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Dij het beschrijven van een schakeling loopt men al gauw
- .

het risico zich in details te verliezen,met het,gevolg

dat de lezer de totale schakeling niet meer overziet.

Om dit zoveel mogelijk te voorkomen is de volgende indeling

voor het verslag gekozen.

~a een korte inleiding waarin de plaats en de functie van

het kiesregister wordt beschreven,wordt in hoofdstuk 2

de algemene opzet van de schakeling besproken en wordt

het kiesregister verdeeld in een aantal delen die elk

een afzonderlijke functie hebben.

In hoofdstuk 3 worden de eisen die men aan deze delen moet

stellen uitgewerkt en wordt aangegeven op wilke wijze aan

deze eisen voldaan wordt.

In hoofdstuk 4 wordt daqrna elk deel van de schakeling

uiteebreid behandeld,wa8rbij de nadruk valt op de

schakeltechnische uitvoering.

De schema's zijn aIle a~lter in het verslag aangebracht.

Van de gehele sckakeling is een bedradingslijst gegenereerd

m.b.v. het DSL-programma.Deze bedradingslijst bestaat uit

drie delen,nl. de testschakeling,de leesschakeling en

de rest van de schakeling.
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1. Inleidin~.

De meest karakteristieke eigenschappen

van de TDM-telefooncentrale zijn:

8.• Ret analoge spraaksignaal wordt in "abonneegroepen"

omgezet in een time division multiplex signaal.

b. In de abonneegroepen wordt het aantal lijnen tussen

de abonnees en de verbindingseenheid gereduceerd met

ongeveer een factor 10.0p een abonneegroep kunnen

ongeveer 700 abonnees worden aangesloten,teTIvijl bij

een verbindingseenheid 16 abonneegroepen behoren.

Omdat de abonneegroepen gedecentraliseerd zijn opgesteld
( \

betekend deze configuratie een besparing in de kabel-

leosten.

c. De verbinding wordt tot stand gebracht in de

"verbindingseenheid".

d. De besturing van de verbindingseenheid en de

abonneegroepen wordt verzorgd door een general purpose

computer.Deze besturing bestaat uit het opbouwen en

het afbreken van de verbinding.

Voor een uitgebreide beschrijving van de

TDM-telefooncentrale wordt verwezen naar het afstudeer

verslag van ir.W.H.M.Deckers.
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1.1. De opbouw van de verbinding en de functie

van het kiesregister hierin.

Voor het opbouwen va~ de verblndingmoet de

abonnee kenbaar kunnen maken met wie hij verbonden wil

worden.Langs welke weg de verbinding wordt opgebouwd,

dus langs welke kanalen,wordt bepaald door de

general purpose computer.

Een verbinding wordt nu als voIgt opgebouwd.

a. De abonnee neemt de hoom van de haak.

Dit wordt gedetecteerd in de abonneegroep.De abonnee

groep "vertelt" de computer welke abotlnee een oproep

doet.De computer wijst de abonnee nu een kanaal toe en

bouwt in de verbindingseenheid de verbindi~g tussen dit

kanaal en een kiesregister-kanaal Ope

Deze kiesregi:Clter-kanalen zijn kanaal 1.3.5 ••. . 63 van

abonneegroep 0 ( dus de oneven kanalen ).

b. De abonnee gaat kiezen.

Het gedraaide cijfer wordt weergegeven door het aantal

onderbrekingen van de stroom door het telefoontoestel.

De scheiding tussen twee cijfers bestaat uit een pauze

tussen de twee pUIstreinen die de beide cijfers weergeven.

Deze pauze moet groter zijn dan 2,4.Tk waarin Tk de

periodetijd van de kiespulsen is.

We kunnen twee verschillende typen telefoontoestellen

onderscheiden,nl. die met een conventionele kiesschijf,

dus met een kiesfrequentie·· van 10Hz. en druktoets

telefoontoestellen met een elektronische "kiesschijf",
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die kiespulsen levert met cen frequcntie van 1000 Hz.

Dit tweede toestel bestaat nog niet doch zou het klassieke

toestel kunnen vervangen met behoud van het digitaal kiezen •
•

Het voordeel van dit type toestel is dnt het geen synchroni-

sstie problemen geeft en dat de frequentie van de kiespulsen

binnen r 1lime erenzen mae varieren.Digi taal kiezen kan echtcr ook

op andere manieren gerealiseerd worden.Kiezen met tonen verdient

geen aanbeveling daar dit systeem in principe nodeloos

ingewikkeld is.Beide toestellen zijn dus vanuit de centrale

beschouwd volkomen identiek met uitzondering van de tijdschaal.

Bij onderbreking van de stroom door het telefoon

toestel van de abonnee wordt in het kandal een speciale code

gezet, de z.g." vrij kanaal codeH.In abonneegroep a Vfordt

deze code gedecodeerd.Dit gedecodeerde signaal noe~en we in

het vervolg VK.( VK = 1 als de stroom door het telefoontoestel

is onderbroken ) Het VK signaal ziet er uit als in figuur 1

is weergegeven.Het bestaat dus uit de samples van de kies-

pulsen van 32 Rbonnees.

De taak van het kiesregister is nu voor elk van

de 32 abonnees gelijktijdig uit dit VK signaal de e;edraaide

cijfers te reconstrueren,en zodra een abonnee klaar is met

kiezen,deze cijfers in binaire vorm naar de computer te

sturen.

Ope. De abonnee geeft te kennen klaar te zijn met kiezen door

het cijfer EK ( = einde kiezen ) te draaien.In ons geval is

hicrvoor het cijfer 15 8ekozen.Het mogelijk om het einde van

het kieze:n op cen 20ndere manier aan te geven ,bv. door een

lange kiespauze.Dit vraagt echter meer tijd.



1 .2. Nadere sDecificatie van de taken die het
!

kiesregi~r moet verrichten.

7

Het kiesregister dient de volgende taken

te verrichten:

a. Uit het VK signaal moeten gelijktijdig voor 32 abonnees

de gedraaide cijfers worden gereconstrueerd.

b. Als een abonnee het cijfer"einde kiezen"heeft gedraaid

moeten de get allen via de communicatie-eenheid naar de

computer worden gezonden. De COTILllUnicatie tussen kies

register en communicatie-eenheid moet plaats vinden

zoals beschreven is in "Data-transport tussen CE en de

eenheden van de centrale" d.d.16-10-68 door ire J.Hoogeveen

c. AIle fouten die de abonnee tijdens het kiezen maakt

en die een onnodige bezetting van het kiesregister

tot gevolg hebben,dienen te worden gedetecteerd en

opgeheven.

d. Het aantal cijfers dat de abonnee achter elkaar

moet kunnen draaien moet 10 tot 15 zijn.

Opm. Bij het ontwerp is het aantal 12 gekozen.

Eventueel had de eis gesteld kunnen worden dat de

kiestoon wegvalt zodra de abonnee het eerste cijfer

gedraaid heeft.Dit is weI te verwezenlijken,maar

omwille van de eenvoud is hieraan niet voldaan.
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2.1 •

Algemene beschri.jving van het kiesregister.

Ret blokschema. (figuur 2 )

8

Bij het ontwerp is er naar gestreefd om

aIle infonnatie die gedurende langere tijd bewaard

moet blijven in een centraal geheugen op te slaan.

De logica heeft dan aIleen nog de taak om de informatie

die in het geheugen staat te veranderen.

!
Het geheugen.

-
Om de getallen 1 tim 10 weer te geven hebben

we 4 bit nodig.Dit heeft tot gevolg dat het-aantal

mogelijke cijfers is uitgebreid tot 15.Gaan we er van

uit dat het maximum aantal cijfers dat cen abonnee

achter elkaar kan draaien 12 is,dan hebben we per aangesloten

abonnee dus 12x4=48 bit geheugenruimte nodig voor de

cijfers.Voor het bijhouden van de toestand waarin het

kiesregister zich bevindt hebben we nog 16 bit nodig.

Totaal per aangesloten abonnee dus 64 bit.

Op het kiesregister kunnen gelijktijdig 32 abonnees

worden aangesloten.Dus voor het gehele kiesregister hebben

we 32x64=2048 bit geheugenruimte nodig.

De geheugenruimte nodig voor een aangesloten abonnee,

dus 64 bit,noemen we een blok.Deze blokken zijn

genummerd 0,1,2,3, .. ,31. overeenkomende met respectieve-

lijk de kanalen 1,3,5,7, ... ,63.



Als geheugen is gekozen MOS-sehuifregister van 256

woorden van 8 bit.Er staan dus steeds gelijktijdig

8 bit ter besehikking.Het geheugen is opgebouwd uit

twee integrated eieuits INTEL 1402.

De tijd die ter besehikkiqg staat om de

infonuatie van een abonnee bij te werken bedraagt

4 usee.We moeten immers in 128 usee. 32 blokken

bijwerken.Gedurende deze tijd moet gedeteeteerd

worden of een 0-1 overgang van het VK-signaal van

een bepaald kanaal heeft plaats gevonden,dus of de

stroom door het toestel van de abonnee g~lijk aan

nul geworden is.Is dit het geval dan moet een eijfer

in het betrokken blok met 1 verhoogd wordenoOok de

bewakings-funeties moeten in deze tijd worden

bijgewerkt.

Uit het sehuifregister moeten dus in 4 usee.

8 woorden van 8 bit komen,hetgeen resulteert in

een sehuiffrequentie van 2MHz.

9

Het rekenorgaan

De infol~atie die uit het sehuifregister

komt wordt naar het rekenorgaan gevoerd,en daar indien

nodig gewijzigd,dit afhankelijk van de toestand van

het VK-signaal en de infonnatie die uit het geheugen

komt.Deze eventueel gewijzigde informatie wordt weer

teruggevoerd naar het geheugen en naar een parity

generator.



De parity-generator.
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De parity-generator bepaald de pariteit van
•

de inforrnatie die het geheugen ingaat.Per blok worden

twee parities gegenereerd,een van de getallen en een

van de overige bits van het bloke

De par~ty-checker.

De parity-checker vergelijkt de pariteit

van het signaal dat het geheugen uitkomt met de

bijbehorende parity bits .Tndien de pariteit van

de informatie niet overeenkomt met parity bits

dan wordteen alarm gegeven. Di t alarm moet _yan

buitenaf gereset worden.

De einde-kiezen-zoeker

Met behulp van de tot nu toe genoemde

onderdelen van het kiesregister worden de door

de abonnees gedraaide cijfers gereconstrueerd en in

binaire vorm in het geheugen geplaatst.Wanneer een

abonnee het cijfer"einde kiezen"heeft gedraaid

moet de cijferinfor,matie van het betrokken blok

naar de co~nunicatie-eenheidworden gezonden.

De taak van de "einde kiezen zoeker" is het nu

om het geheugen af te zoeken of een van de getallen

gelijk aan 15 is en of er om andere redenen ook

uitgelezen moet wordeno
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De uitIeesschakeIing.

Indien de uitleesschakeling niet bez~g is

met het uitle7<en van een ander blok dan wordt zodra

een melding van de "einde kiezen zoeker" komt,het

nuruner van het betreffende blok in een register gezet.

Dit nummer voIgt uit de stand van de klok op het moment

van de melding.

De qitleesschakeling vraagt nu verbinding met de
I

comnlunicatie-eenheid door de interr~pt lijn hoog te

maken. Zodra de verbinding met de cOffilnunicatie-eenhe:i.d

tot stand is gekomen wordt de informatie uit het

betrokken blok,na een parallel-serie ornzetting,naar
-.

de cOD@unicatie-eenheid gezonden.Aan het einde van de

uitleescyclus wordt een veegopdracht naar het rekenorgaan

gezonden teneinde het betrokken blok schoon te vegen.
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Beschri,ivin!! van de verschillenc1e onderdelen..1.....4 _

van het kiesregister.

3.1 • Ret reken~rgaan en hot geheugen

Teneinde de cijfers uit het VK-signaal te

kunnen reeonstnleren en ten behoeve van de bewaking

hebben we per blok de volgende geheugenfuneties nodig.

~VK (=oude VK~srunple)

I
Het/schuifregister is zo geore;aniseerd dat het eerste

woord van 8 -bit van een bepaald blok te voorsehij.n komt

op de kanaaltijd van het kanaal behorende bij dat, bloke

Dus bijvoorbeeld op kanaaltijd 18 usee. komt woord 0

van blok 4 uit het geheugen.Gedurende .de kanaaltijd

18-20 usee. staat in het kanaal de informatie van

kanaal 9 (zoals uit figuur 1 voIgt komt kanaal 9 overeen

met blok 4 ).

Zodra woord 0 uit het sehuifregister kornt wordt een

sample van het ~{-signaal genomen.

Een 0-1 overgang is aIleen te deteeteren als ook het

vorige sample bekend is.Dat betekent dat elk sample

bewaard moet blijven totdat het vergeleken is met het

volgende sample.Daarom is hie~loor per blok een bit

gereserveerd nl. OTI{.

}CPT (=kiespauze teller)

Hot kiesregister krijgt van elk kanaal van het VK-signaal

elke 128 usee. een sample. Besehouwen we nu het kies-

signaal van een telefoontoestel,figuur 3 , dan blijkt dat
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de hODgste grondfrequentie die in dit signaal voorkomt

10 Hz. is.Om (lit signanl te kunnen reeonstrueren is

een samplefrequentie van 20 Hz. dus voldoende.In verband

met vervorming van de kiespulsen nemen we eehter een

samplefrequentie van 50 Hz.

De eijfers kunnen we zoals gezegd is reeonstrueren door

het aental 0-1 overGangen te tellen.We moeten eehter ook

weten met het hoeveelste getal de abonnee bezig is.

Dit kunnen we bepalen uit het aantal kiespauzes.

De kiespauze-teller KPT telt nu het aantal opeenvolgende

0-0 overgangen van de VK-samples behorende bij een

bepaald blok.Is het aantal 0-0 overg~~gen groter dan

12 dan bet elcen t di t dat de kiespauz8 langer duurt dan

12x20 msee.=240msee.waaruit dan voIgt datde eerst

hierop volgende 0-1 overgang bij een volgend eijfer

behoort

RELGET (=relevant getal)

Ret relevant getal geeft aan het hoeveelste getal de

abonnee aan het draaien is.

108 (=10 seeunden bit) en KLAAR

Wanneer een abonnee het kiezen zou onderbreken en de

hoorn niet op de haak zou leggen zou een blok nodeloos

lang bezet blijven.Om dit te voorkomen is een bewaking

ingebouwd die er voor zorgt dnt wanneer de kiespauze

langer duurt dan 10 tot 20 seeunden de verbinding tussen

kiesregister en abonnee wordt verbroken.

De werking van daze sehakeling is als voIgt:

E~n maal per 10 secunden wordt voor het gehele

kiesregister een puIs opgewekt van 128 usee. die
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samenvalt met de periode wnarin veer aIle blokken de

samples worden ,senomen. Is KI)T groter dan 14 dnn vrordt

als de hierboven beschreven 10 secunden pUIs hdog is,

het 103 bit geset.Blijkt 10 secunden later wanneer de

10 secunden puIs weer hoog is,dat het 103 bit nog

gelijk aan 1 is dan wordt het KLAAR bit geset.Hierbij

moet worden opgemerkt dat bij elke 0-1 of 1-0 overgang

het 103 bit gereset wordt.

Het bit KLAAR veroorzaakt, warL"YJ.eer di t gelij k aan 1 is,

dat aIle cijfers in het betrokken blok 0 gemaakt worden

en dat n8ar de computer het kiesregisternummer wordt

gezonden voorafgegaan door de cijfers,die aIle 0 zijn.

De computer concludeert hierui t dat de verbinding moet -.

worden afgebroken.

Om te detecteren dat de abonnee de hoorn op de haak

heeft gelegd tijdens het kiezen wordt KPT ook verhoogd

bij elke 1-1 overgang.Wordt KPT gelijk aan 12 terNijl

de VK-sampels 1 zijn dan wordt het KLAAR bit geset,

met het zelfde resultaat als hierboven beschreven is.

BEZET

Gedurende de tijd dat een blok niet gebruikt wordt,

dus wanneer er geen abonnee mee verbondencis,staat

op de VK lijn in het bijbehorende kanaal een logische 1.

Dit zou betekenen dat de beschreven bewaking steeds

zou aanspreken.Om dit te voorkomen is het bit BEZET

ingevoerd.Dit bit wordt 1 bij een 1-0 overgang,dus o.a.

wanneer een abonnee met het blok wordt verbonden.Het

bit BEZET wordt gereset zodra de informatie van het

blok n8o.r de rekenmachine is gezonden.



PAR1 en P.ilL R2

PAR1 geeft de pariteit van het statusgeheugen weer.

Het statusgeheugen bestaat uit de bits OVK,BEZ1fT,KLAAR;

10S,KPT en RELGET.

PAR2 geeft de parj_tei t van de getallen weer.

Deze scheiding is aangebracht omdat de pariteitsbit

van de getallen tercontrole rneegezonden wordt naar

de rekenmachine.

Hierbij dient het volgende te worden opgemerkt:

PAR=O als het aantal bits dat 1 is even is.

PAR~1 als het aantal bits dat 1 is oneven is.

De pari tei t saandu.iding is op deze manier gekozen

teneinde er voor te zorgen dat wanneer een ?lok

schoongeveegd is,de pariteit 8utomatisch juist is.

15

De bi t .iYldelin~ van het e;e:,.heugen

Omdat voor het seheugen gebruik is gemaakt

van een schuifregister,moet er bij de verdeling van de

bits over een blok rekening mee worden gehouden dat

een volgend woord snel beschikbaar is,maar dat een

voorafgaand woord pas na relatief lange tijd weer

beschikbaar is .Di t betekentJ dat de informatie van

een woord weI van invloed mag zijn op de verandering

van een volgend vvoord ,maar niet van invloed mag zijn

op de verandering van een voorafgaand woord.

Bovenstaande ove~vesingen hebben geresulteerd in

een bi tindeling zoa18 v/eergcgeven is in figuur 4.



Welk woord van welk blok uit het geheugen komt wordt

weergegeven door een klokteller.Deze klokteller wordt

gestuurd door een signael van 8Me. De informatie moet

in 128 usee. door het hele sehuifregister lopen,zodat

we een maal per 128 usee. elk woord van elk blok ter

besehikking hebben.Het aantal bits van de klokteller

bedraagt dus 2Iog(8x128)~10 .We hebben hiervoor een

binaire eoherente teller gekozen.

Deze bits hebben de volgende namen gekregen,in
!

volgorde van minst significante naar meest signifieante

bi t : gO ; g1 '; wO ; w1 ; w2 ; kO ; k1 ; k2 ; k3 ; k4 •

k4,k3,k2,kt,kO, is de bineire representatie van het

bloknummer.
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w2,w1,wO,

g1,gO,

is de binaire representatie-van het

woo rdnUlllJne r.

levert een onderverdeling van de tijd

dat een woord besehikbaar is.

Het flowdiagram

Uit het flowdiagram,figuur5,volgt de samenhang tussen

de logisehe functies OVKr~NVK,BEZET,KLAAR,10S,KPT en

RELGET.

Reeds enige malen is opgemerkt dat het niet nodig

is dat elke 128 usee. een srunple van de VK-lijn

genomen wordt.Bij een 10 Hz. kiessignaal is een sample

per 20 msee. voldoende.Daarom wordt een signeal

opgewekt dat een maal per 20 msee. gedurende 128 usee.

haog is.Di t signaal wordt in het vervolg R11{ (~reken)



genoemd.Wanneer REK laag is wordt de informatie die uit

het schuifregister komt onveranderd weer naar de ingang

van het schuifregister gevoerd.W8.nneer REI\: hoog is
•

wordt ten behoeve van elk blok een sample van de VK-lijn

genomen.De logische waarde van dit sample wordt in ~en

flipflop gezet,waar het tot het volgende blok uit

het geheugen komt blijft staan.Door de inhoud van deze

flipflop (NVK) te vergelijken met OVK,gedurende de

tijd dat REK hoog is,weten we of we te maken hebben
Imet €en 0-0 , 0-1 , 1-0 , of een 1-1 overgang van

het kiessignaal.Aan de hand van dit gegeven worden de

verschillende bits van het blok veranderd.

Veronderstel dat OVK=O en NVK=O.

Dit betekent dat OVK laag moet blijven.

Is het 103 bit hoog terwijl eveneens het externe 10sec.

signaal hoog is,dan betekent dit dat gedurende tenminste

10 aecunden de toestand OVK=O en NVK=O onveranderd is

geweest.Dus de kiespauze heeft langer ~an 10 secunden

geduurd.De verbinding met de abonnee moet dus verbroken

worden.Dit gebeurt door het bit KLAAR te setten.

Is de kiespauzeteller gelijk aan 15 dan betekent dit

dat de kiespauze al langer duurt dan 300 msec.

De kiespauzeteller,het relevant getal en de getallen

tellen nl. tot 15,alle cijfers groter dan 15 worden

weergegeven door 15.Dus 1+1=2 ; 14+1=15 en 15+1=15 •

Wanneer de externe 10 secundenpuls hoog is en

KPT=15 dan wordt 103=1.

17
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Is de kiespnuzeteller ( KPT ) gelijk aan 12 ,dan is dit

een indicatie dat de abonnee het volgende cijfer gaat dranien,

dUB wordt RELGET met 1 verhoogd.

De kiespauzeteller wordt bij elke 0-1 overgang Dot 1

verhoozd op voorwaarde dat DEZE'I' hoog is. Deze voorwaarde

is nodig om te voorkomen dat bij het verbreken van de

verbinding met de abonnee,als gevolg VBn de laatste 0-1

OVer[;8ng van VIZ, KPT in de stand 1 komt.

Veronderstel dat OVK=1 en ~VK=1.

Dit kan betekenen dat we te maken hebben met een kieBp~ls,

of dat ':de abonnee de hoorn op de haak heeft gelegd tijdens
(

het kiezen.Is dit laatste het geval Qan moet de verbinding

tUBsen abonnee en kiesresister worden verbroken.Om deze

reden wordt de kiespauzeteller ook bij elke 1-1 overgang

met 1 verhoogd. Bereikt de. kiespauzeteller de st:md 12

dan betekent dit dat de abonnee de hoorn op de heak

heert gelegd, dus wordt KIJ1\AR=1

Veronderstel aat OVK=1 en ~VK=O.

Zoals reeds beschreven is moet de kiespauzeteller en

het 103 bit nu worden gereset.De 0-1 overgang treedt ook

oP,op het moment dat de abonnee met een bepaald blok

van het kiesregister verbonden wordt.Nadat de abonnee

het kiezen heeft beeindisd treedt geen 0-1 overg8ng

meer op.Dit betekent dat BEZET geset moet worden op een

0-1 overeang.

Veronderstel dat OV1\=O en NVK=1

Ook in dit goval moeten KPT en 103 worden gereset.

VerdeI' moet het getal dat aangegeven wordt door HELGET'

met 1 worden verhoogd.
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De opbouw ve.D de rekenorgaanschakeling is -in gr(~ve

lijnen weergegeven in figuur 6.

Ui t het flowdiagram blijkt dat de vol::::;ende functies

verricht moeten worden:

1.~oord O,bit a,b,c en d moeten worden bijgewerkt.

2.Eventueel moet eon van de andere woorden met 1

worden vermeerderd.

3.Wanneer er niets veranderd moet een woord worden

gerecirculeerd.

ad.1 De bits a,b,c, en d van woord 0 worden d.m.v.

een combinatorisch natv'Jerk verlcregen ui t de vorige

waarde van a,b,c en d en uit NVK en 10sec.

ad.2 Met behulp van twae identieke combinatorische

netwerken,een voor de bits a,b,c en d en een voor de

bits e,f,g en h ,wordt de ver.meerdering met 1

verkregen.

De in-outputrelaties van dit netwerk zijn dua:

a b c d a;! b' c' d '

0 0 0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 1 1 0 0

1 1 0 0 0 0 1 0
• •• •• •• •• •• •

1 0 1 1 0 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

20212223 2°2 1222 3
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ad.3 De reeirculatie kan op eenvoudi~e wijze worden

verkregen door de uit-gang van het sehuifregister met

de ingang door te verbinden.

Een afzonderlijke schakeling,genaamd ll :Bewerkings opdraeht ll
,

bepaalt via welk netwerk de informatie naar de ingang

van het Behuifregister wordt gevoerd.De poorten die

de informatie moeten doorlaten zijn aehter de netwerken

geplaatst,om de snelheid van de schakeling te verhogen.

Tel' verduidelijking dienen de volgende voorbeelden:

Wanneer een woord niet verandaI'd hoeft te worden,

betekent dit dat de poortengroep van de recireulatie

open staat.
-.

','{anneer getal 10 met 1 verhoogd moet worden, heeft di t

tot gevolg dat de poorten e f g h van de reeireulatie

opengaan op het moment dat woord 6 uit het geheugen

kornt en dat op het zelfde ogenblik de poorten abc d

van de optelschakeling open gaan.

Het schoonvegen van een stuk van h~~ geheugen gebeurt

door aIle poorten dieht te houden.

De parity-checker en generator.

Van elk blok worden twee parity-bits gegenereerd,nl:

PAR1 van woord 0 en woord 1 (abed).

PAR2 van woord 1 (efgh),woord 2 tim 6 en woord 7 (abed).

De parities worden gegenereerd uit de woorden die het

geheugen ingaan.Elke 128 usec. worden aIle parity-bits

dUB opnieuw bepaald,dus ook als REK=::O.
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Van de woorden die uit het geheugcn komen worden eveneens

de parities bepaald.Deze worden vergeleken met de waarde

van PAR1 en PAR2.Blijken deze niet overeen te komen dan

wordt een ,:,:la:rm geset.Dit alarm moet d.m.v. een,signaal

van buitenaf worden gereset.

De werking von deze parity-checker voIgt uit het flow

diagram ( figuur 7 ).De logische variabelen a,b,c,d,e,f,g

en h komen van de geheugen-uitgang.

De parity-generator werkt identiek aan de parity-checker,

aIleen wordt hier de pariteit. in het geheugen geplaatst,

in plaats van te worden vergeleken met de parity-bits

uit het geheugen.De logische variabelen komen h~er echter

van de geheugen-ingang.Het flowdiagram komt overeen met dat

van de parity-checker met uj.tzondering van de J.aatste

statements.Deze wijziging is weergegeven in figuur 8 •

De "Einde kiezen zoeker".

Deze schakelinc heeft tot taak te detecteren of een

blok moet worden uitgelezen.De schakeling scant het

geheugen constant af,zodat elke 128 usec. van elk blok

bekeken wordt of aan de uitleesvoorwaarden is voldaan.

De infor-matie van een blok moet naar de rekenmachine

worden uitgelezen als:

bi t KIJiI.AR = 1 •

getal 1 of 2 of 3 of • • • • • of 12 = 15 •

RELGET = 13 of 14 of 15 •

Het kiesregister geeft te kennan dat het informatie voor

de rekenmachine heeft door de interrupt-lijn naar de

comrH'.J.nicatie-ecmheid hoog te maken.
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Wanneer het kiesregister bezig is een ander blok naar

de rekenmachine uit te lezen,dan mag de interuptlijn niet

hoog worden.Is het kiesregister niet bezig met het
•

uitlezen van informatie dan wordt dus de interruptlijn

hoog gemaakt en wordt de leesschakeling vanuit de

toestand 0 in de toestand 1 gebracht.E~n en ander wordt

verduidelijkt door het flowdiagram van figuur 9 .

De leesschakeling.

De leesschakeling werkt as;ynchroon, d. w. z. dat de toe stand

van de leesschakeling,in tegenstelling tot de overige

schakelingen,niet direkt uit de stand van de klok en

de logische waarde van een aantal bits uit het geheugen

volgt.Om deze redenen is hier gebruik gemaakt van een

toestandsteller .Deze toestandsteller is een 4-bit

coherente binaire teller die dus 16 toestanden kan

weergeven.In figuur 10 is aangegeven met welke toestand

van de schakeling een bepaalde stand van de teller

overeenkomt.

De vonn van het bericht dat naar de communicatie-

eenheid wordt gestuurd is als voIgt: (figuur 11)

.Eerst worden dA getallen ui tgelezen, 12 getallen van 4bi t,

dus tot2<al 48 bit.Daarna worden 8 bit uitgezonden

waarin het blolmurnmer staat,5 bit,de pariteit van de

getal1811 ( PATI2 ),1 bit ,de pariteit van het bloknu.lTimer,

1 bit,en een logische 0 .Deze IOGische 0 is toegevoegd

om de laatste eenheid van 8 bit vol te ma]-ccn.
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Het aanta] 1-en van het uit88zonden bericht is dus altijd

even.

,
De alc;emene werking van de leesschakeling is nu als voIgt:

Zodra de 1!einde lciezenzoekeT· lI HJTERUPT" hoog rnaakt,

wordt de toestanasteller in de stand 1 gezet en wordt

het nummer van hat blolc,dat wordt weergegeven door

de stand van de klak ( k4,kJ,k2,k1,kO ), in het leesge-

heugen, en in leesregister J en 4 geplaatst.Gelijktijdig

wordt de pariteit van het bloknummer bepaald.Deze wordt

in leesregister J geplaatst.

De inhoud van het leesgeheugen geeft 1111 aan welk blok

moet worden uitgelezen.

De communicatie-eenheid antwoordtop het int~rrupt doo~

ADRES.S3LECT hoog te maken.Bierdoor wordt de toestands-

teller in de stand 2 gebracht.Deze toestand is niet essentieel

maar is ingevoerd om schakeltechnische redenen,waarop

nog wordt teruggekomen.

Zodra .het a-de ','word van het blok, \-vaarvan het nummer in

het leesgeheugen staat,uit het geheugen kornt wordt de

toestandsteller met 1 verhoogd,mits de toestandsteller

zich niet in de stand 1 of 2 bevindt.Hierna wordt

getal 1 in leesregister 1 gezet.Dit is schakeltechnisch

eenvoudig te realiseren,want de eerste drie bit van de

toestandsteller komen nu overeen met de binaire repre-

sentatie van het nummer van het woord waarin getal 1

staat.Het minst significante bit geeft nu aan dat deel

e f g h van het woord in leesregister 2 gezet moet worden.
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Immers:

toestandsteller stand J 0011

woard wasrin getal 1 001

Zodra getal 1 in het leesregister staat wordt de toestands

teller met 1 verhoogd en komt in de stand 4.De eerste

drie bit van de toestandsteller zijn nu 0 1 0 hetgeen

overeenkomt met woord 2.De laatste bit van de toestands

teller is nu 0 ,zodat deel abc d van waord 2 in

leesregister 2 wordt gezet.Het is duidelijk dat het

bovenstaande vrij eenvoudig schakeltechnisch te realiseren

is.De extra stand 2 van de toestandsteller is hiermede

dus verklaard.

Zodra het laatste woord van het betrokken blok weer in

het geheu~en verdwenen is,wordt de write-ready lijn

( WRTRDY ) hoog gemaakt ten token dat de goede bit

op de data-lijn staat.De comrnunicatie-eenheid antwoordt

zodra hij het data-bit ontvangen heeft door de

read-ready lijn ( RDRDY ) hoog te maken.Als gevolg

hiervah wordt nu de volgende bit op de data-lijn gezet •

.Een afzonderlijke teller,de "bitteller",telt het aantal

uitgezonden bits.Zodra aIle B bit uitgezonden zijn

wordt het uitlezen geblokkeerd en wacht de schakeling

tot woord 0 van het betrokken blok weer uit het geheugen

komt.De toestandsteller wordt dan weer met 1 verhoogd.

Op analoge wijze als hierboven beschreven is worden nu

getal J en 4 uitgelezen.

Op het moment dnt getal 11 en 12 uitgelezen zijn en

woard 0 van het betrokken blok weer uit het geheugen

kornt,worclt de toesto.ndsteller 15.Deze toestand geeft
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Qan dat het blolcnwnmer en de pari ties die j_n leesregister

3 en 4 staan moeten worden uitgezonden.Heeft de eornmunieatie-

eenheid ook deze aeht bit ontvangen,dan rnaakt deze ten
,

teken dat hij het laatste bit ontvangen heeft EOR

(= end of record) hoog.Gedurende de tijd dat EOR hoog

is,i8 de PARCHECK-lijn die van de eommunieatie-eenheid

komt goldig.Deze )?ARCHECK-lijn geeft dan de pariteit weer

van het tot ale berieht zoals het door de eo~munieatie-

eenheid is ontvangen.

Uit het voorgaande blijkt dat voor het uitlezen van aeht

bit een tijd van 124 usee. besehikbaar is,de frametijd

van 128 usee. verminderd met 4 usee. voor de tijd die

het blok nodig heeft om uit het geheugen te sehuiven.

Het uitzenden van het totale berieht duurt dus

7 x 128 usee. = 0,9 msee.Blijkt het uitlezen van een

eenheid van aeht bit langeI' te duren dan 124 usee. ,

de eommunieatie-eenheid bepaalt immel's de uitlees-

snelheid,dan wordt een alarm genaamel"OVERRUlTlIgeset.

Zodra EOR hoog wordt moet geeontroleerd worden of het

bel'icht goed ontvangen is,dat wil zeggen dat op dat

moment aan de volgende vool'waarden moet zijn voldaan:

OVERlillN = 0 (er is geen overrun opgetl'eden )

BB = 1 (dit interne signaal geeft a2en dat aIle 56 bit

zijn uitgezonden )

PARCEECK = 1 (het aantal 1-en vanhet berieht zoals

eli t door de eornmunieatie-eenheid is

ontvangen is even )

Is aEm al deze voorwaarden voldcH-::ll dan vlOrdt een flip-

flop geset(LF;ESP2 en 3) die aan-geeft dat het betrokkG'n
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blok schoongeveegd mag worden.Komt woord 0 van het betrokken

blok uit het gehcugen dan wordt een volgende flip-flop

geset (LEESF4 en 5 ).De uitgang van deze flip-flop levert
- .

de veegopdracht.Als het gehele blok schoongeveegd is,

wordt LEESF4 en 5 gereset.Deze 1-0 overgang start een

one-shot die de gehele leesschakeling in de O-toestand

terug brengt. Is niet aan de op ...de vorige bladzij de genoemde

voorwaarden voldaan dan wordt de veegopdracht niet uitge-

voerd en wordt de leesschakeling gereset zodra ADRES.SELECT

laag wordt.Hot gevolg hiervan zal zijn dat het blok

opnieuw uitgelezen wordt.

3.5. De testschakeling.

Bij het testen en afregelen van het kiesregister was

het niet mogelijk gebruik te maken van de TDI.'I-telefoon-

centrale.Daarom is een testschakeling ontworpen en

gebouwd die c~e telefooncentrale zo goed mogelijk

simuleert.

Deze testschakeling levert de volgende logische fuhcties:

8 fv:Hz kloksignaal

synchronisatiepuls van 128 usec.

VK-signeal

read-ready

adres.select

parcheck

een algemene veegopdracht

de reset voor het pariteits-alann
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Verder worden het overrtln- en het pariteitsalarm d.m.v.

lampjes weergegeven.Het is mogelijk de REK-puls eenmalig

to laten optredenJal of niet samenvallenq met ~e 10S-puls.

Dit heeft het voordeel dat men stap voor stap de schake

ling kan doortesten.

De signalen ADRES.SELECT en EOR kunnen zowel met de hand

worden bediend als volledig 8utomatisch werken.

Voor de opwekking van het VK-signaal is een elektronische

schakeling ingebouwd die de kiesschijf simuleert.De

frequentie van de kiesschijf is in te stellen op 10 Hz

en op 1000 Hz.Met behulp van een selectieschakeling

kan dit telefoontoestel met een willekeurig kanaal

verbonden worden.
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De sehakelteehnisehe realisatie van

het kiesrs0ister.

4.1. De klok. (figuur 13 )

De klok dient de periode van 128 usee. volledig te

bepalen,d.w.z. elk tijdstip mod 128 usee. moet uit de

klok gedecodeerd kunnen worden.In hoofdstuk 3.1.1.

is aangetoond dat hiervoor een 10 bit teller nodig is.
I

Hie~voor zijn drie binaire 4-bit eoherente tellers

gebruikt,Fairehild. 9316.Deze tellers hebben een uitgang

( Te ) die hoog is wanneer de teller in de stand 15

staat.Met behulp van deze Te-llitgang worden de volgende

tellers geblokkeerd via de Gep en Get ingang.J)e 're

uitgang van de eerste teller wordt naar de Cep-inGang

van de laatste teller gevoerd om de vert raging van de

Te-uitgangen op te heffen.Op deze manier is een eoherente

teller verkregen.

Uit de klok worden de frequenties ~1 en ~2 voor de

sehuifregisters gedeeodeerd,en weI als voIgt:

~2 = gO.g1 + wO

~1 = gO.g1 + wO

De periodetijd van ~1 en 22 is 1 usee.

~1 = ° van ° tot 0,375 usee. mod 1 usee.

§2 = ° van 0,5 tot 0,875 usee. mod 1 usee.

De tijd die besehikbaar is voar ~~n blok bedraagt

128/32 = 4 usee.Het aantal woorden per blok is 8,dus de

tijd per ~oord bedraagt 0,5 usee.

Bij het nls cehsllsen Eebnlikte sehuifregister is de
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data-frequentie twae maal zo groat als de klokfrequentie,

waaruit blijkt dat de perioQC'tijd van ~1 en iJ?2 1 usee.

moet zijn.De signulen ~1 en m2 dienen versterkt te worden
•

tot een spanningssprong van +5 near -12 Volt, hetgeen

verkregen \vordt met de schukeling van figuur 14.

De distributie van de kloksip;nalen en de

I
de geh~le schakeling.

van het geheugen over

De kloksignalen en de datasignalen van het schuifregister

worden zovaak gebruikt dat de loadfactors ver overschreden

worden.Om di t te voorkomen vJorden deze signalen eerst

toegevoerd aan een groep inverters,vanwaaruit deze

signalen over een bepaald gedeelte van de schakeling

worden gedistribueerd.Het principe hiervan is getekend

in figuur 16 voar a ( ~ bit a uit het geheugen ) en

gO ( = eerate bit van de klok ).

Uit deze tekening voIgt eveneens de notatie:

a duidt het signeal aan.

I betekent inverter.

het vaorlaatste cijfer geeft aan het hoeveelste inverter

parallel.

het laatste cijfer geeft aan het hoeveelste inverter

in serie.
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4.3. De VK-flipflop. ( figuur 16 )

De VK.-lijn moet gesampled worden op het moment dat

het volgende blok uit het geheugen komt.Dus op het

tijdstip 8Ee.gO.g1.wO.Vi'T.w2 .Kort hiervoor moet de

VK-flipflop gereset worden,dus op het tijdstip

8Me.gO.g1.wO.w1.w2 •

4.4-. De voorwaarde HEK. ( figuur 17 )

E~n maal per 20 msee. moet gedurende 128 usee. een
(

voor'.vaarde worden gegenereerd die aangeeft dat de blokken

bijgewerkt moeten worden, m.a.w.dat er voor elk blok een

sample genomen moet worden.

Door middel van REKP3 wordt REKF1 bij het begin van een

128 usee. periode in de 1 toestand gebraeht.Bij het begin

van de volgende 128 usee. periode wordt REKF1 weer 0 •

Als gevolg vqn deze 1-0 overgang wordt de one-shot REKOS1

gestart.Deze one-shot blijft gedurende 20 msee. hoog en

blokkeert de triggeringang van REKF1.REKF1 wordt weer 1

bij het begin van de 128 usee. periode nadat REKOS1 laag

geworden is.Ten behoeve van de mogelijkheid om een enkele

REK-puls op te wekken zijn de poort REKP1 en de inverter

REKI1 aangebraeht. ,(v'anneer testpen 1 niet is clangesloten

oefenen REKP1 en REKI1 geen invloed uit op de werking

van de sehakeling.In het volgende hoofdstuk wordt ver-

klaard hoe deze singe-puIs wordt opgewekt.
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4.5. De 10 seconden puIs. (figuur 17 )

Ten behoeve van de 10 seconden tijdbewaking moet ~~n maal
. .

per 10 seconden een puIs van 128 usee. worden opgewekt,

die samenval t met de vooTImarde HEK.

Als gevolg van de 1-0 overgang van de REK-puls wordt

REKP2 in de 1 toestand gebracht.Zodra REK weer hoog wordt,

'Nordt de uitGang van REKI2 hoog. REKF2 wordt weer in de

stand 0 gebracht op het moment dat TIEKF1 laag wordt.
!AI$ gevolg van de 1-0 overgang van REKF2 wordt de one-shot

REKOS2 gestart die de triggeringang van REKF2 gedurende

10 seconden geblokkeerd houdt.

Door testpen 3 laag te houden kan de 10 seconden puIs

worden uitgeschakeld,z0wel in normaal bedrj.jf als in

single-puIs bedrijf.

De schakeling wordt in de single-puIs toestand gebracht

door schakelaar 1 te sluiten.In de rusttoestand is de

uitgang van TESTP3 laag zodat de triggeringang van

REKF1 gebloickeerd is en REKF2 zich in de 1 toestand

bevindt.Wordt schakelaar 2 in een andere positie gebracht

dan wordt TESTP3 hoog en zal REKF1 door de eerst volgende

triggerpuls in de 1 toestand gebracht worden.Bij de volgende

triggerpuls wordt TIEKF1 weer 0 en wordt TESTF1 omgezet.

Het gevolg hiervan is dat TESTP3 weer 0 wordt.
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4.6. Bet statusgeheugen. (fig~ur 18 )

Bet statusgeheugen omvat het volgende gedeelte van

een blok:

p a u z e tel I e r

a

OVK

b

BEzr~T

c

KLAAR

d

10S

e

k i e 8

f g h

reI e van t get a I

De bits OVK,BEZET,KLAAR en 10S worden bijgewerkt door

de schakeling die in figuur 18 is getekend.De kiespauze

teller en het relevant getal krijgen hun optelopdranht
(, (.

uit de schakeling "Telop" (hoofdstuk 4.8.3 ) ~I'en hun

veegopdracht uit de schakeling "Veeg" (hoofdstuk 4.8.5 ).

Ui t het flQ\vdiagram voIgt:

aVK := NVK

dus SA = VKF1

BEZET := aVK.NVK + BEZET

dus SB = a.VKE'1 + b

KLAAR := OVK.N~{.BEZET.KPT12 + OVK.I1VK.10S.10sec + KLAAR

dus SC = a.VKF1.b.KPT12 + a.VKE11.10sec.d + c

10S :== (OVILlTVK.10sec.KPT15 + 10S~.(OVK.nVK + aVK.IJVK)

dus SD = 'a.VKli11.10sec.e.f.g.h + d.a.VKF1 + d.a.VKP1

De uitgangen van deze schakeling worden naar de

geheugehingangschakeling gevoerd.



4.7. De telop betrekkingen. (figuur 20 )

De "Telop betrekkingen"is de schake ling die het getal
•

dat u.i t het geheugen komt met 1 vermeerdert op de wij ze

zoals in hoofdstuk 3.1.3 is besproken.

De functietabel die de in- uitgangs relaties van dit

netwerk weergeeft is in onderstaande figuur gegeven.

a b c d 'fA TB TC TD
I

2 0 ~1 2 2 2 3 2 0 2 1 2 2 2 3

0 0 0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 1 1 0 0

1 1 0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 1 0 1 0

1 0 1 0 0 1 1 0

0 1 1 0 1 1 1 0

1 1 1 0 0 0 0 1

0 0 0 1 1 0 0 1

1 0 0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 1 1 0 1

1 1 0 1 0 0 1 1

0 0 1 1 1 0 1 1

1 0 1 1 0 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

Fip;uur 19

33
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Deze tabel levert na vereenvoudiging de volgende functies:

TA = a + b.c.d

TB = a~b + ~.b + b.c.d

TC = b.c + a.c + c.d + a.b.c

TD d + a.b.c

Deze schakeling wordt zowel gerealiseerd voor de bits

abc daIs voor de bits e f g h • Dus:

TE = e + f.g.h

TF = e.f + e.f + f.g.h

TG f.g + e.g + g.h + e.f.g

TH = h + e.f.g

De uitgangen van deze schakeling worden nnar de geheugen

ingangschakeling gevoerd waar ze,afhankelijk van de

bewerkingsopdracht,naar de ingang van bet geheugenworden

gevoerd of niet.

4.8. De be,verkingsopdracht en de p.;eheugen-

De volgende bewerkings opdrachten moeten worden gerealiseerd:

4.8.1. De voorwaarde voor het bijwerken van het

statusgeheugen (bits a,b,c,d )

4.8.2. De voo~vaarde recirculate

4.8.3 De optelvoorNaurde voor de bits abc d.

4.8.3. De optelvoo~vaarde voor de bits e f g h •

4.8.4. De voorwaarde wanneer PAR1 en PAR2 in het geheugen

geplaatst moeten worden.

4.8.5. De secundaire voorwaarde VEE:G.

Van de eerste vijf voorwaarden kan slechts ~~n tegelijker-
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tijd W8ar zijn;wanneer VEEG haog is zijn al daze vijf

voorNaarden onwaar.

4.8.1.
•De voorwaard~ voor het bijwerken van het

statusceheugen.( bits abc d ) (figuur 23 )

Aan deze voorwaarde moet voldaan zijn als:

VEEG = 0

Em REK = 1

en wO. \'11 • w2 = 1 ( woord = woord 0 )

Dus: VEEG.REICwO.vv1.w2 = 1

Deze voorwaarde wordt gccenereerd door STATP14.

4.8.2. De voorwR&rde recirculate. (fig~ur 23 )

De recirculatevoorvmarde moet waar zijn als de informatie

die uit het geheugen komt onvermlderd weer in het geheugen

moet worden gevoerd.Het statusgeheugen ( bits abc d )

zorgt voor zijn eigen recirculatie gedurende de tijd

dat HEK.VEEGabcd ::: 1 .DuB RECIRabcd = 0 als REK =1 op

het tijdstip dat ',',/0.;;'1".\'.12 = 1 .De wijze waarop RECIRabcd

afhangt van HEK, VEEGabcd en TEJ....OFabcd voIgt ui t de functie-

tabel in figuur 21 .Daze functietabel levert de logische

formule voor de combinatorische schakeling voor HECIRabcd,

'nl: R2CIRabccl = VEEG.(HEK + v,rO.'N1.\v2.TELOPabcd)

Voor de bits e f g h geldt dat nooit gerecirculate hoeft

te worden als wO.w1.w2 = 1 ,dUB als de parities uit het

gehc-H.l2;en komen. De pari ty-generator werkt nl. onafhankelij k
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van HEK.De functie-tabel voar HECIHefgh is gegeven in

figuur ~:2. De logische fOTIJlUle die hierui t voor RECII{efgh

voIgt luidt:

l:']"'''IRe'P -"11 -- \"0 \,,1 "/2 Vr;'l;'(' (»T,'TT + Tl···.'J'L01Jef60'.'n).Ll.~/V-·;' ..... e.) -.~. .J • LJ1...JiJ. (LLJI\. .r

4.8.3. De optelvoor~a8rde voor de bits abc d en

de bitE; e f g 11 (resp. TEIJOPabcd en TELOPefr;h)

(figuur 24 )

I
TELOPabcd kan twee oorzaken hebben 11.1. het optellen van

1 bij het relevant getal en het opt ellen van 1 bij getal

2,4,6,8,10,of 12 •

Relevant getal moet met 1 vermeerderd worden als de

kiespauzeteller gelijk aan 12 is,dus wanneQ~ ~.I.g.h = 1

ten tijde WO.WT.W2 == 1 • Verder moet dan OVK.NVK = 1 en

REK = 1 zijn.Bovenstaande voIgt uit het flowdiRgram van

figuur 5 .Is asn deze voorwaarden voldaan dan wordt een

flipflop geset(TLOF2).De uitgang van TLOF2 wordt logisch

vermenigvuldigd met w2.w1.wO zodat op het tijdstip dat

woord 1 uit het geheugen komt,TELOPabcd gelijk aan 1

wordt.De voorwaarde REK.VEEG = 1 wordt toegevoegd in

het poortennetwerk van de geheugeningangschakeling.

De voorwaarden voor het venneerderen van een getal volgen

uit het statusgeheugen (bits abc d ).Wanneer op het

tijdstip gO.g1.wO.w1.w2 = 1 OV~.NVK = 1 ,wordt flipflop

TLO?1 geset.Deze flipflop geeft dus aan dat een getal met

1 vermeerderd moet worden.'Xanneer woord 1 uit het geheugen

komt wordt bit abc d uit het geheugen in een teller

geplaatst,TLOT,op de wijze die in figu~r 24 is aangegeven.
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Het minst significante bit geeft aan of het getalnumlEcr

even of onaven is.Het relevant getal kornt dus invers

en niet in de gebruikelijke volgorde in de teller te staan.

Bij elk volgend woard wordt de teller met 1 verhoogd.

Wanneer de teller in de Etand QO,Q1 ,Q2,Q3 - 111x is

gekomen,komt juist het get::~l dat met 1 vermeerderd moet

worden uit het geheugen.Bit Q3 = 0 geeft aan dat bij de

bits e f g h een getal met 1 vermeerderd moet worden.

Bit Q3 = 1 betekent dat dit moet gebeuren bij de bits

abe d .Een en ander Vlordt verduidelijlct in figuur 25 •

De telopvoorNaarde voor de bits e f g h is te splitsen in
(

het met 1 vermeerderen van een getal,wat hierboven

behandeld is,en het optellen van 1 bij de kiespauzeteller.

De voorwaarden voor het optellen van 1 bij-de kiespauze-

teller volgen uit het flowdiagram en luiden:

wO.w1.vv2.0VK.1~VK.BEZET= 1 .Zij wordt gerealiseerd door

TLOP13 •

In verband IYlst het parallel invoeren van het relevant getal

in TLOT,hetgeen gepaard gaat met een tijdvertraging van

375 nsee. komt de optelopdracht voor getal 1 te laat.

Daarom is hiervoor een extra poort,TI,Cr14,aangebraeht

die daze optelopdracht direkt maakt uit de stand van

TLOF1 en de stand van REJ-,G~'~T.Of de met 1 vermeerderde

bitgroep naar het geheugen gezonden wordt of niet,wordt

niet aIleen bepaald door 'rEIJOP,maar ook door de voorw~,arden

REK en VEEG.Orn de schakeling die de voorwaarde TELOP

genereert op eenvoudige wijze te kunnen testen,worden de

signalen HEK en VEEG pas in de geheugeninganssehakeling

toegevoegd.Uet behulp van het sinCle-puls bedrijf kan men
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nl. nude gahale schakeling die de telopopdracht genereert

stap voor stap testen zonder dat [;eheugeninforrnatie die

de toestand van de schakeling bepaalt verandert.

4.8.4. De voorwaard e vmnneer PAH1 en I'AH2 in het

geheu~en geplaatst moeten worden.

De pariteiten worden door de parity-generator geleverd.

Ze moeten in woord 7 bit e en bit f worden geplaatst.

De pariteiten worden continu bepaald onafhankelijk van

de vooTIJaarde REK.De voorwaarde luidt dus: wO.w1.w2 = 1 •

De secundaire voorff3.'3.rcle VErGe

De opdracht VEEG moet resulteren in het schoonvegen

van een bepaald gedeelte van het geheugen.Dit resetten

van de geheugeninhoud moet plaats vinden onder de

volgende omstandigheden:

1) Bij het inschakelen van de voedingspanningtom te voor

komen dat 32 onjuiste berichten naar de rekenmachine

worden gestuurd.

2) Wanneer het bit BEZET van 0 naar 1 gaat moet het

betrokken blok worden schoongeveegdtbehalve woord 0

bit abc d.Dit is aangebracht om de storingskans te

verminderen.Er blijft altijd de mogelijkheid bestaan

dat een bit in het geheugen 1 wordt wanneer het blok

gedurende lc:nge tij d niet ge bruj_kt word t.

3) Wanneer bit KLAAR gelijk aan 1 is moet het betrokken
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blok worden schoongcveegd,behalve woord 0 bit abc d •

Het betrokken blok wordt dan naar de rekenmachine

uitgelezen,die uit het feit Jet aIle getallen 0 zijn

concludeert dat de verbinding tussen abonnee en kiesregister

verbroken moet worden.

4) Wanneer de veegopdracht van de leesschakeling hoog is.

De leessclH:ikeling bepaal t nl. of na het ui tlezen van een

blok,dit blok schoongeveegd moet worden of niet.

5) Wanneer een externe veegopdracht gegeven V1ordt.

Deze veegopdracht wordt nu aIleen gebruikt voor het testen,

maar kan eventueel ook gebruikt worden om bij een door de

rekenmachine geconstateerde fout het hele geheugen Rchoon

te vegen.

6) Wanneer de kiespauzeteller gereset moet -worden,moet

aIleen woord 0 bit e f g h geveegd worden.

ad.1 Het vegen Da het inschakelen van de voedingspanning

wordt verkregen met een elektronische schakeling(fig.26).

Voor het inschakelen van de voedingspanning is de spanning

over de condensator van 16 uFd 0 volt.Na het inschakelen

van de voedingspanning gaat T1 dus geleiden totdet de

condensator zich opgeladen heeft.Gedurende deze tijd is

de uitgang van VEEGP11 dus hoog.

ae1. 2 De detectie dat BEZET van 0 n2ar 1 gaa t wordt verkregen

door op het tij dstip w2. 'IV 1 •wO. g1 •gO. ACU1'KC bit b dat ui t

het geheugen komt en bit B dot het geheugen ingaat

te sampelen.Is a,:111 de voorwaarde voldacm dan vvordt een

flipflop geset (VEEGF1 en 2).De uitgang van deze flipflop

vlOrdt vermsnigvuldigd met wO. w1 •'82 zodat woord 0 bit abc d
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niet geveeed wordt.VEEGefeh krijgt via VEEGP6 een extra

veegopdracht veor woorcl 0 bit e f g h .De flipflop wordt

gereset aan het eind van een bloke

ad.) Het vegan van het blok a13 KLAAR = 1 wordt d.m.v

VEEGP4 op de zelfde \'d.j ze verviezenlijkt als beschreven is

in ad.2

a<1.4 en 5 DC" veegopdracht van de leesschakeling en de externe"

veegopdracht worden logisch gesommaerd met de andere

opdrachten in VEEGP9 en 10 •

I
4.8.6. De geheugeningangschakeling. "(figuur 23)

De croep poorten aan de ing8.ng van het Geheugen zorgen

er yoor dat afhankelijk van de bewerkingsopdracht ~~n

van de groepen signalen wordt doorgiLaten,zoals besproken

is in hoofdstuk 3.1.3. Zowel a3n de ingang als aan de uit-

gang van de schuifregisters zijn weerstanden aangebracht

om sen goede aanpassing van de schuifregisters aan de

TTL-logica te verkrijgen.De schuifregisters mogen slechts

met 1 T1'IJ-Ioad worden belast zodat aan de geheugenui tgsng

een blok van 8 inverters is aangesloten.
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Volgen we het flowdiagram van figuur 7 dan blijkt dat d p

resetpuls voor PARF4 en PARF5 moet optreden ten tijde

-----gO.e1.'NO.w1.',':2 =: 1 .De pariteit van een woord. wordt gevol'md

m. b. v. een pari tychecleer-generator van 'llexas Instruments

type S~74180.0mdat de bits die uit het ,geheugen komen pas

op een bepaald moment geldig zijn,wordt de uitgang van de

SN74180 gesampled op het tijdstip gO.g1 = 1.Bij woord 1

worden de ingangen e f g h van de SN74180 geblokkeerd.

De uitgang levert nu aIleen de pariteit VAn de bits abc d.

Het resultaat van de pariteit van woord 0 dat in PARF4

staat wordt nu modulo 2 opgeteld bij de pariteit van de

bits abc d van woord 1 (ingang 3 en 4 van SN74180).

Het resultaat hiervan leornt weer in PARF4 te ~taan.

Na woord 1 worden de ingangen van PARF4 ge~lokkeerd en

komen de ingnngen van PARF5 vrij.Op het tijdstip van

woord 1 heeft PARF5 de waarde gekregen van de pariteit van

woord 1 bit e f g h .Dit gebeurt via de exclusive-or's

PARP 23,24 en 25 en de set-ingang van PARF5.Bij elk volgend

woord wordt nu weer de pariteit bepaald van het betrokken

woord,modulo 2 vermeerderd met de pariteit van het vorige

woord dat in de flipflop staat.Bij woord 7 moeten de ingangen

e f g h van de SN74180 weer geblokkeerd worden.Op dit

moment levert PARF4 de pariteit PAR1 en de uitgang van de

SN74180 de pariteit PAR2.
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( {

Deze schakeling is vrijwel identiek aan de parity-generator.

Bier worden echter Ban de ingang van de SH74180 de uitgangs-

signalen van het geheugen toegevoerd in plaats van de

inganS8signalen.l1et behulp van PARPS,9,10,11 en 12 worden

de gevonnde parities vergeleken met de parities die uit

het e;eheugen komen.Op het tijdstip dat gO.g1.v/O.vv1.w2 = 1

wordt het resultaat van deze vergelijlcing gesampled.

Komen de gevormde parities niet overeen met bit e resp.

bit f van woord 7 dan wordt PARF4 gelijk aan 1 .PARF4 moet

oxtern gereset worden.

4. 11 • De "einde kiezen zoeker ll
• (figuu.r' 29 )

De einde kiezen zoeker moet het interupt-niveau hoog maken

als het kiesregister niet bezig is een ander blok uit te

lezen en als daarbij valdaan is aan ~~n van de volgende

voorwaarden:

1 ) Van een blok is het bit KLAAR hoog.

2) Van blok is ' , de getallen gelijk 15.een een van aan

3) Van een blok is het relevant getal 13 ,14 of 15.

De voorwaarde dat het kiesregister niet bezig is een ander

blok uit te lezen,resulteert in de eis dat :

-Q-O -n-1 -0-') ~3 -~-" ":":1)~'I""'"(':-:;:E"""'n::-::·lL::'""'~T""". ~0 1 H. . " (\0 () 1 Q2 en Cl. 3.<' .''':L.\.,; .1:lu • .l.LL:JU .L .J:;;:,u = • J.lerln ZlJn <~ t~ ," 'v

de uitgangen ven de toestandsteller,uit de leesschakeling.

ad.1 Interupt moet geset worden als bit evan woord 0

hoog is,uus als wO.w1.w2.c = 1.

ad.2 Als een getal 15 is kan dit gedetecteerd worden door
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a.b.c.cl := '( ofa.f.g.h = 1'mits dit niet op vword 0 of 1

bits abc d of op woord 1 of 7 bits e f g h worcIt

gec1etecteerd.Aan voorwD8rdc 2 is dus volda0n als:

a.b.c.d.w2.w1 + e.f.g.h.(wO.w"1.w2 + wO.w1.w2) = 1

ad.3 Als relget 13 ,14 of 15 is moet gelden dat voor

woord 1 a.c.d + b.c.d· = 1

Hieraan is dUE; voldaan nls: (a.c.d + b.c.d) .wO.w1.w2 = 1.

De totale voorwaarde voor het setten van de interrupt

flipflop is dus de logische som van de voorwaarden 1,2 en3

ver~enigvuldigc1 met de voorwaarde dat het kiesregister

niet bezig is met het uitlezen van een ander bloke

Ha vereenvoudiging wOl'dt de totale voorwaarde dan:

(w1.w2.c.(wO.a.d.b.d) + a.b.c.d + e.f.g.h.(wO.w1.w2).

De interupt-flipflop wordt sereset door ADRES.SELECT,(=AS)

Het signaal INTERRUPT mats pas hoog worden wanneer het

bloknummer in het geheugen van de leesschakeling is sepla':'tst.

Dat wil zeggen dat de toestandsteller van de leesschakeling

dan in de stand 1 moet staan.Daze voorwaarde wordt verkregen

met IW.PP12.
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De algemene werkinz van de leesschal{:eling is behandeld

in hoofdstuk 3.4.Voor de goede werkinG van de schakeling

worden de volgende hulpful1cti8s ge8enereerd:

3J (== blok juist )

Dit signaal is hoog wanneer het blok dat moet worden

uitgelezen uit het geheugen komt,mits het nummer van dat

blok in LEESG1 staat .Bet 'Nord t verkregen door de--inhoud

van LEESG1 te vergelijken met de stand van de klok.

Voordat het bloknummer pnrallel in LEESG1 wordt ingevoerd

zijn aIle bits 0 .Op het moment dat het nummer wordt inge

lezen 1Nordt bit 6 gelijk aem 1.Dit bit geeft nu aem dat

er een bloknummer in LEESG1 staat.De vergelijking W'ordt

verkregen m.b.v. 5 exclusive-or's en een n'3.l1d-poort

( LEESP 19 tim 24 ).

PELR1 en PELR2 (PELR1 == parallel entry voor LEESR1 )

Deze signalen moeten hoog zijn gedurende de tijd dat het

woord in LEESR1 resp. LEESR2 moet worden inge1ezen.

De vooX"I'Js:-lrclen voor PELR1 = 1 zijn:

1) BJ == 1

2) De laatste 3 bit van de toestandE;tel1er zijn gelijk

aan resp. wO,w1 en w2 •

3) Het woorclnummer van het blok is 3,4,5,6 of 7

4) Voor de toestalldste11er geldt: QO == 0



De voorwaarden voar rE1R2 = 1 zijn:

1)BJ = 1

2) De laatate 3 bit van de toestnndsteller zijn gelijk

aan resp. wO,w1 en w2 •

3) Het woordnurT'u'TIer van het blok is 2,3,4,5 of 6"of 1.

4) Voor de toestandstel1er geldt: ~O = 1

Uit het bovenstaande blijkt dat de voorw88rden 1 en 2

voor PELR1 en PELR2 eelijk zijn.

Voorwaarde 2 wordt verkregen m.b.v. exclusive-or's en

een nand-poort(LEESP 37 tim 40).

De voor:marden 3 volgen uit de stand van de toestanasteller,

n1: PELR - 1 -
"

-tijdens woord 0 ,betekent dat de toestandsteller = 0 of 1

-tijdens woord 1 ,betekent dat de toestandsteller = 2 of 3

-tijdens woord 7 ,betekent dat de toestandstel1er =14 of 15

Wanneer we er nn voor zorgen dat PElJR niet hoog kan

worden tiJdens de hie~boven beschreven standen van de toe-

staJ1dstel1er, dan io dus acm voohvac,rc1e 3 volda::m.

Bovenstaande gecombineerd met de voorwaarde 4 levert de

schakeling zoals gegeven is in figuur 30.

Op het moment dat INTERRUPT hoog wordt moet het bloknummer

in LEESR 3 en 4 en in LEESG1 geplaatst worden.De lees-

registers bestaan uit schuifregisters die een parallel-

entry puIs moeten krijgen am het inlezen te doen plaats

vinden.Binnen deze parallel-entry puIs moet een klokpuls

va1len.Be5ue pulsen zijn invers en do informatie wordt

overgenomen op de positieve flank van de inverse klokpuls.
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De VOOI";'iC18rdenvoor het optreden va;} de parallel-entry

puIs van LEE3R J en 4 zijn:

1) De flipflop INT?1 en 2 van de einde kiezen zoeker is

hoog.

2) De toestandsteller staat in de stand 0 ; als gevolg

van het parallel inlezen komt de toestandsteller in de

stand 2 ,waannede bereikt wordt dat het parallel inlezen

maar ~~n maal plaats vindt.

3) Het inlezen van het bloknummer vindt plaats wanneer
I

wootd 7 uit het geheugen gekomen is.

Hieruit voIgt dat voor de parallel-entry puIs moet gelden:

Ila-;?1.QO.~~1.C~2.Q3.wO.\i11.1f\,'2= 1

De klokpuls voor LEESR 1 en 2 moot optreden tijdens de

parallel-entry puIs en vvanneer de informatie in LEESR1 en 2

een plaats moet opschuiven.Dus Op = PE.gO.g1 + schuifpuls •

De schuifpuls wordt geloverd door LEESOS2

De klokpuls voor LEESR 3 en 4 moet optreden tijdens de

parallel-entry puIs en wanneer de informatie in LEESEj en 4

een plaats moet opschu.iven.Dit schuiven mag aIleen plaats

vinden wanneer de toestandsteller in de stand 15 staat.

Dus Cp = PE.gO.g1 + schuifpuls.TCTT •

De lclokpuls die het parallel lnvoeren van het bloknummer

in IJEESG1 veroorzaakt ,moet samenvallen met de parallel-

entry puIs van LEESR 3 en 4 • Dus:



Ranneer de klokpuls voar de toestandsteller moet optreden

voIgt uit de nu volccnde tabel.

toest8ndsovergang

o - 1

1 - ~?

2 - J

J - 4

4 - P
I

5 - 6

•
•
•
•
•

1 J - 14

14 - ~ 15

15-- 0

voorwacrdc voor de toestandsovergang

gO.g1.n~rr?1.QO.Qf.(:;;2.QJ.'NO.V!1.w2

gO.g1.PBLR2

gO.g1.PELR2

•
•
•
•
•

gO.g1.rELR2

Daze overgang is aIleen mogelijk met

de algemene resetpuls,omdat de teller

zichzelf in de stsnd 15 blokkeert m.b.v.

de Cep-ingang.

Hierbij moet worden opgemerkt dat bij de overgang van

1 naar 2,de voorwaarde BJ is ingevoerd om te voorkomen

dat,wanneer AS hoog wordt 8edurende de tijd dat het goede

blok uit het geheugen komt,getal 1 overgeslagen zou worden.

De ~oorwaarde voor de klokpuls voor de toestandsteller

Viordt nu: Cp = gO.g1.(IHTP1.QO.Q1.Q2.QJ.v/O.w1.w2 + PELR2 +

+ AS.QO.~1.Q2.QJ.DJ + wO.w1.v:2.BJ.(Q1.Q2.QJ) )
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De schuifpuls wordt op de volgende manier verkregen:

Zodra de toestnndsteller crater of gelijk aan 4 is en

BJ laag wordt,wordt een one-shot (1EESOS2) gestart.

De uitgang van doze one-shot levert de kloxpuls voor de

schuifregisters,set de write-ready flipflop (LEESF10)

en verhoogt de bitteller (LEEST2) met 1.De eerE3t:e bit

staat nu op de datalijn en ~RTRDY (= write ready ) is hoog.

De communicatie-eenbcid antwoordt hierop door RDRDY

( = read ready ) hoog te maken.Dit veroorzaakt det de

wtite-ready flipflop gereset wordt.Op het moment dat

RDRDY ook weer laag wordt,wordt de one-shot weer gestart

en Vlordt de tweede schuifpuls gegencreerd.Om tc voor~omen
{, ~

dat de WETDRY puIs eerder bij de communicatie-eenhe:i.d

zou zijn dan de data-puIs Vlordt het setten van de write

ready flipflop enige tijd vertraagd m.b.v.LEESOS3.

Wanneer 8 schuifpulsen zijn gegenereerd staat de bitteller

in de stand 8.Deze stand wordt uitgecodeerd en blokkeert

de one-shot LEESOS2.Zodra het blok dat uitgelezen moet worden

weer uit het geheugen komt wordt de bitteller gereset,

en zodra BJ daarna weer laeg wordt begint de cyclus

opnieuw.E~n en ander wordt verduidelijkt door het puls

diagram van figuur 31.

Zij n aIle getallen ui tgelezen dan komt zodra BJ hoog word t

de toestandsteller in de stand 15.0lliiliddelijk hiera~n

voorafgaand moet de bitteller voor de lastste maal gereset

worden, clus op het tij dstip gO. g1 •V/O. w1 •w2 •Hierna \!lord t de

reset-ingang van de bi tteller c;ebloklceerd do~)r de TC

uitgang van de toestandsteller.Op het moment dat BJ weer
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laBG wordt begint de uitleescyclus voor de laatste 8 bit.

Is de bitteller weer 8 geworden dan wordt EB (=einde bericht)

hoag.Dit signaal geeft aan dat aIle 56 bits zijn uitgezonden,

rnits er geen overrun is opgetreclen.

Zoals in hoofdstuk 3.4 is opgemerkt mag de maximale tijd

die het uitlezen van 8 bit duurt de 124 usee. niet over

schrijden.Gebeurt dit weI dan moet het overrun alarm

gesst worclcn(LEE3F 7 en 8).De vooT'Naarde hiervoor is:

(HDEDY + '.VRTltDY + ACE'l'). I3J • ('Nri t e-ready is 1 ge',vee st) •AS=1

De vooT'iVaC:lrde Il wri te-ready is 1 geweest ll \Vordt verkregen

door LEESF 9 en 10 .Deze flipflop wordt [eset door WRTRDY

en gereset kort voordat de bitteller gereset wordt.

De overrun-flipflop kan niet geset worden tijdens het

uitlezen van de laatste 8 bit,hier is nl. geen beperking in

de tijd meer.

Zodra het laatste bit door de communieatie-eenheid is

ontvangen maakt deze de EOR-lijn hoog~( EaR = end of record)

Gedurende de tijd dat EaR hoog is,is do PARCHECK-lijn vanaf

de comrnunicatie-eenheid geldig.

We kunnon aannemen dat het bericht goed ontvangen is

wanneer:

1) AIle 56 bit zijn uitgezonden,dus als EB hoog is.

2) Het aantal 1-en van het door de eo~~unicatie-eenheid

ontvangon bericht even is,dus als PARCHECK laag is.

3) Wanneer e1" geen over1"unalarm is opgetreden.

Wanneer aan a1 deze voorwaarden is voldaan wordt een

flipf16p,LESSF 2 en 3,geset die aangeeft dat hot betrokken

blok schoon.,.:;eveegd !:128 worden. De setvooT'.'faarde voor
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•

( ,

Is niet ann deze voorwaarde voldaan dan wordt zodra AS
-

laag wordt een one-shot,LEESOS1,gestart,die een alGe~cne

resetpuls voor de gehele leesschakeliuc levert.

'/iE.l1neer level aDn deze veegvoorvmard p is vo1dean is deze

one-shot geblokkeerd door LEESF 2 en J.~ordt BJ hoog en

komt woord 0 uit het geheugen,dan wordt een volgende

flipflop geset die het veegsignaal levert.(LEESF 4 en 5)

Deze flipflop wordt weer laag zodra BJ laag wordt.lletgeen

tot gevolg heeft dat ook LEESF 2 en J Viordt gereset.

De 1-0 overgang van LEEa? 2 en J start nu LEESOS1,met

~et gevolg dat de hele leesschakeling gereset wordt.
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Dp. t <0> qt e'cn '1 1• r)"l l" 11 O'~ \-:. .......1 j.~ ,,~.J C.:,J\.. v ~~ ~

is

32 en 33.

Het belangrijkste deel van de testsehakeling is het

elektronisch telefoontoestel.De werking hiervan is als

voIGt:

Eet behulp van de poorten XSF1 tim KSP4 wordt uit de

druktoetssehakelaars die elk een deeimaal cijfer vertegen-
I
/

woordiigen, de binaire representatie van dat getal gevor.nd.

M.b.v. deze p00rten worden een aantal van de vier flipflops

geset.ITa een korte tijd~ertraging,die aangebraeht is i.v.m.

het prellen van de contaeten,KSOS1,wordt de binaire waarde

van het eijfer invers in de teller geplaatst.Gelijktijdig

wordteen l1lultifibrator gestart,KSOS2 en KSOS3.Deze

multifibrator wordt weer gestopt wanneer de teller in de

stand 15 kornt.Het aantal pulsen van de multifibrator

is nu geIijk aan het eijfer behorende bij de sehakelaar

die is ingedrukt .I'.:et behlllp van KSP9 'Nordt nu het VK-

signaal verkregen.

De synehronisatiepuls die 66n maal in de 128 usee. moet

optreden wordt verkregen met een 10 bit teller.De synchroni-

satiepuls wordt verkort met een one-shot.Om jitter van de

klok van het kiesregister te voorkomen moet de synchroni-

satiepuls preeies binnen de tijd vallen waarin de kiesregister-

klok 0 is.

Het 8Le siGnasl van de t00l1generator is niet gesehikt om de

tellers aan te drijven,het is nl. ee~ zuiver wisselspannings-



signaal met een te kleine pulsbreedte.Daarom is een

clamper en eon one-shot aansebracht.

De ovarige fUTIcties die de testschakeling vervult volgen

op duidelijke wijze uit het schema of zijn reeds elders

besproken.

52
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Het kiesregist~r zoals dit in de vorige hoofd-

stukken is beschreven is volledig gebouwd en getest.

De :?3ynchronifJatie van het kie:::F'egister met de rest van

de telefooncentrale is byzonder eenvoudig.Ken hoeft aIleen

maar een synchronisatie-puls te maken die samenvalt met

het tijdstip waarop het sample genomen wordt voor het

eerl3te blok.Op daze manieT' is het dus ook mogelijk het
i

santal kiesregister-kanalen te verdubbelen door op de

even kanalen van aborneegroep 0 een tweede kipsregister

aan te sluiten dat volledig identiek is aan het eerste.

DezG mogelijkheden zijn ontstaan omdat het kiesregister

een eigen klok heeft.

1Jer blok zijn twee bi t geheuL:enruimte ongebruikt

gebleven.Dit levert de mogelijkheid nog andere cont51e-

functies in te voeren.Juist door de gekozen configuratie

van het rekenorgaan is het zeer eenvoudig uitbreidingen

en/of veranderinGen in het systee:n aan te brsl1sen.

Van deze mogelijkheid is bij de bouw dankbaar gebruik

eemaakt om systeemfouten die in het eerste ontwerp zaten

te verbeteren.

De toegepaste T?L~logica,de Fairchild 9000 serie,

voldeed ruimschoots aan de specificaties zodat geen

moeilijkheden zijn ond(;T'vonden met de tij dvertraging van de

poorton.Om de Ie's uit te kunnen wisselen is het weI

noodzskelijk dat men zich beperkt tot deze serie of een

snellerc.De tijd die bcschlkba~r is om de informatie die
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uit het geheugen ko~t bij te werken 18 nl. slechta

ollg8veer 250 n38C.

Betreffende de opbouw van de schakeling dient het

volgende te worden opgemerkt.Per 6 Ie's is voor de ont-

koppeling van de voedin8ssponning een barrier-layer

condensator van 0,1 uFd. anneebracht.Alle ongebruikte

ingangen van poorten,tellers,registers etc.zijn via een

weersb'lnd van 2,2 k..Q. met de voedin;2;sspcmning verbonden.

Bij de bouw is het nl. gebleken dat wanneer men deze

ingangen open liot de logische niveaux buiten de tolerantie

grenzen vielen.

De storingsgevoeligheid blee~ laag te zijn.Het

kiesregister kan door de LEESVEEG-draad te onderbreken

in een cyclu8 worden gebracht wa8rin hij constant bl~jft

uitlezen.Deze CyCl1lS waarin een groot deel van het kiesregister

steeds weer wordt gebruikt bleek urenlan8 te kunnen blijven

staan zonder dat enige verandering in de pulspatronen

ontstond.Elke storine zou nl. een blljvende verandering van

de geheugeninhoud veroorzaken.De enige manier om een

storine te veroorzaken was het in-uitschakelen van een

soldeertrensformator die or de zelfde spanningsslof was

aangesloten als de voedingen.Het in-uitschakelen van andere

apparaten op de kamer had geen enkele invloed op de goede

we~king van het kiesregister.

Hocwel de schak~lingen aIle zovecl mogelijk

geoptirnaliseerd zijn ,zijn hier en daar toch nog vereen-

voudigingen :1,ogelijk.De voornaamste oorz8.ak hiervan is

dat tijdens de bouw wijzigingen zijn aangebracht,die weer
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de mogelijkheid tot het combineren van poorten oplevert.

Tot slot nog een opmerking over de bezetting van de

rekenmachine •"[-ret aantal interrupts naar de rek-enmachlne

bedraagt bij maximale bezetting van het kiesregister

gemiddeld 1,5 per seconde.Dit is dus slechts weinig minder
':'"

dan bij het oorspronkelijke kiesregister-ontwerp.

Het voordeel van dit ontwerp is echter dat deze maximale

bezetting slechts sporadisch optreedt zodat het daggemiddelde

van/het aantal interrupts veel lager zal komen te liggen dan

bij het oorspronkelijke ontwerp.Bij dit ontwerp was nl.

het aantal interrupts constant 2 per secunde onafl1ankelijk

van de bezettingsgraad van de telefooncentrale.

Een tweede voordeel van het ontwerp is dat de rekentijd

van de computer aanzienlijk verminderd is. "
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De manier waarop het Vl\: signa"""l is opJ';ebouwd.

kanaal

kiesregister

kanalen

o 1 2 3 t1 5 ••••• 61 62 6 J 0 1 2 3

V///-

n-de sample van abonnee

n-de , , , , B

n-de , , , , C

n-de , , , , y

n-de , , , , Z

n+1 ste srunple van abonnee A------------------------------~

n+1 ste , , , , B---------------.,~-----l

Figuur 1



rekenorga2n

1 ..----
~bcdef[rh
~ , .. ~ ~ of t ~
geheugen

256 woorden

van 8 bit

1
parity-rout,

~ pari ty

~__ e;enerator

l'
I
I

I
I
I
j

I
I
I

d'~~5-- - ---------.

I

klok

( 10 bi t- )

parity-
-

checker

einde kiezen zoeker

Ivloet informatie

naar de reken-

machine gezonden

1
128 usee

synchr.

r
8 Me.

+

leesschakeling

worden?

~-. IlJTERRUPT

1---+ OVEHRU.!T

I---~ iiRTHDY

t---..,," DATA

~--AS

~--RDRDY

< PARCHECK

De verdelinz van het kiesregister
in verschillende delen en de
onderlinge samenwerking van
deze delen.

Figu'...1.r 2
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Het verloop van de ~3troom door het
telefoontoestel tijdens het kiezen

eijfer=3

pauze

'> 240 msee.

t\--r- ------.---JnsLfll----.---~--A-mf1-=
I I I I

, I I I I
I I - I I I

.100 !100 \100 pauze 1100 1100 I

I : > I I240msee. : I

I I I
:eijfer=2i
I j
I I
I

hoorn ligt
op de haak

---+H=

. .figuur 3

t

De indeling van de bits in een blok van geheugen.

OVK BEZET KIAAR 103 kiespauzeteller. - 0

relevant getal getal 1 1-
I

getal 2 getal 3 2

getal
I

getal' 5
I

4 3

getal 6
f

getal 7 4
I I I

getal 8 getal 9 5
I

getal 10
I

getal 11 6

getal 12 PARi fAR2 x x 7

OVK BEZET KLAAH 103 ki~spauzeteller 0

20 2 1 22 2 3 2° 12
1

12
2

12 3 -

Wijze waarop de kiespauzeteller;

het relevant getal en de >---
getallen in het geheugen

staan.

a b e d e f g h woord usee.
-0

0,5

-1

-1,5

-2

-2,5

-3

-3,5

-4

Figu~~r 4
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Het flowdiagram van

het rekenorgaan.

neem sample v.d. VK-lijn

RELGET:=
RELGE'T+1

?
"'--...,....,...----I.. 4Ze

BEZET=1 ?
. j'"

KPT:=
KPT+1

KPT:=
KPT+1

OVK.HVK=1 ?

GETAL:=
GETAL+1
dit getal

'Nordt aange-
duid door

RELGET

Figuur 5
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bit a b c d geheu::en bit a b c d

'..

,

bit e f g h t256 woorden ... bit e f gh

van 8 bit
- ---_..- - ------ - - - --- ,-'

f
NVK 10sec. r-r- lr--- r-- '" I. ..........

J.. ~
,

r~
,

lp-

...l9 bijwerk-schake- -
J \,

ling Vaal' -...s. ...
I

statusgeheUf!en -..£L
I"-

I (~ optelschak. J'"
/

I"
... -< .uit in + 1 -==
~ "1"-

.sL
-
J'-

Cl

I'"
b.

recirculatie I
,

(... voor aocCl I
d

I

[e
I "

F
I'"

, .( recirculatie
9. J>.

I
h Vaal' efgh -

I

r~ r--tr-
~

optelschak.
_....

----l), ~ uit in 1-4 = +
-JJ

L
"

.
~

PAR1
;=I)-

PAR2 -
H)

--~ ,-J l-

( ~ i
~

bewerkings- I
~

opdracht

Nv1~ rdK '1'. Figuur 6
10sec.
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l' Iv,/Oord woord 0 ?= 'helZ

j"- Het flowcltagram

de parity-check
-- ------- P:'-eset rARB'4 ------ ----- -- ---_._._--

reset PARF5

1
bepaal de pariteit van woord 0

a + b + c + d + e + f + g + h (mod 2)

plaats het resultaat in PARJ?41
I
~

woord woord 1 ?~, =,

/ j':<'

bepaal de pariteit van woord 1 bit abcd met PARF4

a + b + c + d + PARF4 (mod 2)

plaats het resultaat in PAHi!'41

~epaal de pariteit van woord 1 bit efgh -.

~
e + f + g + h (mod 2)

plaats het resultant in PARF5/
l-
II'

?~woord = ':loord 2 • ",~,z.

j~

~

bepaal de pariteit van het betrokken woord met PARF5

a + b + c + d + e + f + g + h + PAHF5 (mod 2)

plaats het resulta8t in PARF51

!
'Nacht op het volgende v'/Oord I

woord = \'\·oord 7? j'\~e.

j ....

bepaal de pariteit van woord·7 bit abcd met" PARF:

2. + b + c + d + P/iRD'5 (mod 2)

1
resulta3.t=bit e (woord 7)V ~PA:RF4 :0:: bit f(woord 7H

j" t\U. l\~ <- j 14 \

set PAH0'3
~

Fia-111lr 7
"parity fout" t?" .~

L

van
ere .
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.... t-" r
hepaal__de parlleit. van w.oord 7 bit.-abcd met EARP?
a + b + c + d + PAHF5 (mod 2)

J~ !
pla8ts het resultaat in het geheugen,bit e woord 7

~
plaats de inhoud van PARF4 in het geheugen,

bit f woord 7

If

Het flo'::diagram van de pari t;v-r;enerator.

Het eerste gedeelte van dit flowdiagram

is gelijk aan dat van de parity-checker,

aIleen de laatste paar statements die
verschillend zijn,zijn hier weergegeven.
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-*bfdtR--=--4-----9 ----

of getal 1 of 2 of 3 •••• of
of RELGET = 13,14 of 15 ?

12 = 15 ?

: =1

jv. .
. - 1 ? ).- .

vindt er co~nunicatie tussen kiesregister en

com...'1lunicatie-eenheid plaTts (m.a.w. is AS

en/of toestandsteller ~ 0) ?

is het bloknurnmer in het leGsgeheugen van de

leesschakeling geplaatst.(m.a.w. is de
(

toestandsteller celijk aan 1) ?

antwoordt de c0mllmnicatie-eenheid ?

(m.a.w. AS

INTERRUPT := 0
rJTF1 2 :::: 0

AS = 0 ?
l~" .

Het flowdio.r;ram van de

"sind'? kiezen zoeker".

Figuur 9
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woord in geh.

stanel van de van uit te

toestandsteller toestand lezen getal'

binair dec. abcd. efgh

0000 0 rusttoestand,klaar voor gebruik

0001 1 bloknummer is ingeschreven,

INTER:1UPT=1,AS is nog o. ,',

0010 2 AS= 1 ,vlachten tot het juiste

blok uit het geheugen komt.

0011 3 getal 1 wordt in IJEESR1 gezet. 001

0100 4 getal 2 wordt in LEESR2 gezet, 010

! LEESR 1 en 2 worden uitgelezen.

0101 II 5 getal 3 wordt in LEESR1 gezet. 010

0110 6 getal 4 wordt in LEESR2 gezet, 011

LEESR 1 en 2 worden uitgelezen.

0111 7 getal 5 wordt in LEI~SR1 gezet. 011

1000 8 getal 6 wordt in LEESR2 Gezet, 100

LEESR 1 en 2 worden uiteelezen.

1001 9 getal 7 wordt in LEESR1 gezet. 100

1010 10 getal 8 wordt in LEESR2 cezet , 101
LEESR 1 en 2 worden uitgelezen.

1011 11 getal 9 wordt in LEESR1 gezet. 101

1100 12 getal 10 wordt in LEE3R2 gezet, 110

LEESR 1 en 2 worden uitzelezen.
1101 13 getal 11 wordt in LEESR1 gezet. 110
1110 14 getal 12 wordt in LEESR2 gezet, 111

LEESR 1 en 2 worden uitgelezen.

1111 15 kiesregi sternum.mer en parities
worden uitgelezen,waarna aan de
hand van verschillende controles
wordt beslist of het blok mag
worden schoongeveegd.De toe-
standsteller komt hie rna weer
in de stand o.

De functies die uitgevoerd worden bij

de verschillende standen van de

toestandsteller.
Figuur 10
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De vorm waarin het bericht naa~

de comJ'lnicstie-eenbeid '/;'ordt '-:,:ezonden

kiesregister
nummer

PAR2--
pariteit
kiesregister ;----~
nummer

I

I getal 2getal 1

32

richting van de informatiestroom

!--......,..-...,....-,..--i---r--,..----r--.... - - - - + __r---r--,-----,i----,--;--,-....,.--+.m-l'TI':":'m1':':7'77f-1

Figuur 11

kiesreg.nummer

parity
generator

o

van het geheugen
,.r-----....""....--------......
abc d

schuif_-'- --J

puls

schuif__"'-- _
puls

kiesreg.
nummer

leesgeheugen
LEESG1

klok-----~ r- "~h~t juiste blok komt uit
&....- 1 het geheugen"

Itoestandstellerl +>'bepaalt wat er moet
gebeuren"

bitteller blokkeren schuifpuls scbuifpuls
~enerator ~--~

Figuur 12 De globale OpbOll"! van de 1 p eeoc c 1-] a1r r-.] lO Yl (1"........ U'-' ._c ....~t:; _ ,.1Y~
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De klok van hot kiesre~ister.

3Yl

+ +
1 1 1 I I

- UP ~~ UP - (I:P

en KU<TEl1 TC -- (tT K. LKT El21( 'ErKLKT E.l3 r~10-- c 9~j 6 Lp 9316 L, ']3 d~
r- PM R. ()" U, a. () s

,....--
I"IR O. <), O. G~ - f"1tJ, C1r; I), Q. (),

I I
,

"I"l
"

W. W3,l(c ~,~" K) ~'1

av,.jl I

, BUffER i'), Sth v; Ff'uls-6'"

~
llliFI'2 ,

\)""... <1.< Figuur 13

~U'I .,,pl

111 £r.J •s,"'" i f~.
I B Ui'rEp. ~,I

\

+

10K

MP5
US2

a"e diad es ,N9 14

.IO,'y
r--------,..--------p---.....----t"-- -+s VuJ~

'-------4---------<t----40----r--- -/2Vol t

=!= °1'1'

t---------f----jt----+-------7U-'it

1'<

in

Figuur 14
De schakeling waarin de schuifpulsen voor
de ~OS-schuifregistersworJen versterkt.
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De meniar waarop de klok- en datasignalen over
de schakeling verdeeld worden.

A111 G0111

~I12
goa

~12 ~
gO-a

A121 G0121
- goa a gO

122 - gOa
AI31 G0131

a go
-a

!
I

Figuur 15

De "vrij kanaal flipflop" neemt de
VK

8MC samples van de VK-lijn en bewaart
ga VKP1 deze totdat een volgend blok aan de

~
VKF1

beurt is.
Wi NVK
w2

+

tmC
gO
g1

UVKwO
w1 VKF2w2 VKP2

+ Figuur 16
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REKREKF1REKOS1
+

De schakelins die de rekenpuls (REK) en de 10 secundenpuls

op'.'vekt.
KIKTEL1 ,Tc DAfV\P')

.:. KLKTEL2, Tc
+ k3 +J k 4 r----t---'I'_.

testpen1

testpen2
+---If---~---------------r----------I

REKOS2
+-e:::l-~--l

REKP1

/{EKPl p'~WI2

~

10 sec.
puIs

testpen+ ---e=I--+

~

testpen2

,Iii tI/~
Sd.... k.... , ........'3t e stpen3

+-e:=:I-II~:.;.:..:.---------__r

+ --e=:i--I--V

'I~"""""

Figuur 17

Deel van de testschakeling die

het single-puIs bedrijf rnogelijk rnaakt.
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:> flliP(

~--JY----
\/IlTP<; ra ---r\.,,--

NVK -If

SB

I
c
a
b

NVK
KPT12

a
d

NVK
10S80.

a
NVK

10seo.
e
f
g
h

SC

a
d

NVK

a
d

NVK

<;T1/ T(II
STIfTPU

1----;........

IO----SD

Ftguur 18

Bijwerk-sohakeling veer het statusgeheugen.
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~- e ~la
• TA =D ~ TE

b f 1.f

C g Dd h

a '0 TB e ·1&

'b=D rJ> TF

~$
e
f

'6 f

~
g

~ TG
g
h

(

gf

a 3h. e 35-b f
.~c . 8 g

d n; ) TD
h ) TH

Telop betrekkingen •

poorten: TLBP 5 tim 16 en TLBP 21 tim 32

Figuur 20
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wO.w1.\'/2 REK TELOF'abcd VEEGabcd RECIRabcd

0 0 0 0 1

0 0 0 1 0

0 0 1 0 1

0 0 1 1 0

0 1 0 0 1

0 1 0 1 0

0 1 1 0 0

0 1 1 1 0

1 0 0 0 1
'.

1 0 0 1 0

1 0 1 0 1

1 0 1 1 0

1 1 0 0 0

1 1 0 1 0

1 1 1 0 0

1 1 1 1 0

Figuur 21

Functie-tabel voor de recirculatie-voorwaarde
voor de bits abc d.
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\"10. vl1 • VJ2 REK TEIJOPefgh VEEGefgh R1~CIRefgh

0 0 0 0 1

0 0 0 1 0

0 0 1 0 1

0 0 1 1 0

0 1 0 0 1

I
0 1 0 1 0

j
0 1 1 0 0

0 1 1 1 0

1 0 0 0 0

1 0 0 1 0

1 0 1 0 -. 0

1 0 1 1 0

1 1 0 0 0

1 1 0 1 0

1 1 1 0 0

1 1 1 1 0

Figuur 22

Functie-tabel voor de recirculatie-voorwaarde
voor de bits e f g h.



SA

TA

a

SB
TB

b

SC

TC

c

SD

TD

d

TE

e

FAR1

TF

f

PAR2

TG

-
g

TH

h
I r...
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9EH [[3

~ ~
a

lINTEL J'"
,_~-v qfHIILI

b
1402~
~~ C

~3~.,v ~(!J4rrt
d

~3~
-s"J

Figuur 23

De geheugeningangs

schake ling.

En de bewerkingsopdrachten:

TIECIRabcd,RECIRefgh,bijwerk.
statusseh.en plaats PAR.
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De bevJe:rkingsopdracht TI'~IJOPabcd en 11;~:LJOPefch.

bed agO _ \loP I

g1 =D-----
go TLOP 1gr })-----1

~~"W2:=L1 .
___ TLQf.
g1 --

["0
SriG iLoP6

,Lop8

wO Ti..OP~

w1
w2

a
(;. wO Tt.vfl b

j) TLaI1. I~VK

w1 T~LOP

e- gh
w2 b

a
UVK

+ a
a b
NVK c
T

db TI..vF /

+

+
rr.ELOPabcd

)

Figuu.r 24
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IIet tijd-volgorde diaBram van TE10Pabcd en TELOPefgh!

o 1 2 3 4 5 6 7 waard
,

l h_J"L -
- ____L . __ ._..L .. ____ U ___ .. u ___.__ L ___ L ____ L

1-' • Cp van TI0T

=-::rE TLOT... ---- - -- --- ~"--~~'--- ."- - --- +_ •• - ."- - - - - - .. -~ . - --,~
van

-
..~-- - -- - - -- -~- - -" -- - - - - - _. - - - .._---- ------ - - MR van TLOT

standen v.d.t0 0 10 11 12 13 14 15 0--~._-- als RELGET=10

TELOPabcd- - --

._--
0 0 6 7 8 a 10 11 12 standen v.d.

./

als Rf"LGET=3
\

-- - - - TELOPefgh

-.

In de anders1;aande tabel wardt nag eens het verlaap van

de tellerstand van TLOT gegeven,vaar het geval RELGET=10

en RELGET=J

dcba
RELGET = J 0011

~.

na de parallel-entry puIs 0110

ne het begin van waard 2 0111

dcba
RELGET = 10 1010

na de parallel-entry puIs ~
Figuur 25

na het begin van waard 2 1011

na het begin van waard J 1100

na h..,+ beGin van waard 4 1101~ v

ne het begin van waard 5 1110

na het beg.in van waard 6 1111

eller

teller
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De secundaire bewerkingsopdracht VEBGabcd en VEEGefgh.

VIO

w1
w2
REI<

VEEGabcd

VEEGefgh

wO
w1
w2

VEESP~

I
/ .

a
HVK
a
NVK

D
SB

L-_-'-__...... - s-V,,/ t

VGTEST +
testpen voor vegen

beide transistoren 2N4124
diode 1U914

In de verbinding tUBsen de leeBschakeling en LEESr6
is op plaats A16 een "stropje" aangebracht i.v.m.het
testen van de leesschakeling.

Figuur 26
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F
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gO
g1

A
B
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Figuur 27
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De 'parity-checker.

a ~

b Cj
C itl SN

<{d
1/ 14190
,'1e
I} PtH\(/l1 J3'

f

g

P/t1\F 2

f

Figuur 28

rese -
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De "einda Jd.czen zoeker".

a
d

b

\.

wr>
Wi
w2
wO
w1
w2
gO -r\~T%gr -L,r . 1/"'----..1

xxx = RESETIJEES
(uit de leesschakeling)

l')-----i~-~ INTERRUPT

QO tim Q3 zlJn de bits van de toestandsteller
uit de lecsschakeling.

E'iguur 29



De leesschakelin~.

data-uigang en

interrupt'
~

ill
~
Q3
wO
w1
w2

leesgeheugen.

PELR1 abc d

.::. f kO

PELR2 e fg h

AS

k2 k4
{1 k3
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De leesschakelin~.

opwekking van de algemene resetpuls en veegopdracht
PA~CHECIT~, ~

EB ------,
OVERRUN -----,

EaR
AS

I

go
gI
'NO
WT
V/2

+.--=::::J--I
BJ

voar het betrokken bloke

insch.veeg

LEESVE3

QO
AS
BJ-

RESET B

\vO
w1
w2
BJ

Figuur Jab

De leesschakeling.

taestandsteller.

TCTT
TCTT

-J-------v ----'..........,.. pL 1

PELR1
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BJ
HDHDY

\'IR'TD:RY

+
write-ready,sehuifpuls,overrunalarm

en bitteller.

sehuifpuls

OVERRun

AS

g1 P"3
).)------------+-:-::=---i

gO
~
TOTT

Figuur 30e



80

Bet tijdvolgorde diagram van het uitlezen

van de data-bits naar de cOllillunicatie-eenheid.

8

stand 8
v. d. bi t t e 11 e.r - -.L..-----1I----+----+---------------~ -- - - - - -

BJ

set voorw.
voor OS2

schuifpuls _

OS)

WRTDRY

RDRDY

reset
bitteller~__ . - -- - __ .

r"iguur )1
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Testsche.kelinr:.-----

8I'flc • v.
meet zender

Figuur 33

+
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+

WHTRDY RDRDY

~YklC ,

synchronisati p

puIs t. b. v. ,.
oscilloscoop.
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t~
'- VGTEST

.,r--J
+-=-,

......... rAR~HECK

,~~

t-~ARRES
'I~ = reset v.

parity cont.
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