~lds, hOWP'.Il'r '1 I', J'jv''>t~(j t/ldt fl()rrnrJ! IJr'~C,J"rl(ln<., I).
'[ t.~ker' t,) ,,)\II)l,! 'PiJlli.<.llf'Jn 0 1 c~~I" v0 1ld;,lP il'fi!"·( i:tl c1'"j Inu,llT'lur'q r;J1t.'(j vulr"ql'$ r,,) j

n~I') tllllt\ l'npe('j;lilC'''' ClrCdd !
L .__.,"_",.~_,. ' . ,__.. .__."'_".",.,.. ,__ _,.,_:

Senllconc/uctor Products Inc.

I

I

i

1
I

_. .__J

ClrJCk Output 1"'le ,,,ternai clock that f'as been synchroniled
v.... Ith the rjata-~'savalldiJlf' fOt l' ternaJ use by me~ms ot ih is out;)u t

:J Panty Error lncolle,·\ parity tOI a partlcl,lar characrer
LthlSeS an error Signal \hlgp level) to tJe generated and rnac.le availa

hie at the Parity Error outpUT for the period that the chardeter IS
pn~sellt In the Buffer Storage f~eglSter

4 f,reak iAsynchro'lous l\;1(llie onlyl The absence of a STOP
bit follOWing the chilracter ':auses a Break Signal to be stored In
t"P Receiver Stdtus Register tor the charactet lirne

Data Outputs Data IS transferred to the eight parallel open-
,j(all1 outputs from the Buffer Storage Register latches. The out·
puts are enabled by all Input Signal to the Data Stroue input and
prov,de bUSSing capal1i1lty For character lengths of 5 to 8 bIts.
data appears In a rrght Justllied position.

S",.,al Output The data being shifted Into th" shlfl register
" slllluitaneously aVdildbl" at the Serial Output This provlcles a
Iywans for externally aCCllrlhJ!atlng longltudrndl panty

Receiver StaTuS Oun"Jts StdtUS Information IS provilieci tJY
')leaIlS of four open-drain OdtpUtS. These outputs are enabled by
the StaTeJS Enable Input for lJusSing capability The functions ot
tllese Status outpu ts are

1 8uffer Full ThiS output shows that p character IS Ifl tile

Buffer Storage latches and has not lleen sampled at the e'gl11 data
outputs by uSing the Data Strobe Input. The Data Strobe Signa'
auto,natlcally resets the Buffer Full output. If the Data Strobe
InPLJt IS maintained If' the high state, the Buffer Full output wrll
appear as a pulse

2 Overrun ThiS output provides an indIcation that t"vo or
nlore characters have t)e~n trensferred ,nto the Buffer Storage
Register latches In succesSion Without an Intervening ,amp'mg of
the buffer contents by use of the Data Strobe ThIS means that at
ledst one ,:haracter has bE'en lost. Use of the Data Strobe removes
thIS InUlcator after the transfer of me next character Illto the
I~uffer Storage RegISter

Bit Rate:

16 x Bit Rat"
G4 >< BIt R d1()

Ma'J!t:r H eset •
----------------

Oscillator Frequency at the
External Clock Input

MOTOROLA

o
o
1

1

c 64

.'J" tYPIcal deslqn of the ,'xtt.'lnaJ "y'-.tl,'IT"j I:' "'Llel"'! that onp of thl'

cil\'lder ""labh's IS setpctpd for tilt' apl'd!c.3blf' t'xt~'rnaj clock frl'

quellcy Thp on-lt~r CfldbltJ Illput UH,'fj twcorn(~s a Ma"ter Reset

tor the I>rn'llPdl Rec.f'IVer

lh dfHi 64 CO'I(iter Enablf's fhl'sC' tV'""o dllJut~ pro

\r Iii d ,llL';'Hb of [)ruduCing the ifltcrnai CIOl,K tron"'l dn o,;cl11atof

tlldt IS Pltht:r 1G or 64 tirlle::, tf-Je bit ratl~ PrOVISIon I~ al')o nwch,
to {JrlrHJ tile already Synchronized r:IOck frntTl a ')ource such a J a

rnocJt~J1'1 Into tllP Tf-'rn1(llal Receiver to det as thp Int~:rnal clock

A\'3Iiaolp optIOf"'''l are <;hown III the follOWIng table

External C~oc~~ rhl~ IS the oscillator illput thdt cor1 t,-015
,hp trarlSrll\~~:"\!on rdtp of trlP Tl,,'rnllll;;J( Rect'lver

Asynchronous.'SY'1chro.!10US Mo~ A !llo.l, leVI~! en the /\syn
chronousiSynchronous r\,'1ode ~npui en&)l~s the ;!.E'ViCe for IJperatlon

[ __i_I_~_-_-_~_-_-_...L._'._' n__C_IU_d_j_n_~_~_:_:_(_(_:"r,"",_,c_a_b_l_e_,I
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS villi !d) () r, \I<lr V,;~, ",(1' ()~) Vrll
V CJC; 1) 10 Veil r A 0 It) I J~)uc, elll Vlill·l\l""

I ,·ff'rl'lIC('d to ~lroUrld ':I'.d (Hltlillt', loaded as ,,J10'l\ill ,n

f-llJ(JI't> 1 uI111-'c.,!:> OttIl5V'V15" I1nT"d I

-- - - --
CharacteristIc Symbol Min Typ Max UllIt---

I"put Hryh VOltayr' VIH VSS· 1 5 VSS I 0.3 Vr],

'''put LOW Voltage VI L VGC; VSS - 4.1 Vdc

I qput Currt'nt lin ;lAde

,All IflDuts f"'li)Vt? II'tl~rtlal MOS pdllu~

rh~Vlce" r~}h:n~flcpd 10 VSS 1

IV1n VSS 1 ':> Vdcl -50
IV ln VSS - 4 1 Vde! 100

CJ Itput High \/OltcHJI' \fUJi Vee - ? 1 Vs'" Vdc

O"tput Low VOltily" VOl VCiG
, 11 4 Vde

l!\put CJOdCltZH1Cl' Clf) pF

!1 \J,l MH;I 30

1I :Ic)cl-. PIli.", V\tldttl (f ILlII!'!' :J) PVV\' 780 11::,

B,dl,-, f- ,iii Pul>" W,dO, iF '9tHl' 31 I'WBf- 500 ns
e-'
f),ltd Strohl" to Data Output Oe1tl'-1 (F- InUrt' 41 tPI H 1.0 >"-_. --
Statu::. Strobl' to Statu" O'..-:t+HJt D\·lay If- 19UIt: ~ll tpU1 1 () I.l$

S,I1 to Nexl I rlU-'rl1al ClOt''' SPtup Time (t-Igurp Gl t 51 :1 u .) 20 j.l"

Mu<;ter R'"s"t Puis!! Wrclth \ F rgurp 71 PVVrvlR 1 25 IlS

Clock F requenl;y 50'" Duty Cyel p r 64 110k BitS/51 IC cle 640 ~Hl

c 16 (40k B Its/s) dc 640
- 1 1200k Brts/s) dc 200

J {'put Trans,tlon T InlPS }J.S

I From 10>, to 9U'" pO'I1!sl I r 1 O'

tj 10'

~iutout Tr~F";Lt'(Jn r P1P~ I' ,

IF- rorp 10 to 90':. pOrntsl t r . 1 0

ti ., 1.5

Power D:sslpatlon Po ,. 500 mW
(,....~'i OlltplJt load:. dlsconnpcteci and all Inputs

groul1dl'd !

~M<l~lrnUrll Innu1 t'dnSJtlon tlrrles arE' ~O 1)/ Pu'se \VI(1th Of the specified q,aXIfT1Ulll of 10}J.s whichever IS srllal1er.

TYPICAL
FUNCTIONAL APPLICATION OF TERMINAL
TRANSMITTER AND TERMINAL RECEIVER OUTLINE DIMENSIONS

[AT,,,,,,
"L:''' ~

"',lJ
ilJ

I r l f P'1d ~j [

1 i :".":,." =:::-I
""''"''Ci"L I',", !

C' 1 T

r\~ I "J i \1 fl' [" I

cor,1:i1t;','[.Jj !i,j';:, ;~. Lr'j:f:J
r ,ji 'I",',) ",I

---------

'Olmell$IOIlI~ l,) 'ea,) cenlerlHle ....hen larmed pd1ijllel

U',l(l cuI t u , loenlillca!lol' OJr mdflud I,d IUp

MOTOROLA SeoJiconductor Products loc.
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TEST CIRCUIT AND TIMING DIAGRAMS
l

FIGURE 1 -- TTL OUTPUT TEST LOAD

__. j_V~
MC22b9 I

MUS l I
r;I"p I

1 :
I
I___• .J

CT 20 p~ total jJeViJ'i1tlc capaL'l:aflc~ \-.... Illd] 'Ill:iu.des pr01Jl~, Wlflntl, ,llll.! "(loll! UJpdLl1dllCJl<.,

R1 IS [l(JJlJstefJ 10 1 1 6 rnA when 11,1 OS IJutput dt!','lce I~ uff
Rt 6.8 kdohms 1~5"·, 101 slal1tldlt1 TTL t!l1erLll:1I1g

646 K.1!nlnns i 1~" 101 testl11Q Iii ar:l;urdJlif;p will, t lectllca l Cildli..ldpi "lIC>.

r---

I
I
I
I
I
I
I

fi -
vOl; I

I

HI

MM1Jli1bll
I)r [quI\!

\1M07UOU
lJ' E-nurv

L Simulated Tl L 1 Ii,'([-----------

FIGURE 3 - BUFFER FULL PULSE WIDTH

Buller
full

---l

VI L

-, I, 14-
~--::9-;;-0-"""--------,:i::

50'
10 - I--------'-'----'\ k--

¥-PWc ------

FIGURE 2 -- CLOCK PULSE WIDTH

FIGURE 4 - DATA STROBE TO DATA OUTPUT DELAY FIGURE 5 - STATUS STROBE TO STATUS OUTPUT DELAY

U"I:I
SlroJ)('

Uilld
(JU!jJlil

-1" r-
~

_ t---:egO~---- VI~

- 50
__---'--'10'--"-----' 1 VI L

i
tPLH --t

1'.·-;;-90"'"'--- Ii 0 H

VOL

t, /5 ,I'

fOI DalJ
Strobe St,llilS

SilOtH1

St.'tL!::'
OlitPUl

-1 11 r--

11-:'-::10"""----VtH

50' ,
10 :

----, I-----------VIL

IPLH--! --

h go;;;;",-- Va H

liOI

t, 75,lS

tor StCltUS

Slro!Je

FIGURE 6 - SYN TO NEXT INTERNAL CLOCK DELAY FIGURE 7- MASTER RESET PULSE WIDTH,-------------l
I I"~ ----4L1r- ---VI'I <J i H

:L____ ~.~.•.... :;.;.'w':":,:~~ .. _.....~"~_I
I
I
L. A).,'i MOTOROLA Serou;onducfor Products Inc.
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FIGURE 8 - TERMINAL RECEIVER FLOW DIAGRAM

M~slw Res~l, lfj Enable. 64 Enable)
Resets Clllck Generatur
R~~els lhe SyrH:hr(]llIlIfllj logic
F1eseB Pallt,' Chec~ FunCllon
He~ets Tr;)llsjer I ogle
Resels Sidler Full Lalch (Output '·O"l
He~,)" Break LalCh (OulpUI '·0")
f\~Sl.'hnVPlrllll LJlth (OUl!Jul

H~~rt~P,IIIIY lito' Ldlch (OlilPtil
Plr~el\ B,: Cllllnier

,,'
Co 1IIlli~'

rlJll,
Inl\ lale TI~nSrer S l!lfI~1 No

Transfer Oalil friJIn S~I(I Hetj,\lel I~

Buller Storage lvlthe~

Set Buffer Full L,mh
WlJlpu! I I

Inlll.,I,I<,.,8,1

H"~el\ SId'! B,( l]e;pued
LdTCh

SH~ Shd: Reol,ter 1<
All ]"',

C""ses Bulfw f.u: i!"IU"II'u»r

fM') MOTOROLA
/

'---/'

Serniconduc-tor P"oducts Inc.
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APPLICATIONS INFORMATION

ASYNCHRONOUS OPERATION

The (unetlo!"1 of the terrTllnal reCt'lver IS to p~spond to Input data
and synchronize with that data. The nOrln,,1 state of the data line
rlurlng the tl'Tle when no char"cter IS beIng transmitted IS the Mark
5tatl~ The ,!lllial change In state of this line will occur upon receipt
of the Start lllt ThIs "Mark-to-Space" transition lof the Start bltl
caus.'s the IIn~rnal clOCK ge"erator to be Initialized for synchro·
nl?at,oll of th;, ,ntNllal ;:Iock with the data. The rlata line IS
(OntHluollslV nlorlltorpd L1lltll the Internal clock Signal IS generated
~r the ItlIdpOll't of till' Start l"t period ThiS assures the p,,!Senr.,> of
d valid Stdfl btt Ttw synchrolllling logic IS thl~n dlsahled until tht'

l:ol11pl,'tl' chardctN Ifollowlng rh,' Start Illtl IS t1'cl'lved If tl", d"t"
11Ill' rl'tllrll~ to tIll' Mdrk state las III thp l:aSt) of tHJlSI~) dllrlnD tht'

r110rlltorlll~J p(~rlod, tht' bit I~ ignored and ttl" t{~r Inlnal rl'crlvpr

n~surTlC'i lookinq for a vdlld Start bit

After t he Start bit hdS been detected anrl the sYllehronlZatlon
accomplished, data IS shifted through the shift reglst,,, and the Start
bit appears m the Start bit flip-flop Ithe idSt stage of the shift
register). The complete character IS now stored In the shift register
and the receiver automatlc<Jlly generates a transfer command to
load the character m the buffer slOrage register At the same time,
the state of the Stop bit flip-flop IS monitored to venfy the presence
of a Stop bit. Its absence will result In an error output called

BreaK being stored In the receiver status register
As the character shifts through the shift regISter, panty for the

character IS accumulated The re,;ultlng panty bit condition IS

compared With correct parity lodd or even) and, ,n the case of error,

Parity Error will be stored In receiver status register
When the character IS transferred to the buffer storage register,

a Buffer Full signal will be stored In the receiver status register If
the transfer occurs dutlng a full buffer condition, the old character
will be lost and an error signal called Overrun Will be stored In the
receiver status register The receiver status Information will be
retallled throughout the character time until a new character IS
received and the npw status IS stored.

The access of data In the buffer storage register by means of the
Data Strobe Will reset the buffer status output, ,nd,caling that the
last character stored III the buffer stora<je register has been taken by

the system.
The ",ternal clock generator diVides the bit time for each datd

bit mto 16 or 64 segments, dependmg upon the externally selected
ratio. A Single cycle of the OSCillator Input slgn31 1s <jated out of the
clock generator at the cent"r of a bit. ThIS pulse" the Inll~rnal

clock Signal which sampl,~s the data and provld,'s the Illternaltiming
for the entire terminal receiver. The clock generator and synchro
nization cltcultry can be bypassed by a low level on both the
-:-16 Enable and the 764 Enable. In thiS case, the oscillator Input

signal becomes the Internal clock.
A master reset IS provided by means of these same two clock

enable lines. When both the -:-16 Enable and the 764 Enable are at
a hIgh level, the chip IS held in a master reset condition.

SYNCHRONOUS OPERATION
Synchronous data transmlss,on has several charactenstics which

require special consideration In the synchronization of Incommg
data With the receiVing system Synchronous data appears as a
contmuous bit stream With no Interval between characters and no
control bits (Start and Stop bits) Therefore, synchronization must
be accomplished by means of the regular charactenstlcs of the data
itself. Two degrees of synchronl7atlon are requited In order to
receive a valid message. These are bit synchronization Iwhlch
synchronizes the internal ~Iock of the receiving system to the data
bits) and character synchron1latlon (which establishes a character

reference by means of sync codes dnd util,ze:s the f,xe,j bit length
of the characters to malntam character synchronlzatlonl

The technique of bit synchronizallon provided In the terminal
receiver for the synchronous mode of operation utoliles each

"1\1tllK lu Space" tr;)I,"ltIO'l of trw uata 1rll; data tl;1IbilI0t~; ,JLI'i~:,

an lllcrl~fnental corn~ctlon of tril' Intcrlwl \ lock ti1rlll1q 01 1 :<? or

1 i 128 of thf~ bit tlnlP (rlcrwrldln~l upat-I thp COLJrltr!r ratio sclc!cted,

~16 or :'641. Th" oro",,",; of IIlcrl'mentlllg the clock With ,,"peet
to thp rlata contlnlll"S With each Mark-to-Space trans, lion of the
data ulltll the clock Signal occurs at the midpolilt of thl' rlatn bit
The synchronization logiC will contllluously attempt to correct the
phaSl' error between tlw mlclpollli of the data bit and the IIlternal
clock Thl~) results III the l!ltf.'rllal clock Inl.1llltaHltllY lock. \\'Ithln

0.8",· 01 Ih" rrd""",cp (:fj4 ,.:iuck 1110d •.' 1 Ttl" adVdllld'l'.' of till'
t(~chrllqlll' IS that thp daL_l trdll~;ltlorl (f\.'~t1rk to SpdC(' tr;lll'lltIO!d
llrlll'S art' dverdq,-~d. th(-'n'foll~. <;IYllal 1l01Si! j.JlJlSI . ..., ur lJllwr diJtd

all l 'ffdllOllS will nllt callS(' till' rl'Ct'lv\'r Iu LOlllpll'tcly !lhl' hit
synCllrorllldtlon T Ill~ h~iJlllrC IS Pdrtll:uldrly Il11POI tdlll Hl syrl

chronotJs tr;JIlSllllssrOtl bec;,Jusu uf 'the prolJleln of n1;Jlntalnlllg char

.Jeter synchronlldtlon and tlH~ necessity of re-~_~stdbJlsI1\ngchari.lctt-~r

synchronization w~lenever bit svncilrolliiation IS lost.

Character synchronltatlon IS perforrned ex ternal to thp terr'rHnaJ
receIver by means of d sequence of con'lpart~On"i betweeq the

received data and a synchrolllLatloll cod" I',.g., "Sy,,"1 or '''' of
synchronizatIOn code,S, The t(~rrninal n'(;t-:lver Isdesiqned to f.JCiiit.:ltr:
thiS external character synchronllatlon In the follOWing ma'-lner
When the "Syn" Detp.cted Input I~ low and the n~c~lver is OJjI-'ratinq

111 the synchronous rnode, thp buffer storage rl:glstl,'r l~, "tran...,·
parent" so that data can be monitored as It tipples through tlw ,b,ft
register After the flt,t sync code has b'c"n detecv,d, tile "Syn"
Detected signal IS applied, which returns th" buffer storage regISter
to Its normal mode of operation iJiirl InitIalize's th~~ charl.1etl'r

counter The second character In the <;ync detection sequt'tiCC will

then be transferred automatlcdlly to the buffer stOlag,· r"'ci,ster
whpn complete. ThiS character IS then accessp,u for veriflcat'on as

a sync code. The process IS rept~ated until It has LJ!~r:~n dplf-lrrT)illl'd

that character syllchrol"zatlon has been achieved. (I I the· ";I.lu,r","
sync COdl~ IS not present In th~.: buffer storage register durulg trw
synchronization conlparlsoll, tIle "Syn" Detected SIgnal IS rf'n-lov(~d

and the process starts over.! Once the synchronlL3tlon sequence is
cornplew, the exh:1rnal <;ync t'OlnpartSOn IOUIC IS dlsdbled arld tht'
IIlcofn1ng data messdge IS processed as data

As the character shilts throul]h th,' shift reglstl'r ibypJss"lC) ttw
Stop bit fllp-flopl. parity for tllP char3cter IS ;]",:un1l;\at,-"1 TIll.'
lesultlng panty bIt cOlldltlon I~ compared './'vl!h corrl-'ct ~arlty {odu
or even) and, III the case of I~rror, Parity Error \.\llil L)t' o.;toJt:d In thp

receiver status regl<:,tf~r

When the charactl~r IS trl1llsfcrred to thp buffer o.;toraqi_' rf'glstcr,
a Buffer Full Signal WIll be stored tn the rc'O~IV(lr status register
1fthe tr an sfer occu rs du ring d fu II bu ffer co ncJ ItlO n the old .:haracte.'r
will be lost ancJ an error Signal callerl Overrun will be slOr"d m til"
receiver status register The receiver statu'.; Information '.Iv!ll t),:,~

retained throughout the character time until d new cl1Jractl~r :s
received and a new ~;tatlJS word IS stor(~d.

The access of daw 1'1 the bufh~' storage reg"ter tlY med'" uf rr,,
Data Strobe Will reset the buffer status output, Ifldlcat,ng treat the
last character stored In the buffer storage register has ty'en tak"n
by the system.

The Internal clock gprH:lator dIVide" the b,t tIme for f;i3ch d<1t!:!
bIt Into 16 or 64 segrnents dprH;ndm~} lJpOq tht.' externally sP!f-'cted

ratio. A Single cycle of thp oscillator '''pUI Slgllal,s 'JAted out of th',

clock generator at ttle ·:ellter of "bit. Th,s pulse IS the mterna!
clock Signal which samples tfle data iJi"ld pruvides the Hlternal
tlrnmg tor the entire terminal receiver ThfJ ciock generator dnd

synchronlLation circuitry can be bypassed by a low levei on both
the -" 16 Eflable and the -0' 64 Enable In thIS case. the osc,llator
input Signal beconles H18 Inter'lal Clock.

A rnaster reset IS prGv~dell bV nleall$ of Lpese;3rne two Llock
enable Jirles When both the 16 f:nable ilnd the 64 Enable nre
at a high level, the crllp IS he\(; L'i a lllClster reset cond,tlcri.

MOTOROLA
, • "f.or.;' ," ' .....

Semiconductor Products Inc.
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BIJLAGE III.

UNIVERSAL POLYNOMIAL GENERATOR Mc8503.



UNIVERSAL POLYNOMIAL GENERATOR (UPG)

I" "',nrH'~ ~~"'"
l·:I;JvVYi....,~

.-----.--..---..-- "l

I
_---Jl

BiPOLAR LSI1
I

~ \• Ii, t .•

\ 1,

The MC8503 Universal Polynomial Genera~or (UPG) is lIsed in
serial digital data himding systems for error detection ar,j correction.
The serial data stream is dividp.cJ ~y a selected polynomial and the
division remai.\der is transmitted at the end of the dat3 stream as a
Cyclic Redundancy Check Character (CRCC). When the data is re
ceived the sarT'e calculation is perforfTled. If ther a were no errors
in transmission, the new remainder will be zero.

The MCSS03 offers four of the more common po/yr,ominals for
error dettJGtion techniques includill!] 3 r('<ld forward anl! reverse on
the CRCC-16 and CRCC-CCITT polYllomiul functions. These poly
fl':)mials can 1:;" genernted hy ch;mgi ng the bi nary select codes as
shown in Figure L

UNIVERSAL POLYNOMIAL
GENERATOR

,.-
I

'" Fou! Unique Polynomial Codes in One Package

• Compatible with TTL
Maxi:num Fan-Out = 1 TTL Load

• Data Rate = 5 MHz Typical

ft Total Power Di.,ipation = 400 mW Typical

• +5.0-Volt Operation

Typical Applications Include:

e Floppy Discs

9 Cassettes

• Data Communications

PLASTIC PACKAGE

CASE 646

FIGUP.E 1 - AVAILABLE POLYNOMIALS

LOGIC DIAGRAM

Cate1

60------ 1

----------_.__..._-_._--------------------
't; MOTOP.QlJ... INC. 1913 OS 9285
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MAXIMUM RATINGS

Rating

Supply Voltarl"

lnfJl..lt VOi~:.1~ie------------
Output Volt~(Jr IOp~n evll"el.:>rs)

--------

,.
"

Symbol Value Unit

VCC -0.5 to +7.0 Vde

Vin -1.0to ..5.5 Vde

VOH -0.5to ;'7.0 Vde

(}JA 65 °CfW

T,\ -0 to +75 °c
T st9 -55 to ,+165 °c

EL ECTP. !CAL CI L'", Ht>.Cl f R151 Ie::: IVcc ,c 50 \Ide :t: 5%, T A .• a to 75°C unless otherV\ ise noted)
-,--------,--------,-------,

Ch;hQr.teristic Symbol Min Max

---\------\----,----+-------1
IIH 120 "Ade

Input forward Cur'cnt
(V, l ~ 0, Vee = 525 Vde, All : "~;Jts)

Input Le:.K3g0 Curr~nt

(VIH = 2.4 Vde, VCr, ~ 5.2:; Vde, All Inpu:s)

-75 "Ade

logic "0" GUlp'.,1 V'~lt"l)e

(IO l = 1.6 mAde, V11_ T = 0.3 Vde, Vn-n = 20 Vde, VCC ~ 4.7[. Vde)

Output lenkd(le Current

(VCC - VCf:X ~ 5.?5 Vde)
----------------+------f------j----.-I------l

117ICCPower Suppiv Drain Current
(VCC = 5.C Vrk, ,\" Inputs Open)__.. ---"'-- -L -L .L_

PACK/\::;E DIMENSIONS PIN ASSIGNMENT

PLAS'T IC PACKAGE

CASE 646

_.J

Vcc J 14
I

2 08

"1"3 z SOO 12

.: R SOl 11

5 y S-H '0

6 D1 D9 9

7 Gnd X 8

SCI1Jiconductor P"oducts Inc.

e-- l--l
IBl
i~~~--:-:.

!i _-J\\
11 J---'.;-

U ~
M-~L

(A}... , NIOTOROLA
\ '---./

I

I
I
I II-
I
1

L .
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SWITCHiNG TIME TEST CIHLI.Jlf !.:"m ,""/WEFORl'i1S

NOle 1

[-0-9

VCC

2

TP in
D9 08

G 41<01
TP

out
\

C
PULSE A

GE NE r~ATOA 13 11.111.106150
X AZ or Equi....
y

!:>O Z f'SA 11.111.107000
12 or EQuiv

SDI SOO

-= - :: -=

High-impAdllr~e probes (> 1.0 megohm) must be used.
CT = 15 pF :: total parasitic capacitonce, which includes probe, wiring, and load capacitances.
NOte 1: Use mirllmum wire length to connect 08 to D9.

--.J--

SDI

soo

AZ

r 1 Generator Cycle "'1
o y- N M ':t \t) 1O r-.. co C') a : ~ ~ :! ~ ~. ~ ;: ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g M 0 _ N M ~ Ul

ulJlfLJUlflllfUtqrJlJ1fLflJlJ1JU1JU1JlJUU1JU1JlJ1JU1J1JlJlJUlftJ1IL
I

JlJlSUlJ1JlJ1J1flSlflJlSU1JilllnJT1JL
1- 1 I I

_______rLfUlm-L.n_JlSL~--~
1-, I~
I L..U !

_---.J I l
_------ __ .-J--- r---

CT;~ - ~ rVr~~~\ ~..
C-SDO+~ f;----i~C-SD0- i

I 1.G V I I I
son ------' I-h: -----,I---tl----,..--------
" --1r c-Ai.- J-:1.5V I

- I I-*--C--j:,.,-z----

~_O V

o V

3.0 V

o V

SWITCHi,JG T1;1.-1ES
* RESFT TeST TO BE 'vlADE AT TH:~ POINT

J

----- -- ----

e _--l-'-C -~)- I~~L~
!" : te-SDO+ ~l?S I ns

r I t('-'\7- 1~0 I ns
c -r tt -.-\Z+ 175 ns

e tFhSDO- 150 ns

e lH' ;i:Z~ 150 ns

Not" AC tcst in LRCC-16 Mode.

Ch;tr~ct~ristic
1-------------

Clock :0 SDO Output
Turn~On ncl~y Ti'n---_. ,-----
Tu,n <Ji f OLI<1Y T""

lcio~k~t:.~z-o,~;~~--Tc;rn~O'l Del"y 1,m_.__._---
I lu,,,-()tf [',,1.11' Tim
~---------

~l"s!'t to :,DO O.Jtput
Turn'Qn D~'hy Tlnl

Reset to AZ Output
Turn~On Oel;;y T"n

SClnicon<!ucto,. Proclucts Inc. _

3,0 V

o V

@ MOTOF':OLA

seo

Reset

Il _
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FIGURE 2 -- ERROR COrJTflOI. FUNCTIONS

CACC-16 FOAWARD (X16. X15 • X2 • 1)

xyZ ~ 000

3 4 5 6 -,
/

8 9 10 11 12 13 14 15

CACC-16 BACKWARD (X16 t X14 t X + 1)

CRCC-CCITT FOHWAAD (X16 t X12. X5 + 1)

i2 13 14 15 16

y

Xy Z ~ 001

y

...

_[__1_-_]__2__L:_3~:~4~~:~5~~ O__7__8__9__:_0~_I_l_l_I__l_2_1_~-XYZ~110 L=-~

CRCC·CCITT BACKWARD (X 16 + Xll + X4+ 1)

~
2 34 -- ,1JE±J.

XYZ=lll

--------- -------------0--------------'

r-------------------.--.-------------------------------j

lRCC-16 (X16. 1)

..---
1 2 3 4

XYZ~010

-_._-

[II]·I 'Ft """ ""
-----------------------------'

lRCC·8 (X8 • 1) f """ .. ""
XYZ -' 101

L- .__. . --'

SCIniconcluctor Products Inc.
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OPERATING CHARACTERISTICS

b - Connections for LRCC-8 Generation

I I
I I
I
I

SDO r---v_

SOl

----,
!

Cl8

Y Z SA AZ

~rf

Connect for 16-bit operation.

Ne 0--- D1
09 Q8 SOl

e soo ..0-

y Z SA A"2

n
Vee Vee

FIGUIlE 3 -- EXTERNAL CONNECTIONS

c - Connecl;"ns for Shift J:!eqist€r Opura,ion

a - Connections for 16-Bit Polynomial Gerleration

e-o-- R X

r--O-- D1 09

-= e

/

The MC8503 Polynomial Generator may be used to
implement any of the error control functions shown in
Figure 2. These circuits are used in a v<lriety of digital
recording systems, and are used to both ;pwrate and check
the check chilracters transmitted with a serial data stream.

Both the data and the encodin~ character are termed
"polynomials" in the sense thilt each bit position of a
serial data stream can be thought of as a coeFficient of the
yeneral polynomial fIX) = aD + a1X + a2X2 ~ ...
"k_1Xk-1 t akXk. For the binary case, each coefficient
must be either one or ZQro. In this context the polynomial
X16 + X 15 + X2 + 1 is represented by the binary word
11 OOOOOOOOOUOO 101.

noc check characters are generated by "dividing" the
data by the encoding polynomial. The remainder rasulting
from the division is then appended to the message stream
as a check charucter. During reception of the data it is
ilgain divided by the same polynomial. If no errors hz;ve
occurred in tran~mission, the result of thi~ division ShOLild
be "zero" since adding the check charucter (remilindcr) to
the mes<;<Jge has the effect of making the received message
evenly divi:;ible by the code polynomial.

The MC8503 generates the check characters by entering
each bit of the data stream i:lto the Ser iill Data I n term ina!.
Thi~ process efhctively divides the dilta stream by the code
selected liy means of cantrollines X, Y, and Z ilS indicated
in Figure 2. After the last data bit is entered, the check
charactt~r is storer-l in the MC8503; it is then added to the----_._-
data stream by laking the Shift !light control low and
clocking the ~"nE:rator.

During recept-un the data is piJ~sed through an identical
6rcu it and if no errors have occurred the intp.rna I AlrZe,os
detector provides an indication that the data was correctly
received. Wllile the encDdii:9 techniques used provide
so:ne capilbility for error correction, the most common
procedure is to request a re-transmission if errors are
detf'cted.

i-igure 3 shows the .::xternal connections required for
the various operating modes. Note that the circuit can be
used as one sixteen-bit shift registe" or as two synchronous
eight-bit regi:..ters by holding SrllTtFfl6Tlt 1010.", and treating
Data 1 and Dala 9 as serial data inputs.

Operation of the MC8503 for each of the selectable
codes is shown in Figures 4 Thru 11. In Figure 4, the
resu Its of shifting a four byte dilta mcs~.age into an MC8503
connected fer CR CC-16 generation 3re shown (clock and
control functions are omitted for clarity). After the last
message bit has b"'?:l entered by the 32nd shift PUIS8, the
register colltiJ:ns the CRCC-16 t;he..:k character. The check
character wou Id be shifted out (using the Sh~R i!)h!
control and 16 additional shift pulses) and transmitted as

the last two data bytes of the message, with the least
significant bit going first.

@ f'/lO"'i'OROLA Sernicanduct:or PI'oduc-ts Inc. -----..,-----'1
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FIGURE 5 - CHCC-16 Rt::AD OPERATION

1 0
1 1
o 1
1 0
o 1
1 0
o 1
o 0

001 0
00101 0
000 1 0 1
o 0 001 I)

OaOOOl
o 0 0 000
o 0 0 0 0 0
o 0 0 000

• •

Fe,[.oJ.- Regisler Contenls J
bacK Aller nIh Shill

011 -- ---------

nth 1 1 1 1 1 1 1
Shift 1 2 3 4 5 6 7 8 ~ 0 1 2 3 4 5 6

--+-----jc----'1 ------- -• ,......... •••••••• I
00001 00010110110
1 101010001011010

00101011000101101
00010101100010110
o 000 1 0 1 0 1 1 000 1 0 1 1
010000101011000'01
0'10000010101100010

g ~ggggg~i' ~~~~~ggo011
0000000001010110

o 000 0 0 a 0 0
o 0 0 000 000
00000 0 000
o 000 0 0 0 0 0
o 10000 0000
010 0 0 0 0 0 0 0
o ! a 00(' 0 0 0 0

_~_J':'.V 00000(1

33
34
35
36
31

31
32

I~nput

I

Data
on

Shift nth
n Shilt

10

I~
~ 11

;;'~138 l.L:u~ o~
J9
4()

41 0
42 ~ 0
43 1! 1
44 U 1
45 I 0

4G I 1
41 0

L_~L~

During reception, error checking IS done by shifting the
data, including the ch'_'ck chardetl'r, througtl a similar
circuit. This is illustrated in Figure 5. If no errors have
occurred during tral,smjs~jon, the results of the first 32
shifts wou Id be identical to those shown in Figure 4. Sh ifts
33 through 48 cause the check character to bt' entered,
and for correct data will activate the An-Zeros detector
011 shift 48.

Dl'~(!ction of errors is normally followed by a request
for re·transmission of th?- dotil block. In cassett(~ tape
systems using this n'ethod of error detection, re·rl'ading
the data would rcquirf) rcwincLrHj the til[1e to return to the
beqinn ing of the data block ..The MC8503 1'1 irn inatl's this
problem b'( provid:!1g the read backward mode shown in
Fig~rt~ 6. t'btc th,·t the di;w is shown entering the MC8503
in re,jcrsc ord(:r. I.e., till' mo.,t siGnificant bit of the reo
corded check ch;,racter is the first hit entered. The op
eration shown i'ssurnes a correct read is obtained as
illdiciltecl by the all z·;ros condition of the register after
the 48th shift.

Gp'leration and checking examples similar to those just
described, but for the CCITT check character, are shown
in F iyures 7,8 and 9.

Longitudinal Redundancy Check Chvracter (LRCC)
oper::tion, while related to CReC operation. ha~ significant
differences In FiYdres 4 thru 9, the CRCC circuits are
shown c.t:'ef3tinQ an eight bit bvtes since tl,;s is a COinmon
transmission or recording mode. However, the operation is
equally valid for serial message s!rpams of any length,
i.('" the mcsSi'lgc length does not have to be a multiple of
the byte length.

Longitudinal rcdundilncy checking is us('d on IV with
datil bytes of specified length, i.e., LRCC·8 i~ uS0.d with
eight·bit bytes <'nd U1CC-16 is used with siXtPLll·bit
characters. ThG v.:Jlue (lor Ol of rach bit position in the

------_._--

-........------'.r-- .--'
cn cc Char"cler

FIGUflE 4 - GENERATION Or- CHCC·16 (X 16 + X 15 + X 2 + 11
CHECK CHAnACTER •

Ser;al Data In

/
y

~'- 'DEJ····B .-. r-- I I_. -n ~.'; ~ rr--

[L' I' I[=-~="JT '1">~9 E:~~'"'
I

I
I
I

~-I
Input ""0-1 H,",.,.. Coo,"o" 1Data b:Jck At.:r nth S,lIf,
on on - ----

Shift nth 11th I 1 1 1 1 1 1 1
n Shift SI-lift 1 2 J il S G 7 e q 0 1 2 3 4 5 6

_____ ••_______ 0____- _____

I0 000 0 0 000 o 000 C' 000
1 0 0 000 0 0 000 0 0 o 0 000 0 I2 1 1 1 0 1 o 0 0 0 0 000 0 000 1 I

3 0 1 1 1 1 1 o 000 000 0 0 0 0 1 I4 0 1 1 1 r) 1 1 000 o 0 0 0 000 i
5 1 0 0 1 1 0 1 1 o 0 o 0 0 0 0 0 0 a I

6 1 1 o 0 1 0 1 1. 0 o 0 0 0 COO 1

I7 0 1 , 1 1 0 1 0 1 1 o 0 0 0 000 1
I R 1 0 0 1 1 : 0 1 0 1 1 o 0 000 0 0 I

~] 0 0 0 (' 1 1 i 0 1 0 i i 0 00000
10 1 1 1 G 1 1 1 1 0 1 0 1 1 o () 0 0 1
1 1 1 0 1 0 1 0 1 < 1 1 0 1 0 I 1 [I I) [\ 0,
1:,> 0 (\

Ir
\l 1 (l 1 1 1 1 0 1 0 1 1 000

13 , 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
14 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0
1~ 1 1 1 J 0 0 1 1 C 1 1 1 1 0 1 0 1 [)
][) 1 1 ~ 1 1 0 a 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0

17 0 0 0 , 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
18 1 1 1 C 0 1 1 o 0 i 1 0 1 1 1 i 0 0
19 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
20 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1
21 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 o 0 1 1 1 0 1 0

I
22 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
23 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 o 0 1 1 0 1
24 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 o 0 i 1 1
.)" 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 n 1 0~~ v

2G 1 1 1 1 0 1 I) 1 . 0 1 1 0 1 1 o 0 0,
27 1 I 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
28 0 1 1 ., 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 I 1
29 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
30 1

I
() 0 0 I 1 ,\ 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 ,

31 1 0 000 1 1 000 1 0 1 1 0 1 1 0
32 1 1 :.; -0-1--0'1,·0 () - L)-1-0-i··1-0-1- 0; I

'T - .. - _. - - -- - - - - -- -- _. -- r
I _. M.';.B. I :".S.8. I

, ,
I 2no8'1t,·of 1"Oytr-of I

C~wck Ch{lrdc.t'.':f Cht:?ck Charactf~r

i
L Sefu;coneJuctor F'roclucts Inc. ----------...
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FIGURE 6 - CRCC·16 BACKWARD IX 16 + X14 + X + 11
HEAD OPE.~ATlON

FIGURE 7 - G(NEnATION OF CCITT IX 16 + X 12 + X 5 + 1)
CHECK CHARAC'rER

Serif'l Oate In

VVhen raadHl9 backward, '.1051 Significant Bit in
~ach chnrn' tor appear~ first.

5""al Oat" In

Re<Jister Contents
After nth Shift

f-----------------~

o
1
o
o
1
o
o
1

o
1
o
o
1
1

~ I
o
1
1
o
1
1
1
1

o
1

~ I
~ I
o
o
o
1
1
o
1
1
1

1 I

Input
Data
on
nth

Shift

/

7

~ I
2
3
4
5
6

n

·Ch"ck
Choract8.

Out

17

1

18
19
20
21
22
23
24

8

9
10
1 1
12
13
14
15
16

Feed·
back
on
nth 1 1 1 1 1 1 1

Shift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 '] 3 4 5 6
I _._

o 0 a a a 0 a a 0 0 a 0 ,) 0 0 0
0000000000000000
1000010000001000
01000010 00000100 I
o a 1 ,J boo 1 0 0 ('I a 0 0 1 a I
1001010010001001
0100101001000100
0010010100100010
1001011010011001

110011110100011J0
1110001110101010
1111010111011101
1111111011100110

11111101101111011
00111110110111101
00011111011011110
1 1001101101100111

11 11 00100110111011
0100110010011011101
o 011001001101110
1 1001110100111111
1 11001vl0 10010111
o 01100iOl :l1001011
1 10110110 101011011
111011111010111101

o 0110111110101111
000110111 ;10101 1 1'
00001101111101011
11000100111111101
00100010011111110
1 10100110 01110111
010101001100111011

o ~!~-~-2"I.Q~l~.!-~~-l-.c.ciF I
M.S.B. II L.S.B

2nd Byte of 1st Byte of I
I Check eha, Jeter Chp,k Character I
~ 'V'"- ./

CRee Character

---__.__---11

25

l! I
29

1

'
30
31

32

Shift

11101101
10110110
Cl0ll0ll
1 1 1 0 1 1 0 1
01110110
00111011
1 1 0 1 1 1 0 1
01101110

00110111
1101101;
10101101
01010110
11101011
10110101
100 1 101 a
01001101

00100110
00010011

i a 0 (1 0.1 0 0 1

1

'00000100
o 'J 0 0 a a 1 0
00000001
COO 0 a 000
00000000

000 a a 000
o 000 000 0

100000000

1

00000000
o (l 000 000
a a 0 0 0 a 0 0
000 0 a 00:)
o 0 a 0 0 0 0 0

1
1
o
1
a
a
1
a
a
1
1
a
1
1
1
a
,.,
o
o
a
o
a
o
a
o
a
a
o
a
o
a
o

1
1
o
1
1
a
1
a
1
1
a
a
1
a

1
1
1
1
a
1
1
a
a
a
1
a
1
1
1
a
1

17
18
1'1

20
21
22
23
24

1
25
26 I
27 I

28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48

d
i n~-;f~ed.l Reg"tcr C-:;~~~n-t'-s----"'-"
Oa" b.lck I Alter nth Sh,lt I

0" on [---- -.--------,
Shift 11th nth 1 1 1 1 1 1 1

11 Shift Shift 1 2 3 4 5 " 7 13 9 0 1 2 3 4 5 6

o j 0 0 0 0 0 0 0 I) 0 U 0 0 0-000
1 1 1 11000000 00000010
2 a 001100000 0000001
3 1 000110000 00000000
4 0 0 00011000 00000000
5 1 1 11001100 00C00010
6 1 1 1010011000000011
7 a 110010011000000111
8 0 1 1000100110000011

9 a 1 1000010011000011
10 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 n. I) 0 0 1
110 11110000100110010
12 1 1 1 0 1 1 0 a 0 0 1 a a 1 1 a 1 1
13 1 a 10 1 a 1 1 0 a a a 1 a a 1 1 a 1
14 0 1 I 1 1 1 a 1 1 a a 0 0 1 0 a 1 a a
15 1 1 1 0 1 1 a 1 1 a 0 0 a 1 0 a (1 a
16 a 0 a 1 a 1 1 a 1 1 0 0 a a 1 0 0 a

1 a a a a 1 1 a
11000001
I) 1 1 0 0 0 a a
10110010
11011001
01101100
10110100
11011010

01101101
10110100
11011000
11101100
all 1 a I a a
10111000
"11011110
01101111

1011Jlll
01011011
10101101
11010110
01101011
00110101
10011010
01001101

00100110
a a a 1 a a 1 1
a a 0 a 1 a a 1
a a a a a 1 a a
o a a a a a 1 a
000 a a a a 1
a a a a a a a a
o a a a 0 0 a a

@ MOTOROLA Sernicondlu;-tor Product:s Inc. _
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FIGURE: 8 - CCITT REJ\,f) OPEHtlTlON

I ,,-~tl;:-;~;-l- -----R.c,;:; ;-c-:;;;;-,~ I
Dlt'llla" Aft,'r "Ih St"f!

on Ofl

ShIft "Ih i 'nh 1 1 1 l' 1 1 1 '
f-._"_+--Shdt ISh"l 1 2 J ~ S 8 9 0 1 2 3 4 5 6 I

• ~ •••• _ • ... _ e _ ••• __

REFERENCES

Add it ion,d thcoretical bdckgrou nd concerning these
error corr,;ction t,:chniqlles CeHI be found in:

1. Peterson, IN, Wesley: "Error-Correctinl1 Codes" MIT

Press, C"mbrid~;c, Mass" 1965,

ProceduOf!s 1<Jr us:n<] the cllC,;k cllar<lctcrs in data
tran,rnisslol1 ,;nd digit,,! magnetic tJpC .'!cordlllg, respec
tively. Jre described in,

2, "Gen,:"d Information -- Binary Synet"clloU5 Com-
mllnir;dtlons" If~M ~;y,t,"w, F~,'f(:r'"r'c': L,brJry, File
No, TP or), Furm G(~.21·:i(J04 1

3. "Spccl!ocatrow; !c.,r r'i1aqn"llc 1"w: Cd3S[~tit~ for Infor,
rnatllHl Exchangl:" S,~crl:tJrIJt BLJsl/\cs> Equ'iJrnent

o 1 1
1 0 1
010
I) 0 1
101)
1 1 0
o I 1
1 0 1

1 1 1 0
o 1 1 1
o 0 1 1 1
1 0 0 1
1 1 0 0 1
1 1 1 0 0
1 1 1 1 0

Ii~iil
~~~i~I'
1 1 0 1 [) I

o 1 1 0 I

o 0 1 1 0 I
1 0 0 1 1 !
O 1 (') (' ,

001 ~ ~ I
00010 I
o 0 0 0 1 I
o 0 a 0 0 i
O(;OO~

o 0
100
010
1 I 1
001
010
o 1 1
o 1 1

o 1
1 0
o 1
o 0
o 0
o 0
o 0
o 0

000
100
1 1 0
o 1 1
001
100
1 1 0
o 1 1

1 0 1
010
1 0 1
1 1 0
o 1 1
o 0 1
100
010

o 0 1
o 0 ()
000
000
o 0 0
000
J 0 0
000

o
o
1

o
1
o
o
o
1
1
o
1
1

o
o
1

1
o
o
1
1
1
1
1

o
o
1
o
1
o
o
1

o
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
1 4
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

When readir,g ~"li'lCkWdrd, rJlost Significant BIt in
eac.t"' character apc.,eal"'s fIrst.

Shift
n

Senal Datil \ n

Manufdcturcrs As;,uciallon, i},NSI X3!31/57:J, Aml'f1GlIl
Natlon<J1 Standards In,tltlllP, Inc" 1430 EhoJ<!WilV,
New York, NY" September 14, 1972

FIGURE 9 - rCITT BACKWARD Ix 16 • XII. x 4 , 1)

READ OPERATION

1
(J

o
1

1
1
o
1

1
1
1

1
r)

1
1

'0

:;;5 0 1
26 0 0
27 1 0
28 0 1
29 1 0
~iO 1 0
31 1 1
'32 0 0

33 0
34 0
J5 0
36 1 0
37 0 0
38 1 0
39 1 0
40 0 0

41 1 0
42 0 0
43 1 0

~~ i 1 ~
~~ ~ I g

~ ...J.__...L._ __.JL_ _

Ir---.--!,-,----:-------"1

1

InputIFeeli- Reglsler Contents
Data Back After nth ShIft

,on I or 1------------------1
nth nth 1 1 1 1 1 1

ShIft Shift '2 3 4 5 G 7 8 9 0 2 3 4 5 6
~

0000000000000000
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OOOOOCOO 00000000
1000100000010000
0100010000001000
1010101000010100
0101010100001010
o 0 1 0 1 0 1 0 1 0 000 1 0 1
000 101 0 1 C 1 0 0 0 0 1 0

1000001010110001
1100100101001000
0110010010100100
1011101001000010
1101010100110001

,0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
10011010101001100
1001001010110110

11000001
01100000
00110000
100 1 000 0
11000000
11101000
1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 1 1 0

1 1 0 0 1 1
o 1 1 0 0 1
o 0 1 1 1 0 0
10010110
01001011
00100 101
10011010
01001101

00100110
00010011
000 0 1 001
00000 1 U 0
o 0 0 0 0 0 1 0
COO 0 0 001
000 0 0 000
000 0 0 000

o 0 0 0 0 000
o 0 0 0 0 () 0 0
000 0 0 0 0 0
o 0 0 a 0 0 0 0
() GOO 0 0 0 0
d () (\ 0 0 000
000 0 C (\ 0 0
0000000 0

o 0 1 0 1
1 0 0 I 1 0

1 0 0 1 0
o 1 1 0 0 1 1 1
001(10011
10011001
01001100
1 0 1 0 0 1 1 0
01010011
00101 () 0 1

000 1 0 1 0 0
o 0 001 010
o 0 000 0 1
o 0 0 0 0 0 1 0
000 0 0 0 0 1
o 0 0 0 0 0 0 0
o 0 0 0 000 0
00000000

o 1 0 1 0 0 1
0010100

0000100
o 000 1 0 1 0
00000 01

100000010

\

00000001
00000000
o 000 0 0 0 0
o 0 0 0 000 0

o 000 0 0 0 0
000 0 0 0 () 0
o 000 0 0 ') 0
o 0 0 0 0 000
o 0 0 0 0 000
o 0 0 0 0 0 u 0
o 0 000 000
o 0 0 COO 0 0

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
I)

o
G
o

1
1,..
1
o
1

...
~ 1
i: 0
u 0

1
o
1

o
~

31
32

33
34
35
36
31
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48

LRCC is determineJ b',' the data cuntent of the cerres·
ponding bit position :n each of the dilta bytes preceeding
it. ASi'fl examrlc, in Fi~)ure 10 fOllr data chardcters and an
appropriate LRCC arc shown as the data being entered
into an LRCC-8 circuit. ~~ote that each verticill column
(bit rosition} cJis!'liyS even parity, Gelleration of tLe LRCC
is iliustrJlecl ill l:18 Ilrst 3L rows of the table in F iuur,~ 10,
siJuwinU :h,~ r"SlIlts uJ s,:rlilily enteri'lg the four character
data bil'ck il1to ,Ill MC8503 connected for LRCe-8 op
eration, Note that uftc;' the 37nd shift the register can·
t,lim the rcquir~'Ci LRCC, T:lis c:larilcter would be shifted
out ond transmittf:u With the datil.

The UiCC error check is illu~trated by the remaining
rows of the tab!e Durir.g receptior. of correct data, the
results of serial'',' entering t~e data in~o iln MCS~03 would
be 'u'!ntical ,,' thos,~ obtilined while generating the LRCC
(tl~St 32 ro"vs of the table). Entry of the transmitted
LRCe (last ei\Jr~ rO\i\'s of the table) leilds to an ATiZeros
indication alte'r the 40th shift.

Similelr results for LRCC·1f:) orwration Jrc shown in
Figure 11. For simplicity, only two datil bytes ilre
assumed, Note thi~t the required LRCC is preser.t in the
register after the IJst dJta bit (shift 32) is entered, As

before, shifts 33-48 show the results of the error check
during re<:eption,

I'--._-------- SeHliconc/uctor f"roducts Inc. j---------,---
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FIGURE 10 - l.RCClI OP::"HA TION

--------------

COl 0 (;~_;_Z_I_=;-·-

C~~~II")

Call 1 a 1 0 0')

r--
'- a 1 1 a 1 1 1 1~

COO111001 (LRCC)

~;~;,::~.

--
Input Register Can ten"
Data After nth Sh,ft
on

Shift nth 1 1 1 1 1 1 1
n Shiit 9 a 1 2 3 4 5 6

a 0 a a 0 0 a a a
1 a 00000000
2 1 1 a a a 0 a a a
3

I
a a 1 000000

4 0 a a 1 a a a a a
5 I 1 1 001 o 0 (j 0
6

I
1 1 1 001 000

7 0 0 1 1 o 0 1 o 0
8 1 1 o 1 1 001 0

9

I
0 o 1 0 1 1 o 0 1

10 1 10 0 1
a 1 1 0 0

11 I i 100 1 o 1 1 0
12

I
0 I) 1 0 0 1 o 1 1

13 1 001 0 o 1 0 ,
14 1 001) 1 001 0
15 I 1 1 0001001
16 1 o 1 000 1 o 0

17 0 0 a 1 o 0 0 1 0
18 1 1 o 0 1 000 1
19 , 0 1 001 000
20 1 1 o 1 001 o 0

I
21 0 0 1 0 1 001 0
22 1 1 o 1 0 1 001
23 0 1 1 o 1 o 1 o 0
24 0 0 1 1 0 1 o 1 0

25 ,) 0 o 1 1 0 1 0 1
26 I 0 o 0 1 1 o 1 0
27 1 1 o 0 a 1 1 (, 1
28 0 1 1 0 001 1 0
29 1 1 1 1 a o 0 r 1
30 , , 0 1 1 1 000 1
31 1 0 o 1 1 1 o 0 0
32 1 1 o 0 1 1 1 0 0

33 0 o 1 0 a 1 1 1 0
34 0 o 0 1 a 0 1 1 1

i 35 1 o 0 0 1 0 0 1 1
I 36 1 o a 0 o 1 a 0 1

37 1 0 o 0 0 0 1 0 0
38 0 0 0 o 0 0 0 1 0
39 0 0 0000001
40 1 0 o 0 ::I 0 COO

138 -

C---~·_---_· . ---~-~
01 () 0 1 1 q 1 11 , , 1 ,11 (j 0)

~I 0 111101101111,
_______._. J

C001000l000011011 (l.RCC'

n'··--·····rc-,+-
l~_'J-- .'":~ l'.'J 9

I nput Register Conten ts
Data After nth Shift
on I -------;

Shift nth II 1 1 1 " 1 1 1
n Shift I 1 2 3 4 5 6 7 8 ':> 0 1 2 3 4 5 6

o I II 0 0 a a 0 0 00000000 Ga
1 I 0 0 0 a 0 0 0 a a a 0 0 a a a 0 a
2 I 1 1 a 0 0 0 0 0 a a 0 a a 0 a ,) 0
3 0 a 100 a 0 0 0 0 a 0 0 a 000
4 00010000000000000
5 1 100 1 OOOOOGOOOOOO
6 111100100000000000
7 0 01100 10000000000
8 1110 100101)000000Q
9 00101100100000000
10 1 1 0 1 0 1 1 a 0 1 ') 0 0 0 0 0 0
11 111101011001000000
12

1

1 1 1 1 0 1 0 1 1 a a 1 0 a 0 0 0
13 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 a 1 a a a 0
14 1 1 0 1 1 1 a 1 0 1 1 0 0 I 0 0 a
15 I 0 0 1 a 1 1 1 0 1 0 1 1 a 0 1 0 0
16 leo 0 1 G 1 1 1 \)1 0 1 1 a 0 1 0

171 0 0 a 0 1 0 1 1 1 a 1 0 1 1 0 a 1
18 a 0 0 0 1 0 1 1 1 a 1 a 1 1 a a
19 1 a 0 a 0 1 0 1 1 1 0 1 a 1 1 a
20 a 0 1 () a 0 0 1 0 1 1 a 1 0 1 1
21 1 a 0 1 o 0 a o 1 8 1 1 1 0 1 o 1
22 1 o 0 I) 1 0 0 o 0 1 C 1 1 1 0 1 0

f
23 1 1 0 001 0 00010 1 1 1 o 1

I24 1 a 1 COO 1 o 0 0 0 1 I) 1 1 1 0
25 0 0 o 1 000 1 0 000 1 0 1 1 1
2G 1 0 00100 Q 1 0 0 0 0 1 o 1 1
27 1 0 o cal n 00100 0 010 I

I 28 0 , 1 00001 o 0 0 1 0 00010

I
2<) 1 1 1 0 000 tOO 0 1 o 0 0 0 1
30 1 0 ! 100 o 0 1 000 1 000 0
31 1 1 o 1 1 0 00010 o 0 1 000

I
22 1 1 1 0 1 1 o 0 001 000 1 0 0

33 0 ') 1 1 0 1 10000 1 000 1 0
3.. 0 0 0 1 1 0 1 1 00001 000 1
35 1 0 () 0 1 1 0 1 i 00001000
36. 0 0 CJ 0 0 1 i 0 1 lOB 0 0 1 0 0
37 0 000 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
"'8 0 0000001 1 o 1 100001
39 1 o 000 000 I 1 a 1 100 a a
~I) 0 000 0 o 0 a a 1 1 0 1 100 0
41 0 a a G a 000 0 a 1 1 a 1 100
42 0 0 '} 0 0 0000001 1 a 1 1 0

I
4.3 () 0 000 00000001 1 a 1 1
44 1 I 0 o 0 0 a I) 0 0 a a 0 I) 1 1 0 1

I
45 I 1 0 000 000 0 0 a 0 0 a 1 1 a
46 0 0 o 0 000 0 0 0 a 0 0 0 a 1 1
.. 7 1 0 0 c a a 0 0 000 0 0 a 001
48 1 ,0 o 0 o a 0 0 0 a 0 0 0 0 a a 0

,....----......
(AA\ MOTOROL.A SClniconcJl.lctor Products Inc. -1
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