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Samenvatting

De hybriede rekeninstall~tie, die in de periode april 1968 tot fe

bruari 1969 werd gerealiseerd, bleek spoedig toe te zijn aan reor

ganisatie.

Onderwerp van dit verslag is de nieuwe sturing voor de hybriede in

stallatie. Hiermee worden naast de servopotentiometers nog een

aantal nieuwe functies aan het systeem toegevoegd.

Bovendien is een grote reserve aan IHW-coderingen verkregen, wat

voor eventuele toekomstige uitbreiding van belang is.

Gepoogd is zoveel mogelijk aan te passen aan de bestaande software

van het hybriede systeem.
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1. Gebruikte afkortingen
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2. Inleiding

Het hybriede systeem bestaat uit een IBM 360-30 F digita

Ie computer (DC), een Hitachi 505 anuloge computer (AC)

en een koppelsysteem (fig.2.l).

Dit koppelsysteem omvat ondermeer

1. De analoog-digitaal en digitaal-analoog convertors voor

de rekengrootheden.

2. De stuureenheid waarmee het systeem vanuit de DC wordt

bestuurd.

Voor de convertors is Adage apparatuur gekocht, de sturing

daarentegen is een TH.-ontwerp.

Als hun afstudeerwerk hebben de heren J.W.H.Puts en N.R.A.

Vroom, in het samenspel "hardware" - "software", de instal

latie gerealiseerd.

Voor gegevens over dit systeem zij verwezen naar hun af

studeerverslagen (ref. 1 en 2).

Motiveringen voor het opnieuw ontwerpen van de stuureen

heid en de bijbehorende organisatie van het systeem zijn

1. De uitbreiding van de AC met servopotentiometers eist

dat het instellen ervan door de DC kan worden verzorgd.

In de bestaande installatie is hierin niet voorzien.

'De gebruikte codering van IHW's maakt het vrijwel onmo

gelijk de Sp's in het oude systeem onder te brengen.

2. De adressturing van de Sp's in de AC voorziet tevens in

het selecteren van aIle versterkeruitgangen. Voor diag

nose- en testprogramma's is dit van belang.

Een van de nieuwe functies van het systeem wordt dus

het selecteren van versterkers in de AC en het bemon

steren van de uitgangssignalen.

3. Het data-transport voor ue digitaal-analoog convertors

(DAC's) moet versneld kunnen worden.

De communicatie tussen DC en sturing gaat via een mul

tiplexor channel en de parallel data-adapter (PDA).

Hierbij wordt gebruik gernaakt van het 16 bits halfwoord

formaat.
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Daar de distributor (, demultiplexer voor de DAC's) aIleen

de random werkwijze heeft, moet voor elke DAC-instelling

twee halfwoorden geschreven worden.

Bij een analoog-digitaal conversie daarentegen, kan vol

staan worden met een halfwoord (lezen).

Hiertoe moet de multiplexer in de repeterende- of se

quentiele mode worden gebruikt.

Uok voor de distributor moeten deze beide modes worden ge

realiseerd.

4. Om flexibeler te kunnen werken zijn bij de sequentiele

werkwijze van distributor en multiplexer een begin- en

eindadres nodig. Deze adressen moeten vanuit de DC worden

ingesteld.

De Adage multiplexer heeft in de sequentiele mode een a

dresteller met beginadres O. Het eindadres moet hierbij

met de hand ingesteld worden. De Adage distributor heeft

slechts een adresregister.

Um bovenstaande werkwijzen te realiseren moet de sturing

de adressering voor multiplexer en distributor gaan bij

houden.

Beiden worden zij dan zelf in de random mode gebruikt.

5. Het is wenselijk gebleken de -timing van het hybriede sys

teem naar keuze op een van de volgende wijzen te realise-

ren :

1) Met de interne, kristalgestuurde, timer.

2) Met een externe timer, welke aallgepast kan worden

aan de eisen van de programmeur.

De keuze tussen .een van beide mogelijkheden moet ook van

uit de DC gedaan kunnen worden.
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2.1. Voor de gebruiker van de hybriede machine zijn de
I

hoofdstukken 3 tim 6 van primair belang.

Hierin wordt beschreven welke functies het systeem

heeft en hoe het data-transport ~n zijn werk gaat.

Daarnaast geven de hoofdstukken 7.2. en 7.3. aanwij

zingen over het gebruik van de sturing.
I

In de overige hoofdstukken wordtide "hardware" be-

schreven. Dit is voornamelijk van belang voor onder

houd en eventuele modificaties van de sturing.
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:J. IIHt transport van rnkangroothEHlen

Zoals weI bekend zal zijn, is de analoge computer een paral

lele machine. AIle rekenelementen werken gelijktijdig, waar

bij de rekengrootheden continu verlopen. Zij worden vertolkt

door electrische spanningen en stromen.

De digitale computer daarentegen is een sequentiele machine.

De rekenprocessen worden stap voor stap na elkaar uitgevoerd,

terwijl de rekengrootheden discontinu verlopen. Zij worden

vertolkt door de discrete codes van groepen Iogische elemen-

ten.

In de hybriede machine moeten analoge- en digitale reken

grootheden in elkaar omgezet worden. Hiervoor worden ADC en

DAC's gebruikt.

De analoge machine biedt zijn in£ormatie echter parallel aan

en wil die ook zodanig aangeboden krijgen. In tegenstelling

hiermee verwerkt de digitale machine zijn data louter sequen

tieel.

Daarom zijn dus parallel naar serie en serie naar parallel

aanpassingen nodig. Bij de analoog naar digitaal ~vergang

zorgen de sample and hold versterkers samen met de multiple

xer voor de parallel naar serie aanpassing.

Op een zeker moment worden aIle S/H-versterkers (16 stuks) in

hold gezet. Daarna voorziet de multiplexer de ADC sequentieel

van de gewenste analoge in£ormatie.

De ADC op zijn beurt digitaliseert elk signaal en stuurt zijn

data door naar de DC.

In de omgekeerde richting, de digitaal naar analoog conversie,

zorgt de distributor voor de serie naar parallel aanpassing.

De sequentieel aangeboden data van de DC wordt door de dis-
I

tributor naar de gewenste DAC's gestuurd. Hierbij wordt deze

data in de eerste bu££ers van de dubbel gebu££erde DAC's gela-

den. 1:""

Op een zeker tijdstip, aIle eerste bu££ers moeten dan geladen

zijn, wordt de inhoud van aIle eerste bu££ers doorgeschoven in

de bijbehorende tweede bu££ers.
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Nu pas worden de analoge grootheden gevormd, zodoende zijn

.alle DAC's gelijktijdig gereed.

Deze doorschuifactie wordt het dumpen genoemd en zorgt dus

voor de parallelle uitvoering van aIle digitaal-analoog con-

ver sies.

Het zal duidelijk zijn dat de snelheid van het sequentiele

digitale data-transport direct van invloed is op de bemon

steringssnelheid van ue analoge grootheden (zie hoofdstuk

4.3.).
De analoog-digitaal en digitaal-analoog omzettingen kennen

drie verschillende transportwijzen van hun digitale informa

tie.

1. Random : voor elke bemonstering wordt apart door de DC

gemeld welk input- of output kanaal wordt gebruikt.

Dit kost echter steeds twee transportinstructies voor

elke bemonstering. Een schrijfinstructie voor .de kanaal

keuze en een lees- of schrijfinstructie voor de bemon

steringswaarde.

2. Sequentieel : indien llleerdere opeenvolgende kanalen ge

converteerd worden, houdt de sturing de adressering er

van bij.

Nu behoeven aIleen de bemonsteringswaarden getranspor

teerd te worden.

3. Repeterend : wanneer slechts een kanaal, input of output,

geconverteerd moet worden onthoudt de sturing het adres

hiervan. Tevens wordt het datatransport georganiseerd

voor zo snel mogelijke uitvoering, zonder dat informatie

verlies op kan treden.

Voor details over deze drie werkwijzen wordt verwezen

naar de hoofdstukken 6.3.1. tim 6.3.3., analoge output

en 6.3.5. tim 6.3.7., analoge input.
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3.1. Het overige datatransport in het hybriede systeem om

vat o.a. de opdrachten van de DC aan de sturing. Dit

zijn de zogenoemde instelhalfwoorden (IHW's). Daar

naast zijn ook meldingen aan de DC vanuit AC en stu

ring mogelijk. Hiermee wordt de DC op de hoogte ge

houden over het verloop van het rekenproces buiten de

DC. Voor dit doel wordt het sense-halfwoord gebruikt.

Tenslotte kunnen nog een aantal logische signalen met

de AC en randapparatuur uitgewisseld worden. Dit zijn

respectievelijk :

1) De digitale-input van 8 bit.

2) De digitale-output eveneens 8 bit.

3) Het recorder control van 4 bit.

Figuur 3.1.1. geeft een schematische opbouw van het he

Ie hybriede systeem. Tevens worden hierin aIle soorten

datatransport vermeld.

We onderscheiden :

1) De IHW's, voor het overbrengen van opdrachten.

2) De analoge output-DHW's (AODHW's),voor het overbren-
,

gen van data voor de DAC's.

J) De analoge input-DH~'s (AIDHW's), voor het transport

van ADC-data.

4) Het digitale input-DHW, voor de logische signalen

vanuit de AC.

5) Het sense-halfwoord voor foutmeldingen.

6) Het timer-DHW tenslotte brengt de instelwaarde van het

timer-register over.
I

Neestal worden DHW's voorafgegaan door een bijbehorend

IHW (zie hoofdstuk 4).

I'
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l.. Communi catie tussen DC en s tuureenl1eid

In het hybriede systeem lJestaat de communic:atie tussen de

DC en sturing uit :

1) het schrijven van output-halfwoorden (DC naar sturing), en

2) het lezen van input-halfwoorden (sturing naar DC).

De DC bepaalt, aan de hand van zijn programma, wanneer er ge

schreven of gelezen wordt. Hierbij kan de stuureenheid de uit

voering ervan eventueel vertragen om de programma's van DC en

AC "gelijk op" te laten verlopen (synchroniseren).

Output-halfwoorden zijn in twee categorie~n verdeeld

1) instelhalfwoorden (IRW's) voor het instellen van AC, stu

ring en randapparatuur;

2) datahalfwoorden (DHW's), die voornamelijk de rekengroot-

heden transporteren.

Omdat de DC geen onderscheid kan brengen tussen lHW's en

DHW's, moet de stuureenheid zelf bepalen of er een IHW dan

weI een DH1v wordt geschreven. Daartoe onthoudt de sturing het

laatst ontvangen IHW. Aan de hand hiervan wordt bepaald hoe

het volgende output-halfwoord geinterpreteerd dient te worden.

Een output-DRW wordt altijd vooraf gegaan door een IHW, die

de sturing instelt op de verwerking van het DHW.

Uitzondering op deze regel vormt het datatransport van analo

ge output in het geval dat de mode van de DIS repeterend of se

quentieel is. Nu worden meerdere DHW's direct achter elkaar ge

schreven.

De input-halfwoorden bestaan allen uit DHW's, waarbij onder

scheid wordt gemaakt in :

1) rekengrootheden ;

2) logische signalen uit de AC, en

J) meldingen over het verloop van diverse bewerkingen die buiten

de DC plaatsvinden.

Elk input-DRW moet lioor een IHW worden voorafgegaan om de stu

ring te informeren welke data gelezen wordt.

Ook hier vormt het datatransport in het geval dat de mode MPX

repeterend of sequentieel is, een uitzondering. De analoge in

put-DHW's worden nu in een "string" achter elkaar gelezen.
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Het is nu weI duidelijk dat elk hybriede programma als eerste

een IHW moet overzenden, om de sturing in te stellen.

Bij het aanzetten van de apparatuur wordt de sturing in een,

door de gekozen opzet bepaalde, begintoestand gebracht.

Hierbij wordt een output-halfwoord altijd als IHW geinter

preteerd. Deze begintoestand wordt ook bereikt door de knop

power puIs (op het frontpaneel) in te drukken.

De 11.00dzakelijke opeenvolging van IHW's en DHW's is in een

sequentie diagram (fig.4.1) te zien. Hierbij zijn de IHW's

in drie hoofdgroepen verdeeld. Elke hoofdgroep heeft weer

enkele subgroepjes.

Groep 1. IHW's die geheel op zich zelf staan, zij stellen

de sturing, de AC of randapparatuur in.

la) Digitale output - IHW

Hecorder control - IHW

AC.Track - IHW

Ib) MPX beginadres - IHW

MPX eindadres - IHW

DIS beginadres - III""

DIS eindadres - IHW

lc) Hode HPX en DIS - IHW

Groep 2. IHW's die gevolgd worden door een output-DHW.

2a) Analoge output - IHW

Servopot - IHW

2b) Timer - IHW

Groep J. IHW's die gevolgd worden door een input-DHW.

Ja) Analoge input - IHW

Amplifie~ select - IHW (hierbij wordt de MPX in de

repeterende mode gezet en kunnen desgewenst meerdere

input-DHW's gelezen worden).

Jb) uigitale input - IHW

Synchronisatie - IHW

De mode van de distributor is van groot belang. Zodra deze ran

dom is, interpreteert de sturing de meeste output-halfwoorden

als AO-DHW's.



-17-
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I
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sehrijfeonnnando

MPX

Fig. 4.1 Sequentie Diagram voor Halfwoorden
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4.1. Het multiplexor channel van de DC is een min of meer

zelfstandig werkende processor voor input-output ope

raties. De opdrachten voor het channel staan in de chan

nel command words (CCW's), die in het geheugen zijn opge

slagen. In een CCW staat waar de data in het geheugen ge

haald of gebracht moet worden. Ook vermeldt het CCW de

hoeveelheid te transporteren data, dit wordt in bytes

( = 8 bits) opgegeven.

Een channel-programma wordt begonnen met het uitvoeren

van een CCB - macro-instructie. Dit channel Command

Block (CCB) verwijst naar het begin~dres van een se

quentie CCW's. Tevens vermeldt het CCB welk IO-apparaat

gebruikt moet worden.

In het geval van de hybriede machine is de 2701 parallel
I

data adapter (PDA) het IO-apparaat voor communicatie met

de stuureenheid. Er worden een of meer halfwoorden ( 1
I

halfwoord = 2 bytes) per CCW getransporteerd.

De 2701 is met de sturing verbonden:door een aantal lij

nen, te weten :

16 data output-lijnen

16 data input-lijnen

lJ control-lijnen

1)
2)

J)

(voor het output-halfwoord)
I

(voor het input-halfwoord )

(voor de besturing van het le-
zen en schrijven)

Van deze lJ control-lijnen worden er maar enkele door de

sturing gebruikt : I

1) Voor het lezen worden write ready (WR), read ready

(RR) en word count equals zero (WC=O) gebruikt aIs

signalen van de 2701 naar de sturing.

2) De D~ en end of record (EOR) worden hierbij als

antwoord door de sturing gegeven.

J) Voor de pariteits-controle van output- en input-half

woorden kunnen nog een viertal cbntrol-lijnen gebruikt

worden.

Een beschrijving van de 2701 wordt in bijlage 1 gege-

ven.
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4.2. Het schrijven en lezen van de 2701 met de stuureenheid is

een half duplex operatie. De sturing moet hierbij antwoor

den op de stuursignalen van de 2701, ten teken dat er data

overgenomen, respectievelijk beschikbaar is.

Ben schrijfcommando begint met het opkomen van de write

select. Hiermee signaleert de 2701 dat het externe appa

raat geselecteerd is om naar te schrijven.

De stuureenheid negeert de WS echter.

Vervolgens wordt het eerste halfwoord geschreven, hiertoe

komt de WR Ope Als antwoord hlerop geeft de sturing een

DEMAND, nu valt de WR weer af. Intussen heeft de sturing

de data overgenomen.

Er kunnen meerdere halfwoorden in een record geschreven

worden, de WS blijft dan steeds Ope Zodra het laatste

hal£Woord is geschreven, be~indigt het channel dit record.

Dat gebeurt met het gelijktijdig opkomen van WR en WC=O.

Hierop antwoordt de sturing nu met een EOR, daarbij val

len WS, WR en WC=O allen af.

Vervolgens wordt het volgende CCW verwerkt.

De beeindigingsfase van een schrijfcommando is van groot

belang bij het analoge outpuf-transport in het geval van

random mode DIS. Er worden dan meerdere AODHW's achter el

kaar geschreven in een commando. Het einde van zo'n "string"

herkent de sturing aIleen aan het tegelijk verschijnen van

WR en WC=O. Daarbij stelt de sturing zich zo in dat het

eerstvolgende output_halfwoord als IHW wordt geinterpre

teerd.
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~
• I, ,

LRS

RR

WC=O , , lLi •

DEMAND n,
•

EOR ll-l I

data-transporterend beeindigingsfase van

deel van een lees- een leescommando

commando

fig. 4.2.2. Sequentie bij een leescommando.

hij het lezen en schrijven wacht het channel ten allen tijde

op de DEMAND en EOR. Het is nu dus mogelijk vertraging in het

lezen of schrijven van een halfwoord te brengen door de DEMAND
I

tot nader order uit te stellen. Dit wordt gerealiseerd door de

RR respectievelijk de WR te maskeren.

Evenzo kan het afsluiten van een commando uitgesteld worden,

door de EOR op te houden.

Van be ide methoden wordt voor het synchroniseren gebruik ge

maakt (hoofdstuk 6. Het synchroniseren).
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:,1---' --L

~I--__fl-

-------------I{ ,1-' --JIL

WS

wc=O

WR

DEMAND

EOR ---------t;~.. IL
data-transporterend

deel van een schrijf

commando

beeindigingsfase van

een schrijfcommando

fig. 4.2.1. Sequentie bij een schrijfcommando.

Het lezen verloopt op nagenoeg dezel~de wijze.

Aan het begin van een leescommando komt. de read select op.

Nu echter ten teken dat het externe app~raat geselecteerd is

om van te lezen. Uok de RS wordt door de stuureenheid gene

geerd. Vervolgens wordt het eerste halfwoord gelezen. hier

voor komt de RR op. De stuureenheid antwoordt nu weer met een

DEMAND, op dit moment wordt de data pas overgenomen. Tijdens

de DEMAND valt de RR weer af.

Er kunnen meerdere halfwoorden in een commando gelezen worden,

de RS blijft dan ook op.

Wanneer het laatste halfwoord gelezen i$ beeindigt het chart

nel dit commando weer. Dit gaat nu iets:anders als bij een

schrijfcommando. ~erst leest de 2701 nog weer een halfwoord,

het channel negeert echter' de data hiervan.

Vervolgens komen RR en WC=O gelijktijdig op. Hierop antwoordt

de sturing ook weer met een EOR, daarbij. vallen HS, HR en wt=O

af.
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4.J. Timing van het schrijven en lezen

De snelheid waarmee half~oorden geschreven of gelezen wor

den hangt af van de functies die de DC hiervoor moet ver

richten.

Voor de programmeur is het belang~ijk te weten hoe de op

bouw van het channel-programma hierop van invloed is :

1) AIleen schrijven of lezen in een CCW kost 50 ps per

halfwoord.

2) AIleen schrijven of lezen, maar voor elk halfwoord een

apart CCW met data chaining, kost 80 ps per halfwoord.

J) Naar keuze schrijven of lezen geschiedt door voor elk

halfwoord een CCW met command chaining te gebruiken.

Nu kost elk halfwoord 160 ps.
De boven verwelde tijden gelden wanneer de 2701 in "nor

mal record" mode werkt en de sturing niet met synchroni

satiefuncties bezig is.

Een factor twee is voor elk van d~ drie gevallen te winnen

door de 2701 in "record lock" te laten werken. Nadeel hier

van is weI dat de multiplexor channel ook niets anders meer

doet dan met de 2701 communiceren en dat Cpp opdrachten

niet meer"parallel" aan het channel-programma uitgevoerd

kunnen worden.

Het starten van een channel-programma kost echter veel

meer tijd, Er moet op een 7 msec ~erekend worden, die no

dig zijn voor een EXCP en WAIT. Dit zijn de begin-, res

pectievelijk de eindinstructie inhet assembler-programma,

waarmee een channel-programma wor~t gestart en be~indigd.

i

Een channel-programma kan bestaan' uit ~en of meerdere

CCW's.
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5. De IHW-codering

Evenals in het oude systeem bestaat een IRW uit :

1) de mode-byte (bit 0-7), waarin de functiecode staat, en

2) de mode extension-byte (bit 8-15), die de verdere infor-

matie bevat.

Oorspronkelijk telde de mode-byte steeds 7 nullen en 1 een.

Zodoende waren er acht verschillende IRW-codes.

Daar dit aantal te klein is gebleken, wordt de mode-byte in

het nieuwe systeem anders gecodeerd :

1) Bit 0+3 worden als operatiecode (OC) gebruikt. Code 0000

blijft ongebruikt, zodat totaal 15 verschillende OC's

beschikbaar zijn.

2) Bit 4+7 worden als extensions gebruikt, hierbij is er maar

een tegelijk een "I", of ze zijn zelfs allen "0".

Op deze wijze zijn er 5 x 15 = 75 IRW-codes gecre~erd.

Ret is nu ook nog mogelijk een aantal oude coderingen te hand-

haven.

AIle functies, die op een of andere manier samenhang vertonen,

hebben dezelfde ac.
Zij worden onderling onderscheiden door de extension-bits.

Ret effectieve aantal coderingen neemt hierdoor weI af.
I

Toch zijn er voor aIle hu~dige IHW's niet meer dan 8 ac's
gebruikt.

Een overzicht van aIle gebruikte IHW-coderingen, met bijbe

horende DHW's, wordt in de volgende paragraaf gegeven.
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5.1. Overzicht van IRW's en DRW's

In deze paragraaf zijn aIle IRW's met hun bijbehorende DRW's, in binair

gecodeerde vorm, bijeengebracht.

Rierbij zijn de IRW's overeenkomstig hoofdstuk 4 in drie hoofdgroepen

verdeeld. AIle functies, die met de IRW's uitgevoerd kunnen worden,

zullen in hoofdstuk 6 beschreven worden. In hoofdstuk 7 wordt de

schakeltechnische realisering van deze functies belicht.

Groep 1:

la) Ret digitale output-IRW (hex: 20 •• )

o 7
1001010000

8 15
x x x x I x x x xJ

digitale output

Ret recorder control - IRW (hex: 240.)

o 7 8 ~5

1=0==_0~-_I-_-0_---,1,---0_1_0_0----J,-0_0_0_0_I-x-x-x-x-1
recorder control

Ret AC. Track - IRW (hex: FO •• )

0 7 8 15

I1 1 1 1 I 000 0 x x x x I x 0 0 xl

It ~ Track sIR

All reset AC

set AC

Rold AC

Compute AC

Reset AC

Ib) Ret MPX beginadres - IRW (hex: 41 •• )

0 7 8 15

10 1 o 0 10 0 0 1 o 0 x x I x x x x I
MPX beginadres
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Het MPX eindadres - IHW (hex: 42 •• )

0 7 8 15

10 I 0 0 I 001 0 o 0 x x I x x x xl
•
MPX eindadres

Het DIS beginadres - IHW (hex: 81 •• )

0 7 8 15

11 0 0 0 I 0 o 0 1 o 0 x x I x x x x I.
DIS beginadres

Het DIS eindadres - IRW (hex: 82 •• )

0 7 8 15

II 000 I o 0 I 0 o 0 x x I x x x ~I,

DIS eindadres

Ie) Ret mode MPX en DIS - IRW (hex: 70 •• )

0 7 8 15

10 I I I o 0 0 0 I x x x xE 0 0 0 I
0' 0: Seq. TJ Mode DIS

0 I : Ran. Synehronisatie - IHW gebruik

0: Rep. Mode MPX

Groep 2:

2a) Ret analoge output - IRW (hex: 80 •• )

0 7 8 15

II o 0 o I 000 0 0 o x x Ixxx xl.
DIS adres

wordt gevolgd door het AO-DHW

o 7 8 15

Issxxlxxxx xxxxlxxxxi

o 0: pos.

I: neg.
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Ret servopot - IRW (hex: 84 •• )

a 7

11 000 10 1 a a

0: con. A

1: con. B

8 15

xxxx Ixxxxi

~ Servopot adr~s

Console

wordt gevolgd door het SP-DHW

a 7 8 15

jo ° x x Ix x x x x x x x Ix x x xl

2b) Het timer - IHW (hex: 9000)

a 7 8 15

1-1-0-0-1----.-1-0-0-0-0- ,-_°_°_°_°---,-_°_°_°_°_1
wordt gevolgd door het timer - DHW

Externe timer

Macht: 0: 10 Jls
1: 100 ps

2: 1 ms

3: 10 ms

Timer interval = macht x fractie

Groep 3:

3a) Ret analoge input - IHW (hex: 40 •• )

a 7 8 15

10 10O I°°a a a ° x x Ixxxxl
MPX adres I

wordt gevolgd door het AJ.-DHW (lezen)

° 7 8 15

Iss x x Ix x x x x x x x Ixxx °1
o 0: pos.

I I: neg.
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Het amplifier select - IHW (hex: 44 •• )

0 7 8 15

10 100 I 0 I o 0 xxxxl,xx x x I
0: con. A ! Amplifier adres

I : con. B Console

wordt gevolgd door een of meerdere AI-DHW's, zie AI-IHW.

3b) Het digitale input - IHW (hex: 1000)

0 7 8 15

1
0 o 0 I I 0 0 0 0 o 0 0 0 I 000 o I

wordt gevolgd door het DI-DHW (lezen)

0 7 8 15

1
0 o 0 0 I 0 0 0 0 x x x x I x x x xl

,

Digitale input

Het synchronisatie - IHW (hex: AO •• )

8 15

xxxx xxool

1
1 !i~rr::::U:~tbit
Compute AC

Hold AC

Dump

Hold S/H

wordt gevolgd door het Sense - HW (lezen)

0 7 8 15
jx x x 0 I x x x I o 0 a a I 0 x x xl

1
1! Mode MPX ~ MOde DIS

Sleutel bit SP setting

Synchr. error

DIS overflow

ADC overflow

AC compute
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6. De functies van de stuureenheid

AIle functies van de stuureenheid worden in dit hoofdstuk be-

sig-

lnstel-functies voor sturing, AC en randapparatuur.

Transport-functies voor rekengrootheden en logische

sproken. Tevens zullen de bijbehorende consequenties voor de

opbouw van het channel-programma worden belicht.

Het s~hrijven en lezen speelt bij aIle functies een rol en

wordt derhalve apart behandeld.

De overige functies zijn in drie categorie~n verdeeld :

1)

2)

nalen.•

3) Synchronisatie-functies.

6.l.Het schrijven en lezen wordt in de stuureenheid verzorgd

door de lees- en schrijflogica (plaat 8~ Als benodigde signa

len bij het schrijven genereert deze de DEl'-tAND of de ~OR voor

de 2701 (zie hoofdstuk 4.2). Tevens worden hier de laadpulsen

gevormd, waarmee de output-data in het betrokken register wordt

geladen. Zoals in figuur 3.1.1. te zien is, zijn het lHW·-, ti

mer- en distributor-register parallel op de 2701 output-lijnen

aangesloten.

De inhoud van het lHW-register is bepalend voor de soort laad

puIs die, bij het schrijven van een output-halfwoord, wordt

gegenereerd.

Als hpt lHW-register in de eerste byte louter nullen bevat

(~rB=O), word teen output-halfwoord in di t register geladen.

ui t nieuwe IHW word t verwerkt en vervolgens 'vord t de Illode

byte weer gereset. Afhankelijk van de aard van het lHW gebeurt

dit resetten :

1) direct na het schrijven van het lHW (rrH1's uit groep 1

van hoofdstuk 4).
2) Direct na het schrijven van het DRli, behorencl bij het lEW

(lHh's ui t groep 2 van hoofdstuk 4!~) ~

J) Direct na het lezen van hot UHW, behorend bij het lH\1

(lHI1's uit groep J van hoofdstuk 4). Het DHW moet hierbij

in 8en CCW met command chaining gelezen worden.
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AIleen indien de mode DIS random is, vindt boven boschreven

verwerking van output-half'woorden plaa ts (zie ook :fig. /1.1) •

Staat de distributor daarentegen repeterend of sequentieel

ingesteld, dan wordt het merendeel van de output-halfwoorden

in het distributor-register geladen. Een string AU-DH~'s

moet hierbij weI in een record geschreven worden (een CCW

voor aIle data, of meerdere CCW's met data chaining voor de

data). Na beeindiging van het schrijfcommando voor de }\0

DHW's, '',lord t het eerstvolgende output-halfwoord in het IH\~-

register geladen. De functie van het IHhi wordt uitgevoerd en

vervolgens MB=O gemaakt. Nu worden de volgende output-halfwoor

den weer naar de distributor doorgezonden, enz. (zie ook fig.

4.1.) .

llet noodzakelijke II!'.,: tussen de opeenvolgende AO-strings in,

heeft een tweeledig deel

1) het synchroniseren met eell synchronisatie-IHW mogelijk

maken (mode DIS blijft hierbij random).

2) De gelegenheid geven am de mode DIS weer random te maken en

zo de AO-sequentie te beeindigen.

llier zij nogmaals benadrukt dat een CCW met command chaining

de I beeindiging van een record (lees- of schrijfcommando) ten

gevolge heeft.

Hierbij komt aan het einde van een record IlH respectievelijk

WH tesamen met WC=O Ope

Bij het lezen moet de lees- en schrijflogica oak weer de D~-

MAN]) of de l::OH genereren. Tevens levert zij de gate-pul s voor

de input-gates. In figuur 3.1.1. is weer te zien dat de 2701

input-lijnen parallel op de drie input-gate groepen zijn aange

sloten g De betreffende gate-puIs bepaalt welke data gelezen wordt.

o.2.Functies, die de sturing, AC en randapparatuur instellen, wor

den ideestal maa:.:' enkele idalen per programma gebruikt.
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6.2.1.Het instellen van mode-AC en track S/H wordt gedaan met

het AC Track-IHW (hex.: FO •• ).

In de mode extension byte wordt gespecificeerd welke mode de

AC krijgt en of de S/H versterkers in track (volgrnode) gezet

worden. Hierbij is de codering van de mode extension byte in

hexadecimale vorm

80 AC reset

40 AC compute

20 AC hold

10 AC potset

08 AC all reset

01 S/H track.

Een van de mode-AC codes kan met het track-commando samengeno

men worden. Hiertoe worden beide codes opgeteld (hex.) en het

resultaat in de mode extension byte geplaatst (zie ook hoofd

stuk 5.1.).

6.2.2.Het instellen van mode multiplexer en -distributor wordt

uitgevoerd met het lllode NPX-DIS-IHh (hex.: 70 •• ).

In de mode extension bytp wordt gespecificeerd welke mode de

distributor en multiplexer krijgen. Tevens wordt de wijze van

synchroniseren hierdoor gegeven ~zie hoofdstuk 6.4.).
De codering van de mode extension byte is hierbij in hexadeci

male vorm

80 I'lPX repeterend

40 NPX random

20 Synchronisatie - IHW gebruiken

10 DIS repeterend

08 DIS random

00 HPX en/ot' DIS sequentieel.

Nu n;oeten mode l)I~, mode MPX en het synchronisatie - IH\{ g(')

bruik-bit in een keer ingesteld i.;orden! Hiertoe worden "e

drie afzonderlijke codes opgeteld (hex.) en het resultaat in

de mode extension byte gezet (zie ook hoofdstuk 5.1.).
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Indien de DIS of MPX in ~e random-mode wordt gazet, komt in

de sturing het bijbehorende synchronisatie - IHW bi t a,utoma

tisch Ope

Behalve met het made MPX-UIS-IHW worden de mode van UI~ en

MPX ook nog door andere IHW's ingesteld

1) DIS in random bij a) power puIs (PP)

b) AI-IHW

c) Amp.select - IHW

d) AO-IHW

e) SP-IHW

f) begin- en eindadres IHW's voor MPX
en DIS.

2) J'.iPX in random bi j a) power pul s (pp)

b) AI-Ill\"

c) begin- en eindadres Iln,,' s voor HP.x.
en DIS.

J) MPX in repeterend
bij: a) Amp.select - IHW.

Dit is hoofdzakelijk gedaan om te voorkomen dat een programma

fout loopt door de verkeerde instelling van mode DIS.

In werkelijkheid werken de Adage multiplexor en distributor

belden in de random mode. De sturing heeft echter voor elk een

aparte adresteller (6 bits). Hiermee wordt voor de repeterende

of sequentiele werkwijze, de adressering verzorgd in plaats van

door de DC.

6.2.J.Het j\IPX beginadres - IHW (hex.: 41 •• ) laadt het JvIlIX be

ginadres in het gelijknamige register en in de i'iPX adresteller.

Ve mode extension byte bevat het gewenste beginadres.

De inhoud van de i-1PX adresteller word t bij een analoog-digi taal

conversie als kanaaladres gebrllikt.

6.2.4.Het MPX eindadres - IHl'i (hex.: 42 •• ) laadt het MPX eind

adres-register met het eindadres, dat in de mode extension byte

staat.

In de sequentiele mode van de MPX wordt de adresteller telkens

na de conversie van e'en kanaal, met een opgehoogd. Als eindadres is

bereikt, wordt na de conversie van dat kanaal het b(~ginadres weer in

de teller geladen. Nu kan een volgende cyclus weer van voren af

aan beginnen.
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6.2.5.Het DIS begin-IHW (hex.: 81 •• ) brengt het beginadres over

in het DIS beginadres-register en in de adresteller. 00k hier

staat het beginadres in de mode extension byte.

Als de distributor in de sequenLiele mode werkt wordt de adres

teller na het schrijven van een AO-DWN met een opgehoogd.

Na het bereiken van het eindadres worut, zodra de output-data

voor het laatste kanaal geschreven is, de adresteller weer met

het beginadres geladen enz.

6.2.6.Het DI::; eindadres-IHW laadt het DIS eindadres-register met

het eindadres, dat ook weer in de wode extension byte wordt ge-

geven.

De adressering is voor DIS en NPX uitgevoerd voor 6 bits, hoewel

momenteel maar 16 output-respectievelijk input-kanalen aanwezig

zijn.

De begin- en eindadres-IHW's stellen zowel NPX als DIS op ran-

dom in.

6.2.7.Het recoruer control-IHW (hex.: 24 •• ) brengt een 4 bits

code over, waarmee randappara tuur bediend j~an worden. De ze code

beslaat bit12-15 in de mode extension byte.

Met de power,puls komt het recorder control-register in ue 0000

toestand. De logische signalen voor recorder control komen op de

gelijknamige plug achter op de sturing uit.

6.2.8.Het timer-IHW (hex.: 9000) stelt samen met het timer-DH'.~

de timer-puIs intervallen in.

Tevens wor~t hiermee bepaald of de interne- dan weI de externe

timer gebruikt wordt.

Het timer-~HW bestaat uit twee delen

bit 8-15 ~e fractie.

De grootte van het TP-interval wordt gegeven door :
. macht

interval = fractle X 10 X 10 usec.(ziehoofdstuk 5.1.)
\ '

Geen van de IHW's uit deze groep stelt bijzonuere eisen aan ue
I

opbouw vnn h,'t channel programma.
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6.3. Functies die het data-transport van rekengrootheden en

logische signalen tussen AC en DC verzorgen, worden in een hy

briede programma zeer veelvuldig uitgevoerd.

6.3.1.Random analoge output wordt verzorgd door het AO-IHW

(hex.: 80 •• ) en het AO-DHW samen. Hierbij wordt het adres van

een lJAC in de mode extension-byte van het IHW overgezonden.

Dit, adres wordt in het DIS beginadres-register en de adres

teller geladen.

Het bijbehorende AO-DHW brengt de rekengrootheid over. Deze

wordt in de eerste buffer van de geadresseerde DAG geladen.

Op deze wijze kunnen een of meer DAC's van data voorzien worden,

waarbij de kanaalnummering wi11ekeurig mag zijn,

De eetste en tweede bit in het AU-DHW zijn gelijk aan het teken

van de analoge output (in digita1e vorm). Wordt, door een fou

tieve bewerking in de DC, het eerste bit ongelijk aan het twee

de, dan signaleert de sturing distributor-overflow. Hiermee

wordt aangegeven dat de absolute waarde van de digitale data

te groot is voor correcte conversie in de DAC. De DIS-overflow

wordt in het sense-halfwoord aan de DC gemeld (hoofdstuk 6.4.4.).

Met een dump-puIs worden aIle 16 digitaal-analoog conversies te

gelijk uitgevo~rd.

Hiertoe wordt de data in elke DAC van de eerste in de tweede

buffer geschoven o
I

Bij random analoge output moet deze dump-puIs door een syn-

chronisatie - IHW verzorgd worden (hoofdstuk 6.4.1.).

Ue mode DIS wordt door het AO-IHW autornatisch op "random met

synchronisatie - IH"TII ingesteld.

Het overzenden van AO-IHW en -DIrh' kan gebeuren door :
I

1) twee CCW's met command chaining, dit ~ost per sample ana1o~

ge output dus J20 usec (hoofdstuk 4.3.)

2) twee CCW's met data chaining, nu kost het !naar 160 usec per

sample. I

Principieel is het H10gelijk beide zelfs in een CClv over te zen

den, maar programma-technisch is!dit niet aantrekkelijk.



-34-

6.3.2.Ben snellere wijze van analoge output wordt verkrl'gen

door de adressering van DAC's aan ue sturing over te laten,

maar weI te dumpen met een synchronisatie - IHW.

Hiervoor kent de sturing twee mogelijkheden

1) Mode DIS repeterend en synchronisatie - IH'" gebruiken.

Hierbij wordt maar een kanaal analoge output verzorgd.

Slechts eenmaal behoeft het adres ervan te worden in[';e

steld. Dit wordt aan het begin van het programma gedaan

met het DIS beginadres - IHW (hoofdstuk 6.2.5.).

Per cyclus (tijd tussen twee opeenvolgende synchronisatie

tijdstippen) wordt maar 6en AO-DHW overgezonUen.

Dit moet in een CCW met command chaining gebeuren.

Vervolgens wordt het synchronisatie - IRW geschreven en het

bijbehorende sense-halfwoord gelezen (hoofdstuk 6.4.).

We zien dat aIleen de tijd voor een AO-IRW wordt uitge-
,

spaard. Op de totale cyclus-tijd wordt op deze wijze maar

weinig gewonnel}.

De repeterende werkwijze van de distributor is dan ook aI

leen aantrekkelijk in het geval dat er aIleen een kanaal

analoge output wordt verwerkt in een programma (hoofdstuk

6.3.3.).

2) Mode DIS sequentieel en synchronisatie - IHW gebruiken.

In dit geval kunnen meerdere DAC's achter elkaar geladen

worden, mits de adressen opeenvolgend zijn. We winnen hier

dus meerdere AO-IHW:s per cyclus.

Het is bovendien noodzakelijk hierbij een begi~en een

eindadres te specificeren, waartussen de gewenste knnalen

liggen. Deze grenzen worden vooraf ingesteld met het DIS

beginadres - IHW respectievelijk het DIS eindadres - II-n~

(hoofdstuk 6.2.5. en 6.2.6.).

AIle AO':'DIHi' s van een cyclus moeten

worden overgezonden.

. , ,
J.n een schrijfcommando
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0it kan op twee manieren geprogrammeerd worden :

1) AIle DHW's in een CCW, hierbij komt de transporttijd op

160 + (n-l) 50 psec voor n DHW's (zie hoofdstuk 4.3.).

2) Meerdere CCW's combineren met data chaining, waarbij het

1aatste DHW van de cyc1us in een CCW met command-chaining

moet komen. Nu wordt de transporttijd voor n DHW's :

160 + (n-1) 80 psec.

6.3.3.De sne1ste wijze van analoge output wordt verkregen

door wederom de adressering aan de sturing over te 1aten en

bovendien ook de synchronisatie door de sturing te laten ver-

zorgen.

Op deze manier sparen we per eyeIus de AO-IIIW' s, maar ook het

synchronisatie-IHW en sense-halfwoord uit. Het nadee1 is nu

weI, dat de DC geen foutdetectie kan doen.

Deze werkwijze splitsen we ook weer in :

1) Mode DIS repeterend en synchroniseren zonder synchronisatie

IHW

Het analoge out,put-transport vindt nu p1aats in een lang

schrijfcommando (een record, zie ook hoofdstuk 6.1.).

Di t kan door aIle AO-DlHf' s in een CCW met command chainj ng

te verzenden, of door meerdere CCW's met data chaining te

combineren. Hierbij moet het laatste CCW met command chai

ning worden gebruikt.

De noodzake1ijke dump-pulsen worden nu door de sturing zelr,

met behu1p van de timer, gegenereerd. Tevens wordt voorko

men dat de data in de DAC's overschreven worden met het vo1

gende monster, voordat de TP verschenen is (zie hoofdstw~

6.4.3 • ) •

Op deze wijze kunnen cyclustijden van ongeveer 50 psec ge

haa1d worden, mits aIle AO-data in een CCW worden verzonden.

Het synchroniseren eist echter nog enige reserve, zodat ge

rekend moet worden op minimaa1 70 psec.
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2) Mode UIS sequentieel en synchron~seren zonder synchronlsat~e

- IHW :

Het analoge output-transport vindt nu ook weer in een schrijf

commando (een record) plaats.

Hiervoor gelden dezelfde overwegingen bij het gebru~k van

CCW's als ~n het bovenstaande. De dump-puIs wordt nu pas

gegenereerd als aIle DAC's voor een eyeIus gevuld zijn.

Het overschrijven van de DAC's kan niet voor het verschijnen

van een dump-puIs plaats v~nden (zie hoofdstuk 6.4.2.).

Ind~en begin- en eindadres van de distributor gelijk gemaakt

worden, krijgen we een zelfde werkwijze als bij de repete

rende mode beschreven is (6.3.3. 1
e

).

De minimale cyclustijd voor sequentiele output kornt voor n

kanalen op : n X 50 + 20 fsec, mits aIle data ~n een CCW

worden verzonden.

6.3.4.Het instellen van een servopotentiometer (SP) wordt door

het SP-IH\V (hex.: 84 •• ) samen met een SP-DflW verzorgd. Hierbij

brengt het IHW het adres van de SP in zijn mode-extension-byte

over. De coeffic~ent wordt in het SP-DHW gespecificeerd.
i

Tijdens het instellen van een SP wordt DAC 0 als referent~e ~c-

uruikt. vit houdt weI in dat gedurende die tijd het analoge. !

output-kanaal 0 niet besch~kbaar is.

Verder mag de coefficient niet negatief gemaakt worden.

De SP kan in dat geval geen eindwaarde bereiken en het program

ma blijft hierop hangen.

Voor het geval een SP zijn ~nstelling niet bereikt, kan met de

knop "SP Req.End" op console B van de AC het SP-instelproces·be

eindigd worden.
I

Het instellen van een SP kost 1 a 2 sec. baarom is het mogelijk

gernaakt intussen andere functies uit te vperen, mits daarbij

DAC 0 niet gebruikt wordt.

Indien meerdere SP's achter elkaar ingesteld moeten worden, wacht

de sturing steeds tot een instelling be~indigd is, alvorens een

volgend SP-IHW te verwerken (zie hoofdstuk 6.4.2.).



-37-

6.3.5.Random analoge input wordt verzorgd door het AI-IHW

(hex.: 40 •• ) en een AI-DHW samen. Hierbij wordt het multiple

xer-adres in de mode-extension-byte van het IHW overgebracht.

De data van de ADC worden met het AI-DHW gelezen (in een CCW

met command chaining). Op deze manier kunnen meerdere analoge

input-kanalen bemonsterd worden, waarbij de adressering wille

keurig mag zijn.

Vooraf moeten de s/H versterkers, met een synchronisatie - IHW,

in hold gezet worden, opdat aIle kanalen gelijktijdig bemons

terd worden (hoofdstuk 6.4.1.).
Als aIle kanalen geconverteerd zijn" moeten de s/H versterkers,

met het AC.Track-IIDv, weer in track (volimode) gezet worden

(hoofdstuk 6.2.1.).
Zodra een ingangssignaal te ~root wordt (groter dan 100 V of

kleiner dan - 100 V), signaleert de ADC een overflow.

Deze wordt ook in het sense-halfwoord aan, de DC gemeld

(hoofdstuk 6.4.4.).

Het AI-DHW heeft in de bits 0 en 1 het teken van de conversie

staan, terwijl bit 15 altijd "0" is (hoofdstuk 5.1.).
Door het' AI-IHW wordt de multiplexer automatisch op "random

met synchronisatie - IHW" ingesteld.

Het overzenden van AI-IHW en AI-DHW is aIleen mogelijk door

CCW's met command chaining te gebruiken.

Hierdoor kost een analoog input-sample aIleen aan transport

tijd al 320 usee.

Daarbij komt per cyelus nog de tijd voor het synchronisatie

- IHW en het sense-halfwoord.

6.3.6.Een snellere wijze vananaloge input wordt verkregen door

de adressering aan de sturing over te laten, maar weI met een

synchronisatie - IRW de siR in hold te zetten.

Hiervoor kent de sturing twee mogelijkheden :

1) Mode NPX repeterend en synehronisatie - IH\~ gebruiken.

Hierbij wordt maar ~~n kanaal analoge-input verzorgd.

Aan het begin van het programma worat het adres er van in

gesteld, met het NPX beginadres - IHW (hoofdstuk 6.2.3.).

Per eyclus wordt maar een AI-DHW gelezen, dit kan aIleen

in een CCW met command chaining gebeuren.
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Het weer in track zetten van de SIH gaat nu weI automatisch.

Toch is deze wijze van analoge inputweinig aantrekkelijk,

daar de cyclus-tijden niet veel korter worden als bij een

kanaal random analoge input.

De repeterende werkwijze van de MPX heeft aIleen zin wanncer

louter analoge input van een kanaal verwerkt dient te worden

(hoofdstuk 6.3.7.).
2) Mode MPX sequentieel en synchronisatie - IRW gebruiken.

In dit geval kunnen meerdere analoge input kanalen achter

elkaar geconverteerd en gelezen worden, mits de adressen

opeenvolgend zijn.

We winnen hierbij dus meerdere AI-IRW's per cyclus.

Bovendien wordt na het laatste AI-DHW van de cyclus de

Sill automatisch weer in track gezet.

Ook hier moe ten een begin- en eindadres gespecificeerd worden,

waartussen de gewenste kanalen liggen. Deze grenzen worden

vooraf ingesteld met het MPX beginadres- respectievelijk

eindadres - IHW (hoofdstukken 6.2.3. en 6.2.4.).

Direct na het lezen van het sense-halfwoord worden aIle AI

DlTIif's van een cyclus gelezen. Hierbij moet het sense-halfwoord

eerst in cen CCW met command chaining gelezen worden. Daarna

worden aIle AI-DHW's in een record gelezen. Dit kan weer op

twee manieren geprogrammeerd worden :

1) AIle DII1t{' s in een CCW met command chaining. Hierbij komt de

transporttijd voor n DInt{' s op 160 + (n-l) 50 psec.

2) Meerdere CCW's met data chaining combineren, het laatste

CCw weI weer met command chaining. Nu ,"ordt voor n DH\if's

de transporttijd 160 + (n-l) 80 psec.

Bij het beeindigen van een lees-commando wordt een extra half

woord gelezen, waarvan de data worden genegeerd (hoofdstuk 4.2.).
Hierdoor \"ordt er per cyclus een kanaal te veel geconverteerd

(het begin kanaal wordt twee maal geconverteerd).
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Door het synchronisatie - IHW wordt de adresteller echter weer

op het beginadres teruggezet. We hebben dus hier geen last van

dit 1I1oze " lezen.

In het geval echter dat zonder een synchronisatie - IHW wordt

gewerkt, geeft dit weI enige problemen (hoofdstuk 0.3.9.).

6.3.7.De snelste wijze van analoge input wordt ook nu verkre

gen door de sturing zowel adressering als synchronisatie uit te

laten voeren. We besparen ons dan weer AI-IHW's synchronisatie 

IHW en sense-halfwoord.

Dez~ werkwijze splitsen we in

1) Hode HPX repeterend en synchroniseren zonder synchronisatin -

IH1'l.

Het analoge input-transport vindt nu plaats in een lang re

cord (lezen). Dit kan weer gebeuren met een CCW, of door

meerdere CCW's met data chaining te combineren.

Het op de juiste tijd in hold of track zetten van de Sill

versterkers wordt geheel door de sturing verzorgd (hoofd

stuk 6.4.3.).

2)

Tevens wordt een lees-instructie tege~gehouden totdat de

Aile gereed is met converteren. Op deze wijze kunnen cyclus

tijden van 70 psec gehaald worden, mits aIle ilHW's in een

CCW gelezen worden.

Hode 1'1PX sequentieel en synchroniseren zonder synchronisatie-
, I

I

Im'l.

Het data-transport vindt ook nu \veer plaats in een lang re

cord (lezen). Voor het gebruik van CCW's geldt ook weer,
I

dat aIle data in een CCW de snelste werkwijze levert. Het is

echter mogelijk meerdere CCW's met data chaining te gebruiken.

Aan het begin van een cyclus worden de SIR's in hold gezet.

Het eerste kanaal wordt geconverteerd, de data gelezen en zo

verder tot het laatste kanaal toe. Na conversie van het laat

ste kanaal worden de SjH's weer in track gezet (hoofdstuk 6.

4.3.).
Ve AC wordt bij deze twee werkwijzen automatisch, met de ti

mer in ae eerste cyclus van een programma, op compute gezet.
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Bij het tot nu Loe besprokene (6.'3.1. tim 6.3.7.) is van
, ,
eeu-

richtingsverkeer van de rekengrootheqen uitgegaan.

Dus of louter analoge input of aIleen analoge output.

Het gemengd uitvoeren van analoge input en - output functies

wordt in 6.3.9. belicht.

6.3.8.Het selecteren van versterkers in de AC is een functie

die vooral voor test doeleinden gebruikt zal worden.

Hierbij kiest het Amp.select-IHW (hex.: 44 •. ) een versterker
!

waarbij het adres in de mode extension byte staat.

Dit adres bestaat uit het versterkeradres in een console

(A of B) en de specificatie van het console.

Hierbij is de codering van de mode extension byte in hexadeci

male vorm :

00 console A

80 console B

en

00 tim 7F : het aares van een versterker.

Door adres en console-code op te tellen (hex.) krijgt men het

totale adres van een versterker in de AC.

De uitgang van de geselecteerde versterker wordt automatisch

door multiplexer kanaal 0 bemonsterd. Hiervoor stelt het Amp.

select-IHW tevens de mode MPX in op repeterend.

Om de chopper-ruis van een versterker uit te middelen is het

gewenst meerdere monsters te nemen.

Met het selecteren van een versterker is ongeveer 140 msec

gemoeid. Dit vindt zijn oorzaak in de adressering in de AC,

welke geheel met relais is uitgevoerd.

Het Amp. select-lID; moet direct gevolgd \.:orden door de string

AI-DInv" s.

Deze worden in ~~n record (lezen) overgehaul~ (zie 6.3.6. en

6.3.7.).
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6.).9.Gemengde analoge output en -input wordt verkregen door

de methoden volgens 6.).1. tim 6.).). en 6.).5. tim 6.3.7.

te combineren.

Hierbij moet in een cyc1us altij~ eerst de ana10ge output-data

geschreven worden. Vervolgens wordt tijdens het synchroniseren

een dump-puIs gegenereerd en worden de SiB in hold gezet.

Direct hierna moet de analoge input-data gelezen worden.

Er zijn nu de volgende moge1ijkheden :

1) Output en input beiden random ; hierbij wordt dus met een

synchronisatie - IHW gesynchroniseerd.

Het IHW- en DHW-transport gaat geheel volgens 6.).1. en 6.

).5.
2) Output random en input repeterend of sequentieel ; ook

hier wordt met een synchronisatie - 'IHW gesynchroniseerd.
I

Het IHW- en DHW-transport verloopt olok volgens 6.:3.1. en

6.).6. tim 6.).7. I
I

)) Output repeterend of sequentieel ~n ~nput eveneens re-

peterend of sequentiee1 ; hierbij zijn twee verschil1ende

manieren van synchroniseren moge1ijk

a) met een synchronisatie - IHlv ; nu treden bij het data

transport geen prob1emen op (zie 6.).2. tim 6.).). en

6.).6. tim 6.).7.);

b) zonder synchronisatie - IHW ; in ~it geval wordt er met

het lees commando voor analoge input gesynchroniseerd

(hoofdstuk 6.4.).).

Toch moet er nu na de analoge output van een cyclus ~~n

IRW geschreven worden (hoofdstuk 4.2. en 6.1.). Dit IHW

moet de mode DIS niet ongewenst verstoren.

Als 1005 IHW kan heel goed het mode MPX-DIS-IHW gebruikt

worden.

Een tweede restrictie ge1dt hierbij de mode HPX. Als er

zonder synchronisatie - IUW gesynchroriiseerd wordt, kan

aIleen de sequentiele analoge input met analoge output

gecombineerd worden.
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De oorzaak hiervan is het extra loze halfwoord (j~t nan

het einde van een leeseommando gelezen wordt. Dn sturing

kan dit loze lezen niet van eeht lezen onderseheiden.

Omdat er nu gesynehroniseerd wordt metelke leesinstruetie,

wordt er in iedere eyelus een keer te veel gesynehroniseerd.

Het gevolg hiervan is dat de eyelustijd twee timer_puIs

intervallen bedraagt (hoofdstuk 6.4.4.).

In de sequentiele mod~ MPX is de remedie nu,het MPX

eindadres een hoger te nemen dan het werkelijke eindadres.

Een eyelus telt nu weI n + 1, in plaats van n analoog-digi

taal conversies, maar de synehronisatie loopt niet fout.

Voor de repeterende mode is eehter geen oplossing te vin

den.

Dit is helemaal niet erg, wil men toeh maar een kanaal

input hebben, dan gebruikt men de sequentiele mode ~WX

hiervoor (zie ook b.J.?).

Bovendien wordt de data van de laatste AV-eonversie door

het channel van de DC genegeerd (hoof~stuk 4.2.).

6.J.lO.1Jigitale output wordt vf~rzorgd door het DO-IHW (hex.:

20 •• ). Hierbij staan de 8 logisehe signalen in de mode-exten

sion-byte. Deze wordt in het DO-register (plaat 10) opgesla-

gen.

6.J.ll.Uigitale input wordt verzorgd door het DI-IHW (hex.:

10 •• ) en het DI-DHW samen. De 8 logisehe signalen worden in de

tweede byte van het lJHW naar de DC getransporteerd.

lIierbij is de eerste byte gelijk aan nul (hex.: 00 •• ).

Het DI-DHW wordt in een CCW met command Chaining gelezen.



6.4. Synchronisatie functies.

In de AC is de tijd dikwijls de onafhankelijke variabele

(integrator). De DC daarentegen kent de tijd niet als reken

grootheid, er wordt louter met getallen gerekend.

Wanneer in een hybriede programma de tijd weI voorkomt als

variabele, dan moet deze voor de uC in discrete vorm worden

omgezet.

Het op discrete tijdstippen samen laten vallen van de AC

en DC programma's wordt synchroniseren genoemd.

Er staan hiertoe vier lIIogelijkh~den ter beschikking

1) In de sturing het schrijven van een halfwoord tot nader

order uitstellen (HASK lifH).

2) .\~venzo het lezen van een halfwoord ophouden (MASK Rn).

J)' Door de sturing het beEHndigen van een schrij fcommando

laten uitstellen (~~SK EOR).

4) up gelijke wijze het einde van een leescommando tegen

houden.

In het hybriede systeem zijn de eerste drie mogelijkheden voor

synchronisatie gebruikt.

Het gebruik van interrupt-signalen voor de uC is tot nu toe

buiten beschouwing gelaten.

Verwerking van een interrupt door het monitorprogramma van

de DC kost 7 m.s. Dit is overigens ook de tijd die nodig is

om een channelprogramma te starten.

6.4.l.Synchroniseren met het synchronisatie - IHW (hex.:AU •• )

houd t in da t, direkt na het 1m.,:, het sense-halfwoord gelezen

wordt.

Het synchronisatie-IHVl wordt als enige of als laatste half

woord in een record geschreven (CCW met command chaining).

uit record wordt pas beeindigd als de timer-puIs verschijnt.

!liet BOR mask wordt hot EOR signaal uitgesteld tot het liJoment

van synchroniseren.
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Up deze wijze worut ook het channel programma tot tlat tl,jdstip

geblokkeerd.

De overige functies van het synchronisatie - IHW zijn

1) De dump-puIs voor de DAC's genereren.

2) De SIH in hold zetten.

3) De AC in compute of hold zetten.

4) Het synchronisatie-tijctstip definieren.

Functies 1 tim J worden uitgevoerd op het! moment van synchro

niseren(synchronisatie-puls) ..

Het moment van synchroniseren wordt of bepaald met de timer,

of valt samen met het schrijven van het IHW zelf.

Wanneer er met de timer gesynchroniseerd wordt, bestaat de
,

mogelijkheid nog ~6n voorwaarde voor synctironisatie in te voeren.

De ACH (analoge computer ready) is een signaal waarmee de AC

kan aangeven of er al gesynchronisee~d mag worden.

Zodra er echter zonder timer gesynchroniseerd wordt,voert het

synchronisatie - IHW aIleen 1 tim J uit. lJit gebeurt direct na

het schrijven van het IHW, het channel wordt nu ook niet opge

houden.

In de llIode-extension-byte wordt gespecificeerd welke functies

het synchronisatie - IHW heeft.

De hexadecimale codes zijn ..
dO ;:;/If in hold

40 Dump de DAC's

20 AC in hold

10 AC in compute

08 synchroniseer op de timer-puIs

04 wacht op het ACH signaal.

Heerdere (of aIle) functies kunnen in een synchronisatie - II·n~

worden samen genomen.

Hiertoe worden de gewenste codes opgeteld (hex.).

Jir~ct na afloop van het synchronisatie-IHW wordt het sense-halfwoord

G01e:..;el~ ~ ill ecn CC I :Jet cOillLland chaining) ..
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6.4.;~. lIet sense-halfwoord wordt C;elJruikt om de DC te informeren

over het verloop van het rekenproces, dat zich buiten de DC a1'

speelt. Het sense-ha.lfwoord maakt melding van :

1) AC in compute (of niet)

2) Mode MPX en DIS ;

J) Synchronisatie-fout in de vorige cyclus

4) ADC overflow

5) DIS overflow

6) SP wordt gezet.

De codering van het sense-halfwoord is in hexadecimale notatie

8000 AC compute ;

4000 ADC overflow

2000 DIS overflow

0800 Synchronisatie fout ;

0400 Sleutel-bit, ter identificatie van het sense-halfwoord;

0100 MPX random ;

0200 MPX repeterend

0004 SP setting

0001 DIS random

0002 DIS repeterend

0000 MPX en/of DIS sequentieel.

Heerdere codes kunnen gecombineerd voorkomen (hoofdstuk 5.1.

Jb) ). Het sleutel-bit is altijd ~~n.

Een synchronisatie-fout treedt op als een TP verschijnt voor

dat het synchronisatie - IHW is geschreven. Hierbij moet na_

tuurlijk weI het timer gebruik-bit van het voorgaande synchro

nisatie - IHW "I" zijn.

6.4.3. Synchroniseren met het schrijfcommando voor analoge out

put wordt toegepast als de mode DIS random is en het synchro

nisatie - IHW niet gebruikt wordt. Bij deze wijze van synchro

niseren wordt de timer altijd gebruikt om het synchronisatie

tijdstip vast te leggen~

Hat synchroniseren komt hierbij neer op het tegenhouden van

een schrijfcommando met WH mask totdat de timer-puIs ver

schijnt.



Aan het begin van een programma met random analoge output

wordt de data voor de eerste eyelus gesehreven. Vervolgens

wordt het sehrijfeommando geblokkeerd. Zodra de TP versehijnt

worden de flAC's eerst gedumpt en daarna weer met data voor de

volgende eyeIus geladen,enz.

Deze manier van synehroniseren ·treedt aIleen op wanneer lou

ter random analoge output verwerkt wordt. Bij random analoge

output en -input wordt er gesynehroniseerd met een leeseom

mando voor analoge input, tenzij het synehronisatie - IHW wordt

gebruikt.

6.4.4. Synehroniseren met het leeseommando voor analoge input

wordt toegepast als de mode MPX random is en het synehronisatie

Iillv niet gebruikt wordt.

In dit geval bepaalt de timer altijd het synehronisa~ietijdstip.

Het leeseommando wordt met RR mask uitgesteld tot de ADC zijn

eerste eonversie van een eyeIus gereed heeft. Met de TP worden

de S/H in hold gezet en wordt de multiplexer op het eerste

adres van de eyelus gestart.
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7. Constructie van de stuureenheid,

De stuureenheid is gebouwd met geintegreerde circuits (IC's)

uit de diode transistor logic (DTL) serie en de transistor

transistor log~c (TTL) medium scale integrated circuits

(MSIC's).

De laatste serie omvat 4 bit b~naire- of decade tellers, re

gisters, decoders en rekenorganen,

Br zijn MSIC's gebruikt om de sturing wat betreft constructie

te vereenvoudigen en te comprimeren,

AIle IC's zijn in wire wrap voetjes gemonteerd, Op deze manier

zijn de doorverbindingen van circuits eenvoudig te realiseren,

Deze voetjes zijn in groepen van 28 op een printed circuit

plaatje, met daarop de voed~ngssporen, gemonteerd,

Twee van zulke platen worden tot een montageplaat samengebouwd,

AIle aansluitingen van zo'n montageplaat zijn op twee 44-polige

edge-connectors uitgevoerd,

De montageplaten zijn in een 19-inch standaardkast samengevoegd,

Hierbij worden de kaarten onderling met wire wrap connectors

doorverbonden,

Aldus is een constructie verkregen waar~n enerz~jds ~oede ver

bindingen worden ~ewaarborgd, maar anderzijds eenvoudig wij

zigingen aan te brengen zijn,

Totaal zijn er elf montageplaten, op elke plaat z~jn zoveel

mogelijk de direct met elkaar samenhangende functies uitge

voerd,

Het bedieningspaneel is eveneens me~ edge-connectors aangeslo

ten, Hiervoor worden t,,,ee plaatruimten ( = vier 44-po1ige

pluggen) gebruikt,

De stuureenheid heeft een eigen voedingsapparaat, dat in een

zelfde 19 inch-kast gebouwd is,



'.'-'Tf~~, ~---..,...-~" --"r-J· -
) .. Circwi lC'C_fi~

, ,o/C',I 1
("I?r'?N lor
ddMf!<//'II';'g I

.IJ II•. I

.8 ~. I

.I) II•
i

• .1J .1f.

• Jf JJ.
;J).JJ...
.J! \Ie.

• /1 ".

.?J ""

./~ 10. I

.lI It•

•JJ h.

• J ,;.

I
.KLJ. I
•.1711. i
·11.1D. t
•J/.Jl. i

I

~·f

- 1/

c

(J

/J

.IJ

f)

II. IJ /f

tP ~ I" II /1 /.1 1'--

/10 1/10
~

~1- l
J1 I

710 710 JI I 1
- I i

I ,!JDY I I
liD i /I. I Jl f~l : I

I 1ffijJD I I I
}1I1 ?;" J2 Ir~ ! I I

I I l----l

, I
7/~ liD Jl gJ"Y

1----+--+----I1iSJ

Il

c

7 JI ~ 10 /1

~nrIe/"dah;t/dt

.r 6J J1

fA? l7~ i Ji p~!
!

IIrid
f---- I

')It? 7/D J! tJor
Tt.!

I '--- Ii/6 'flO I Jl

;

'JI~ J! i I
I/O

I I I

1 ! J t $' 6 -;1

Jlo ')1" J1

I

/I" ;?tl? J2 - C

!

fJ~Y

7A? '10 .J1 fis! -
-' I ~

710 Ji
/Jo'l

710 TIJI

.j
I
!

.1

I
'.j





,lor -If•.
.J.f'" JI•

•J.J ..

./.1' li.

.11' '/1•

-#' :;/",
.~ d.'

.1# tt.
..k.C..

•w . '11.

..., +~.

.1 i·.
, ,J I ..

•.r i •

• i. ..

..

.It•.

,.,.

. .

[

It..: ••
A-D.~

Ck>••'.£J~.. 6

/£ -+-.~_=z__· ......,.-"---1~.....,......-+--:-'-

1'I1~'iJ 14,A1
,/J.'o.J'

• /"pl1(
(, ,.., C$I'1/'f

I ':

I ....-.....:;.;()~;........~-:---f-'- .....~,...,.~::::._~,_-':~:'"

tOnn~dor

QJ.rlhJ/~/i/~

~-'ll- ... ~.
_~ --1--. 4

1,' Ier+1
LlJc

.
. If) II II /J /~.

,~}~
-1'-' f
ift

1--. .- ---I-I .
'i" 710 +/

1----- -~r- --+ -

I I

110 )10' #t'

?IO ~
I .

c

./J

""6} 61j
OI¥!tIJdn:!IC.{/

t J J

Conl/o/ j;,,'J 14# - LJTL) 1))2 -1,,/1'1
Ciralll L()C<iIt'~
Pidd/ i

r; ._- -

?I# .1/

?/o Ififo .]/ j
" --t--. ....-.. -- ~ ~ --.-. j,----

'll# 11# JI

~ r-.- ,

Itt
--~~--

he/a" J",!,c/ TfJ 1
, lIntt# S'plkI-, t"P.l





"

t '

, .. '

J.

.. "

,J'.r,'4I;

...~ .A.~ .

•1.- Jt•

•JJ ''I-.
-.Jr ~o ..

,I) N.·

•.tI .....
'.J! .,,/jf•. '

..Ii »~: :

.1 J.,

.• J l.
.. '.S' '.IJr'

J[

. .

• (Pt'f :10- ,
II/I'~ ] !III· ( Iftf·/.r", I/U! Ill. • (l /611
O/I·j) 6H" n·/ ".rR ) /"1-'1 ("1. oj'" ~
CI/·/' CII-' tv- .

./1tJ.., 1thlH f"j. • If.) 4'h"" •
PI/'~ /}II-t iNI·6 '.JIll.,

'{!'J M • .14' f>J ~
01/

C/!WII'I::',,;'
dJ..slt;lfJ~

r .... f '1 -I ..

~ ,~I'/6 ;1'
I I

I
\

P.f )/D !)" ¥Y

,. ,'I" ~

~.. - -,~ . -- --" ---- ---- ~~

I
I'~ )/0 if II

I

c

/J

J / !
C/1d,rdJhzkJJI

-

1

....-
It,

I

I~
I

.... ,,- I·qv
," ...

r

1# I.1. .

\:"'i;1!~·}~··~¥"?~.I;~>1:'

."Cil'ei.1I1 ~/';

"o~dlJ

. >'~ .'-; .





,~rl;<¥;'~::~ii,;(~~~~;~;'
,PClJI- $ en " o-ns 'urll':',

1.

· · · ·
~'tNC[~h

• J)TJ ·" 7 1 I IfJ,;:J{ IJ f.rn

[
· · ~L[/0

~~
~ 4 J cit.' e*:J,., '~ ~() /.F

• ,vi; · .• rlfb, •
It 1/ 6 J clr I .;.., c;, I "'-,P.· .

• • •

•

').

•

• • 0
.'1 I. ./ I. prl.. 'Il' /J• · 0

- 2. g/ltJ 11'~.. 1-".1 .~ . .f · ·- - Irr· 17;; /~-
.~ g'.

• J J. · ·J
/. ~.4 y e7; 'r;,;I". - • l' ~. · · · '

/1 // ~ .J .1.
e/, I a; ..c;;· &7:'i/1 C.41

.~

· 11. .' (. 09'6'
• •

-1. t
":'~

:

.1 I.
• J I .
•.r ~. '

.7 ,?.
,? I".
.'# d~'

.4 44
,./s< A".
•I} AI•

"'/1 ~.

.k 4
•Jlt ~. "•k 4 •;;..

•

tt. ..11';.
K. .P!.h.
'7l't> ~~ II;.
.~ .» J;o'

.~ ,: ~,,~'.t.,

.4," JJ~,

.,q ~.'

." rJ~,

.k1 ~.'

•

I
l

I·· .
''1

I
I

r
I

-

. 'f<





fJJ~.r·l

'01'1#,/.".-117Ichl

..

Jr Ji.,

.J ~.

.~.' II·•

• /S' ~

.'1 d.,

_, 14,

Jt H.

.s- ~~.

-1 I.

"..... !Ct •

.lU ':fJ'.

..

, !J-jJr-) IAui AtIr'lt<1O
~.vD<i

..

-~l

I

'-- ... _.___ .J

,JlTJJ-
- - - -
-./I " JJ .1 I.

i + .....

U ~ K JJ JI : JI 8

e- ....j - ....~ - - --- -+---

.¢~~'~*1t~~~,J~,"it!!f~~~;~~~;'i~_;~"~~:~:~~::~i--:~t'ff:~W~~2~,~;?:,,:1a~~~-,':'- "F~~~?fr~,

.r,> , ' . " .. ,O,'.1J1 6 .

fjfl ,~I7U # It!
CjP Ii/",,' II1DI/I
tj,P /J<I I ;;.o.!I:

ltOt
T,OJ
,-,Dj

-"'1'- -





liMN
C/rClJl! .'oC";;'
.4;';dl ,-"

(;I1~/?;;"'

4oin.r/~tll"'/

~-s
• I

.1,- r
.11

(I·S
,/0

0/.[
.1/

Cl-5
.11'

"t-IJ
: .J~I

..

.,\

• t .' "

I
I
j





? ,p
~C'~rJJh2'lc;!

-,

Z.
v.
I •

'.
.....
IL

It.

II.

1'-
1#.

I

.J4 ~oi

• 1'1 I'J•

.tt It.

.11 1%.

;P ill•

. ~.J 1'.

.F? 21

.19 JD.

~:"h~ ~
'-1/-1 el/·t.

d

C,1. g f)1I4I.

c

c

t:b"'h~..k r

ciit:/~J'~/I--/~

If/J/1

; .13 .. Ie 1/ 12 1.1 14

it 1t fb~

-- _.-~

;5 ~ .10 62 ;,.:

-it. J' f: Jl .o/J-

11 .1/ JI

'-
J( JI J/

';' J6 Itt .11 ~F

;J' It' ;e I' ~b

-t-

il Jt ';'.5'

/)

c

c

,.r! ..J

...., .~',~

/ ,+'1.1 I"F,?~;'IIr '

"/"'~I tf?

/

4' 71.r1 /iiI JI j( j(

'--

1i.f!
.JO .Jl .16 16

1/.f1
f-- .
Jt Je .f4 t! ;.r
~

1I.F!I
J' ¥I .it

/. I J ~ .r I. 7

-J' ~ .il

I-- 1i6.'

$6 jo it. &1 !,-S-

t--
lKi 1/61

J6. J! .It "-("

I----.. '1d' 1i.r# .1( II Jt

7~5'F"'''1 I J<,R
f 1M
J :iR _.-
r 'm.
J - Plf~,

fit ~. C>

j ,FoR

b"t'tl7~Jhvt:hl
Ii' r.".
g ,1.'

I' 1'"#0

.





1f.1/'!If);~'Xer s!~n';g

?/.;';; .I
~",.,t1el.....

. ..l4hJ/•.,,'t/~
D

S" .., - 7 t9 J _ I~

o~~rJJ~xi~f

J •

9'
'..
I •

/-.
II.

If.
,,/:

-,

.JI .iJ..,
• JJ .w•
•d J4•

.J? ~

.JJ ~

• y) fIf.

o 'fJ Mo_

.f? lI..
'//.~ .

.1/ It•

•.IJ h~

.U I'.

.JJJI~

.11 ,u•

.J
Pf·4 IA~I. 1,ItlJ "'d~

• ~",: -$'.1fr. •"'"

1-5;' _-tf>ll~

c

c

Jf/ ,.f/ J.t .Ji 36

~f' .111 ..It rt f" .Jt
"

1iri> '&; J{. ~,

"'"
J~

y-i (J J]

! II /A // /.t. /.1 /t-

« t1 J1

1Isl M6
J6 W; ~ Jl

~ rg
fi 11 J1JJ

q " .u j/ .II

9

JI/

..
J' ~S .f; # J" !;

.1 .. yt " j( is"

'f6 I
.r1 Jt ¥or J' II

Jo J, 'If }j

/ j J 4- f • .,'
J

J() II f¥ J/
.

I' Ii' Jt It,) Ji bl

. (,l JI, W '1 ~ liS"

J6 ¢" ".r I{r J6 II





...

.'-

.~ .1·, --
JI Jr.
..J1 Jr•

•b" II..

..ii ,/1.

~1f' J••

oJl J!.
-._',

•.J.! J,.. '(,

• ~_w;~

.N'. JI.

.~) JI.

,~ JI".
d

~"".t ~.

•. l<J h,•

i
! .#t. t .
:A\--t !..st ;HW /••iVlllIotl
I , ,,#.. ~fIr ...",.. .

.rj"¥ '. j , «".""11.

!
j
t

I :z

c

c

.!

%j .9f'.f Jl }, J.;

JSJ F.J Jl ~ I"

1$J' 1I.s'! J6 yt ,. Jt

JI J'( hi

J /0 /I 11 IJ If

~ (J /n 1/ // /J /t-

Ji Y6 61

UJ 1IJ.J oJ( Vi ~ .J6.

l1J"J Jf1 J2 'It ~

~JY !J'J J.l j; J{

c

d

)

f)i.striJul~r sl"I"I;'..!
/)0 /~giiler

I:dti/ 10

.16 YS ~J- ~S" 32 J2 IS!?

~ (2 Jo Jo Jl .J.2 lfsg

r'
,
X y.r

3P !,« oj JI J./,

/ i J y S

/ :I J V J , ",.

) . /

J6 4t. 1.1 /,t 4

~ .it W" e

~ {J Jo J(f J1 J2 g4g~

.Jb yoS- Y!" S4- J} J2 gq

".





'1';";': ,'"_,:'ll"t:e" '!W#Ir'\ ''JOW'''7'''!I'' ";::<,"'0

S,P Sl"r/"g
P/~411 II

(ol1n~cl.,r

dJhS/WI'It"!J

+.Sl J1I.
~. ,-

•d fi:.. 1
.~ JI;. ,

';.,., ".-
II:.~.Sf ~.

.~J tt'..

------!_fr. ~+-_!i!:£=:z..._

Bl-II----::~ "'.,J'
• /k c-,. I AI/tI • Sy1'.-

el/

c

c

()

:.

-
J(. JJ 1.; .to' .1. .f;

1111 ~ ;6' #

r--
1,4 .;1 .1 ff J6

1l5)

r--
tl J1 J2 J2 )2

tP Q k 1/ d /J /?

'--- k JJ .12 J/ Jl

lis?

" J6It' Jl 4S-
7IA J/I IJ6 'If

J6 JJ 11 .II J/ }t

c

/I

/I

c

,
? J' of

~c9cJh:tICj,1

)/

"6 1~ Jb JD /0 Jf: J'

Ii J2 J2 J2 J1 1IJ1

f--

6J ;.so ¥J 62 Jl Jl
1/s}

~d J: f--
Jb .h ,- 61

I 2 J 4- SO • 7

II .fl IIJ/ 'J/ JI U
r-

Jl
1!iJ

U W fJ 62 Jl
r---

f6 .Jl J,J JJ .u 17I5<P

ft ;1 7/ .Ii JI .Ii .u

I
i
1

'.

I,





{?-.~.b,": c:~v~{~",·~ "'.' -

-l-=--- -,----f-'-~
!' .~ 1

- "1

• ./ I ...

d"t-
i :: ¥.:I : : : .J: : • .1' ....-: :

tit' .:¥ '.1

r-. ,t:F1f ~l· /{L.-~-- FJL _:: .J -- .

:

t..-~~(/tJr

";";IfS'ui/II'1!J

_~.(f~ttt~~1~'IJ.~';~T,~)lj·f'

r - '
.- rClfl()cin,'/

"

.,- i •.J1 ,.ft.

.. :.~<~j
t ~ • ~.:~;~,_~~ "

,.I) ~~;'
. ',: l"'
• .J~' ~.. ! ,,',
;.w ~;'

·Y.I,~r

I

• 1 • .1 •• i.~l·- [I". '1'," .,,4;-' 71,,' ~,'. '
.j" 'bIb y.",,1J ~ t,
• J h9 / • I.d It..!'

,I :

•"}' #H' (I. 11", . !l ,I. I
,JIJ :J,~, , '

~:.] .a,~;"'['": i:: ~.;:
.~ Au ... ,./;1 J1.f

.1 h- I ~ I .Jr .tt.
I"

.~. N.

i .,•

· "11) IfU ["'".It>' JI/J ~.

.1 ./If) I •

·" ) #"'/ ( I.

:;"]:~·~f:~:
.,.f, j'!J •
.! 110 •

• Ii A'e.-l Ii.CoijP

.1J,t..v ,oj,.

• .f.II.f • I

• •
~.

.iR /?e~. j.

• It> /;,dlc,
/I .'

.// J;!J IJ.

.h No d •

• 0 i .

./ J.

• Y /"~' I .
i

· t .bI1J' i· !
• R IltJ #.---1

\

• 10 II • i
.1/ IJ.

·I, IS.
()t!

II.

Ill' J.

IJ~I.

.14 R,.'1

.11 /)1 iJ IJ.

YO
•IY $.

• .5,1 h-r ;p.

• £Jo.

s. I . Jy" Err,.- .J.

.' 1!",tr :; • I • ( ;Jiwr .,•

• tJ /".11,1 .f.

t
I

I





-48-

7.1. Overzicht van de montageplaten (figuur 7.1.)

1) Plaat 1 bevat : a) 16 IBM-DTL niveau-aanpassingen, om de

2701 output-lijnen op de DTL signalen

aan te passen (IBN: OV=ltl", + JV=ltO" ;

UTL: OV=1I0", + 5V="llt).

b) Het parity-checK circuit voor de

output-lijnen.

2) Plaat 2 b\!vat

J) Plaat J bevat

a) 6 IBM-UTL aanpassingen voor de uit

gaande control-lijnen van de 2701 en

b) 7 DTL-IBM aanpassingen voor de control

lijnen naar de 2701.

c) Ue schakelaar voor het al of niet ge

bruiken van parity.

a) 16 DTL-IBM niv~au-aanpassingen, om ae

2701 input-lijnen op de DTL signalen

aan te passen.

b) De parity-generator voor de input

lijnen.

4) Platen 4 en 5 bevatten de aanpassingen voor de signalen

die van de sturing naar de Adage uls

tributor gaan.

Plaat 7 bevat de timer.

Plaat 6 bevat de drie groepen input-gates.5)

6)

7) Plaat 8 bevat a) de lees- en schrijflogica

b) het IHW-register j

c) een deel van de IH\v-decodering waar

onder het synchroniseren met synchroni

satie - un/.

H) Plaat 9 bevat de sturing voor de multiplexer.



9 ) Plaat 10 bevat

10) Plaat 11 bevat
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a) de sturing voor de distrdbutor

b) het digitale output-register;

c) het recorder control-register.

a) de mode sturing voor de AC ;

b) de besturing voor servopots en

ampli~ier sele9t.

11) Platen 12 en 13 zijn voor de aansluitingen van het

bedieningspaneel.



9 HpjC-sturing

7 'rimer

10 DL3-.sturing

11 ':i.C- en SP-L,turing

8 Lees- en schrijflogica
SmV-decoderinG (cedeelte)

I ken 4

6 Input-gates

Output-lijnen

2 Control-lijnen

3 Input-lijnen

D'I'L-ADAG~

,
\Jl
o
I

fig.7.1. Overzicht van de montageplaten
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7.2. Het bedieningspaneel van de sturing bovat voornamclijk

indicator-lampjes voor de belangrijkste registers (rig.7.2.).
Verder zijn een aantal handbedieningen aanwczig, waarmc(! LH~

paalde condi tie van het systeem ingesteld kunnen worde,n.

1) Het Iillv-register geeft het laatst geschreven IHW aan.

2) De digitale input- en output registers g~ven de 16 10

gische signalen weer, die de AC en DC uit kunhen wisselen.

J) De distributor- en multiplexer begin- en eindadresregis

ters geven voor sequentiele werking aan welke kanalcn in

een eyeIus geconverteerd worden.

Het in behandeling genomen adres wordt op het distributor

- respectievelijk multiplexer indicatorpaneel weergegeven.

4) De registers mode DIS en mode MPX geven aan hoe het data

transport bij analoge output respect~evelijk - input wordt

gedaan. ! '

5) Het DIS-respectievelijk MPX synchronisatie - IHW gebruik

bit geeft aan hoe er gesynchroniseerd wordt.

6) De DI5- en ADC overflow-bits geven aan dat rekengroothe

den te groot zijn geweest voor de convertors.

7) Het timer-register geeft weer met welk timer interval ge-
\

werkt wordt.

8) Het timer instel register geeft de mogelijkheid met de

hand het interval in te stellen.

9) De knop set timer zorgt voor het overnemen van de data uit

het timer instel register, in het timer-register.

Wordt set timer diep ingedrukt, dan blijft de timer op

handinstelling staan.

Nogmaals diep in drukken maakt de v-ergrendeling ongedaan.

10) De knop power puIs stelt de sturing in op de begincon~itie

'\\l'lkc' ook oij liet inschakelen van de apparatuur bereikt

~ordt (zie fig. 4.1.).

11) De drukknoppen mode AC dienen voor het met de hand instellen

van de AC.

Zij hebben dezelfde functie als de mode-control's op de con

trol unit van de AC. Deze zijn in hybriede operatie echter

uitgeschakeld.



fig. 7.2. riet bedianingspaneel

I
~

N
I
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Control-lijnen 2701.

1
e

byte output en input 2701.

2
e

byte output en input 2701.

Servopot sturing.

1.ultiplexer stuurlijnen.

Digitale input en -output.

hode AC.

.-l.al1s1uitLlg voor de ezt8rl1e tinier.

L~ bit stuursignaal voor randapparatuur.

C 0

C 1

C ?,-

.' 3v

c 4

C 5
r' 6v

C 7
IBH 1

IBM ')
~.

IUh 3
-i:..:~'J.i l' IlLl~

':'i~ .C "-:.j ••T~~

7.3. De aansluitingen voor de overige apparatuur lJevinden zich op het

achterpaneel. Dit paneel is scharnierend met de kast verbonden, zodat

de l~aart-connectors op eenvoudige wijze bereikt kunnen worden.

Voor de bedrading van de pluggen op het achterpaneel zij verwezen naar

bijlage 5 (bedradingslijst)o

De functie van de diverse pluggen is

Voedingsspanningen.

~istributor data-lijnen.

Distributor stuurlijnen.

1l..DC output.
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8. De hardware

In hoofdstuk 6 zijn. de functies van de sturing beschreven,mede ten'

behoeve van gebruikers.

Dit hoofdstuk behandelt de schakeltechnische realisering van deze

functies.Hierbij is uitgegaan van een beschrijving per montageplaat.

In bijlage 3 is van aile gebruikte logische elementen informatie bij

een gebracht.

Ten tijde van de beproeving van de apparatuur is gebleken dat de mono

stabiele multivibrator "51" erg gevoelig is voor storing (ook op de

voeding).Er is een alternatieve schakeling voor tijdvertragingen ge

vonden.De schakeling omvat drie inverters (36) ,in bijlage 3 is een

beschrijving van deze "one shots" gegeven (36 os).

8.1. Plaat 1 bevat 16 niveau-converters voor de 2701 output-lijnen en

het output parity check-circuit (bijlage 4plaat 1).

De niveau-converters hebben drie functies

1) Ret afsluiten van de output-lijnen met 100SL (naar de +3V).

2) Ret aanpassen van IBM logica op DTL.

3) Ret isoler~n van de aarding van AC en DC.

In het verslag van J.WeH.Puts wordt van de IBM-DTL en DTL-IBM niveau

converters een beschrijving gegeven (ref.1 blz.79 ev.).

De 2k2 weerstanden"in de input-leidingen van de 710,zijn toegevoegd

ter bescherming van de ingangstrap.Bij het inschakelen van de appara-
J

tuur kunnen de ingangssignalen veel te gro()t worden, waardoor de 710

beschadigd raakt.De weerstanden begrenzen,bij doorslag van de ingangs

transistoren Cbasis-emiter doorslag) ,de ingangsstroom en voorkomen zo

doende beschadiging.

Ret parity check-circuit bestaat uit een binaire sommator.De 16 out

put bits en de output parity worden hieri~ opgeteld.

De IBM past odd parity toe,zodat deze som altijd een is,tenzij een

transportfout optreedt.

Als redundancy error wordt de inverse van deze som gebruikt Cbijlage

3 T152).

8.2. Plaat 2 bevat 13 niveau-converters voor de 2701 control-lijnen

(bijlage 4 plaat 2).Hiervan zijn 7 IBM-DTL en 6 DTL-IBM converters.

De functies van beide soorten zijn gelijk aan die van ~.1.
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In het geval dat de pariteitscontrole gebruikt wordt,is de suppress

parity error nul.De redundancy error wordt door het parity check-cir

cuit van plaat 1 bepaald.Om te zorgen dat aIleen van de beschikbare

(deskewed) output-data pariteitsfouten gedetecteerd worden,is de re

dundancy error aIleen tijdens de WR gedeblokkeerd (Redundancy error ~

Parity error. WR).

8.3. Plaat 3 bevat 16 niveau-converters voor de 2701 input-lijnen en

het parity generator-circuit (bijlage 4 plaat 3)0

Voor de niveau-converters zij verwezen naar 8.1. De parity-generator

bestaat ook uit een binaire sommator.De inverse van de som van een

even aantal enen is een en is derhalve gelijk aan het odd parity-bit

(bijlage 3 T152).

8.4. Platen 4 en 5 bevatten de DTL-ADAGE niveau-converters (bijlage

4 platen 4 en 5).Een beschrijving van deze circuits is eveneens in

het verslag van J.W.H.Puts te vinden (ref. 1 bIz. 82 ev.).

8.5. Plaat 6 bevat de drie groepen input-gates (bijlage 4 plaat 6).
Hier wordt tijdens het lezen,de gewenste data op de input-lijnen ge-

schakeld.Per bit wordt gebruik gemaakt van de wired or.Resulterend

krijgen we voor een bit :

input bit n = AI-GP • AI-n + DI-GP • DI-n + Se-GP • Sense-n

Bij elke RR wordt de gate-puIs (GP) gegenereerd (zie 8.7.).

Aan de hand van het IHW-register wordt hieruit AI-GP,DI-GP of Se-GP

afgeleid: DI-GP - OC1 • GP

Se-GP = OC1U • GP

AI-GP = OC1 • OC10 • GP

.ve zien dus,wanneer er gelezen wordt terwijl ~ffi = O,dit voor analoge

input bestemd is (zie ook fig. 4.1.).

Het ADC overflow-bit (uit de ADC) wordt in B3 opgeslagenoNa het Ie zen

van het sense-halfwoord wordt B3 pas gereset.Op deze wijze wordt iedere

ADC overflow in een eyclus gedetecteerdo

8.6. Plaat 7 bevat de timer, deze bestaat uit een kristalklok van

100 kHz en de logiea om hiervan elk gewenst interval af te leiden (bij

lage 4 plaat 7).

De kristalklok is van de firma EBAUCHE (bijlage 3).Deze bevat tevens

drie tiendelers,zodat 10 usee, 100 usee, 1 msee en 10 msee pulsen be

sehikbaar zijn.Een van deze pulsen stuurt de binaire teller (B7 en C7).
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De macht van het timerregister ( A3 , B3 en C3) bepaalt welke van de

vier klokpulsen gebruikt wordt.Hierbij is de tellerpuls (Tp) :

Tp = b6 . b7 • 10 fS + b6 • b7 • 100 fS + b6 • b7 • 1 ms + b6 • b7 • 10 m~

( A6-6 ).

Met A7 wordt de inverse Tp,met voldoende output-vermogen om de T15~

te sturen,verkregen.

De inhoud van de teller wordt door een comparator vergeleken met de

tweede byte van het timer-register.Zodra beiden gelijk zijn,wordt one

shot D6 gestart.Met Q-D6 wordt de teller gereset,tevens dient Q-D6

als timer puIs (TP = Q-D6 + Q-D5).

Het hangt van bit 5 uit het timer-register af,of D6 danwel D5 gestart

kan worden.Op de ingang van D6 wordt b5 gezet,is deze een dan kan D6

gestart worden en is D5 geblokkeerd.Als omgekeerd,het ext.timer-bit

(bit 5) een is,wordt D6 geblokkeerd en kan D5 met een externe timer

gestart worden.

Het comparator-circuit bestaat uit acht inverse exclusive or's, van

deze acht is de nand genomen.

Het timer-register kent twee verschillende wijzen van laden :

1) Met het timer-IHW en -DHW,hierbij wordt door DPS • OC9 het regis

ter geladen met de data van de output-lijnen.

2) Met de hand,hiertoe wordt door set timer het register geladen met

de inhdud van het timer-instelregister (op het bedieningspaneel).

Als de gate (1 van de 959) nul wordt,neemt deze zijn input over.Zodra

de gate een wordt,blijft de data onveranderbaar.

De omschakeling,tussen output-data of handinstelling,wordt verkregen

met een wired or van twee nand's.Voor negatieve logica (0 = 5V en 1 =
OV) resulteert een wired or in een or.Hierdoor wordt per bit de in

verse waarde van : Set • On + Set • Hn verktegen (On = n e output bit,

Hn = n
e

handinstel bit).

De 959 heeft per bit zowel de Q als de Q uitgangen,door nu de Q en Q

om te wisselen krijgen we de niet geinverteerde waarden uit het re

gister.

8.7. Plaat 8 bevat de lees- en schrijflogica,het IHW-register en een

deel van de IHW-decodering (bijlage 4 plaat 8).

1) De schrijflogica : Tenzij ~~R nul is, worden bij het opkomen van

WR de one shots A7(1-6) en A7(13-8) gestart.
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Met Q-A7(13-8),wordt,aan de hand van de OC in het IID¥-register,de

IHW/DHW flip flop C7 ingesteld.Als het IHW-register oc8 (AO-IHW) of

OC9 (timer-IHW) bevat,wordt C7 in de stand DHW gezet (Q-C7 = 0).

In de overige gevallen wordt C7 op IHW gezet (Q-C7 = 1).Hierbij moet

de mode DIS random zijn (DIS Rand = 0).

Als de mode DIS random is,staat C7 meestentijds op DHW (zie 2
e ; het

schrijven als mode DIS random is).

Met de achterflank van Q-A7(1-6) wordt de one shot A6 gestart.

Als WC=O tegelijk met WR opkomt,wordt one shot A8 eveneens gestart.

Daar de tijd van A8 groter is dan die van A7 en A6 samen,wordt nu Q-A6

door Q-A8 gemaskeerd (B6-6 = Q-A6 • Q-A8).

In de overige gevallen wordt Q-A6 gebruikt als laadpuls voor een van

de drie output-dataregisters
-----==------

a) Met de instelpuls (IP = Q-A6 • Q-A8 • Q-C7) wordt het IHW-register

geladen.

b) Met de datapulsschrijven (DPS = ~-A6 . Q-A8 • Q-C7) worden de ove

rige twee geladen (timer-register of distributor-register).

Op de achterflank van A-A6 • Q-A8 wordt one shot A5 gestart,Q-A5 wordt

als DEMAND bij het schrijven gebruikt (DEMAND = Q-A5 + Q-A9(1-6) •

Q-A9(13-8)).Uit Q-A5 wordt tijdens het schrijven van een IHW tevens

de instelpuls ready (IPR) afgeleid (IPR = Q-A5 • Q-C7).De IPR wordt

gebruikt om,direct na het laden van het IHW-register,de functie van

het IHW uit te voeren.

Wanneer MWR echter nul is,wordt met Vffi niets gedaan.De 2701 wacht nu

op de DEMAND,intussen blijft WR op.Zodra M}VR een wordt,worden A7(1-6)
i
en A7(13-8) gestart en verloopt het schrijven als boven beschreven is.

Een schrijfcommando wordt op deze wijze met ~Nffi tegengehouden.

Bij beeindiging van een schrijfcommando (~ffi en WC=O komen gelijk op)

wordt one shot D9(1-6) gestart,Q-D9(1-6) wordt gebruikt als EOR.Als

EORM nul is,wordt de beeindiging van het schrijfcommando tegengehouden

tot EORM een wordt.

Het schrijven als mode DIS random is,verloopt op nagenoeg gelijke wijze

als in 1e beschreven is.Behalve dat nu de IHW/pHW flip flop andersbe

stuurd wordt.

Als DIS Rand. OCO een wordt,start one shot D9(13-8),tevens wordt de

trigger-ingang van C7 geblokkeerd ( C7-2 ).
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Met Q-D9(13-8) wordt flip flop D7 op een gezet.Hierdoor wordt C7 in de

stand DRW gezet.Deze stand blijft ongewijzigd totdat het eerste AO-DHW

geschreven is.Met DPS wordt D7 gereset,zodoende kan C7 hierna weer in

de stand IRW gezet worden.

Met WC=O • WR • Q-D7 0 DIS Rand wordt C7 geset (stand IHW).Hierbij

voorkomt de term Q-D7,dat C7 reeds bij de beeindiging van het IHW

schrijfcommando wordt gereset.

2) De leeslogica : Tenzij MRR nul is, worden bij het opkomen van RR de

one shots A10(1-6) en A10(13-8) gestart.De gatepuls (GP = Q-A10(13-8)

wordt op plaat 6 gebruikt,om bij het lezen de data op de input-lijnen

te schake len (zie 8.5.).

Met de achterflank van Q-A10(1-6) wordt de one shot A9(1-6) gestart.

Als WC=O tegelijk met RR opkomt,wordt one shot A9(13-8) gestart.Door

Q-A9(13-8) wordt Q-A9(1-6) gemaskeerd.

In de overige gevallen wordt Q-A9(1-6) gebruikt als datapuls lezen (DPL)

en DE~~ND voor het lezen.

Bij beeindiging van een leescommando wordt one shot D9(1-6) door WC=O

gestartoHet ophouden van EOR wordt bij het lezen niet gebruikt.

Wanneer MRR wel nul is,wordt de DEHAND niet gegenereerd.De 2701 wacht

hierop,intussen blijft RR op.Zodra MRR een wordt,worden A10(1-6) en

A10(13-8) gestart,het lezen verloopt verder als boven beschreven is.

OP deze wijze wordt een leescommando tegengehouden.

3) Het lezen als mode MPX random is,verloopt geheel analoog als in 2e

beschreven i!s.

4) Ret IHW-register bestaat uit vier T158 (A2 , B2 , A3 en B3).Door de

IP wordt dit register met de 2701 output-data geladen.

De eerste vier bits (DC) worden in een 1 uit 16 decoder gedecodeerd

(T159).Da ar hieruit de inverse van elke code komt, worden deze met 36's

geinverteerd.De mode-byte van het lRW-register wordt op verschillende

manieren gereset (MB = 0)

a) Met power puls ,hiermee wordt tevens de hele sturing geinitialiseerd.

b) ~let Q-A9(13-8),hiermee wordt na beeindiging van een leescommando

~ffi = 0 gemaakt (lHW's uit groep 3 van hoofdstuk 4).

c) Met Q-A5 • Q-C7,hiermee wordt na het schrijven van een DRW ME = 0

gemaakt (lRW's uit groep 2 van hoofdstuk 4).

d) Met Q-D5(13-8) • ( OC2 + OC7 + OC15 + ( OC4 + OC8 ) • ( lBG + IE7 »,
hiermee wordt na het schrijven van een IHW uit groep 1 van hoofdstuk 4

MB = 0 gemaakt.
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Daarbij wordt, op de achterflank van IPR, one shot D5(1-6) ge

start, deze op zij n beurt start weer D5( 13-8). v'l e zijn nu zeker

dat, pas na verwerking v~n het IHW, MB=O wordt gemaakt.

6) De IHW-decodering op plaat 8 omvat:

a) Het genereren van de trtgger/distributor (TRD) en het detecteren

van distributor-overflow.

TRO = DPS.(OC8.IB6.IB7 + OCO.DIS-Rand)

Zodoende wordt de distributor getriggerd bij:

- het AO-DHW na het Ao-IHW

- het Ao-DHW na het SP-IHW

- elk AO-DHW als mode DIS random is.

De distributor-overflow wordt gedetecteerd door, met elke TRO, de

exclusive-or van bit 0 en 1 (van het AO-DHW) in flipflop C8 te la

den. Als deze bits gelijk zijn, is Q-C8 = 0, anders wordt Q-C8 = 1.

Pas na het lezen van het sense-halfwoord, wordt C8 gereset (met End

S10 IHW).

b) Het synchroniseren met een synchronisatie-IHW en het detecteren van

een synchronisatie-fout.

SyP = (TP.IBI2.(ACR+1BT3) + IPR.1BT2.IBI3).OCIO

Zodoende wordt de synchronisatie puIs opgewekt als het synchronisatie

IHW geschreven is en:

- de TP verschijnt en IB13 = 1, of

- de TP verschijnt en ACR = 1, waarbij IBt2 en IBI3 beiden een zijn, of

- de IPR (van het synchronisatie-IHW) verschijnt, terwijl IBt2 en

IBt3 beiden nul zijn.

De achterflank van SyP start one-shot A6(13-8).Met Q-A4 worden

IBt2-15 gereset, waardoor EORM een wordt (EORM = OCI0.(IBI2-IBI3».

Hierdoor wordt het schrijfcommando van het synchronisatie-IHW be

eindigd. Vervolgens wordt het sense-halfwoord gelezen, daarna pas

wordt ME = 0 gemaakt. Op het afvallen van octO start one-shot D8

(End S1o. IHW). Een synchronisatie-fout wordt gedetecteerd door

dat een TP flipflop D12 op eenzet. Hiervoor moet Q-BI2 een en
I

OCIO nul zijn. (S1o. error = TP.OCI0.IBI2).

Bij het schrijven van een synchronisatie-IHW wordt IBt2 in Bt2 op

geslagen (IPR.OCI0 laadt BI2).

Na het lezen van het sense-halfwoord wordt D12 gereset met End
S1o. IHW.
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8.8. Plaat 9 bevat de sturing voor de multiplexer en de s/H versterker~ (bij

lage 4, plaat 9).

I) De binaire adresteller (C8 en C9) levert het adres voor de multiplexer,

tenzij het Amp. Select-IHW is geschreven. In dat geval is het MPX

adres = 0 (MPX adres = adres. Amp Select). De adresteller wordt of

met de inhoud van het MPX beginadres-register (B8 en B9) geladen,

of door BE met een opgehoogd. Hiertoe wordt de teller met BE.MPX

Seq.ESQMT getriggerd (DI2-8). Zodoende wordt op de achterflank van

BE, dus direct na beeindiging van een conversie, het adres opgehoogd

ten behoeve van de volgende conversie (MPX sequentieel en adres <

eindadres).

Het beginadres wordt in de adresteller geladen door one-shot All te

starten, Q-AII wordt gebruikt als "parallel entry" voor de teller

(zie bijlage 3, TI58). Gelijk met All wordt one-shot AI2(13-8) ge

start, deze start op zijn beurt AI2(1-6). Met Q-AI2(1-6) wordt de

adresteller getriggerd en neemt deze het beginadres over.

Daar D12-6 = Set MBA + ESQMS + ESQM, wordt het beginadres in de tel

ler gezet als:

a. Het MPX beginadres-register geladen wordt.

b. Het laatste kanaal geconverteerd is, in het geval dat mode MPX

sequentieel is.

c. De s/H versterkers in hold gezet worden in het geval dat de mode

MPX sequentieel is.

Het beginadres-register wordt met IBIO-IBI5 geladen door: IPR.OC4.

IB5.IB6 (AIO-6). (Dus met MPX beginadres-IHW of met AI-IHW.)

Het eindadres-register (A8 en A9) wordt met IBIO-IBI5 geladen door:

IPR.OC4.IB6 (AIO-8). (Dus met MPX eindadres-IHW.)

De adresteller wordt door een 6 bits comparator vergeleken met het

MPX eindadres-register (zie hoofdstuk 8.6 de timer).

De uitgang van de comparator (ESQMT) is "I" als het adres :I- eindadres.

2) De MPX wordt gestart met TRM (Q-D2(13-8». One-shot D2(13-8) wordt
I

gestart op de achteflank van:

Q-C2 + MPX Rand. SIH + DPL.OCTO.OCT.MPX Seq. Q-C4.

Op deze wijze wordt TRM gegenereerd:
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a. 0,5 ~sec na het afvallen van de IPR van het AI-IRW, hiertoe wordt

C2 gestart ap de achterflank van: IPR.OC4.IB5.IB6.IB7 (C2-12).

Dit is gedaan om de adresteller met het gewenste MPX adres uit

het AI-IRW te kunnen laden, voor de MPX gestart wordt.

b. Elke keer dat de sIR versterkers op hold gezet worden, mits mode

MPX random is (B3-6).

c. Elkekeer na het lezen van een AI-DHW, mits mode MPX sequentieel

is en de sIR versterkers nog op hold staan (B4-6).

3) De sIR flipflop C4 wordt op hold gezet:

a. door SyP.A4-6.IB8 (Synchr-IRW hold sIR).
b. of door TP.A4-9.RR (MPX random zonder synchr-IRW).

De sIR flipflop wordt op track gezet:

a. door de PP (initialiseren van de sturing)

b. of door MPX rep.BE (repeterende AI)

c. of door ESQM (sequentiele AI)

d. of door AC track.IBl5 (AC track-IRW)

4) De Mask RR flipflop (B6) wordt gezet:

a. door TRM (om te wachten met lezen tot de conversie klaar is)

b. of door Q-A6, one shot A6 wordt gestart zodra de mode MPX sequen

tieel wordt (de eerste leesinstructie in een cyclus wordt zo te

gengehouden totdat de eerste conversie gereed is).

c. of door Q-D5.Q-A4 (na elke AI-DRW te hebben gelezen, mits geen

synchr-IRW wordt gebruikt).

De Mask RR flipflop wordt weer gereset na elke conversie. Dit gebeurt

met BE, zodat de AI-data direct na beeindiging van de conversie gele

zen kan worden.

De Mask RR van plaat 9 wordt aIleen gebruikt als het AI~DRW gelezen

wordt (Mask RR = Q-B6.(OCIO.OCI).

Op plaat II wordt ook nog Mask RR gegenereerd, om te kunnen wachten

tot de Amp. select relais in de AC zijn opgekomen (zie hoofdstuk

8.10.) •

5) De mode MPX flipflops A2 en A3, worden geladen met IB8 en IB9 door IPR.OC7

(B2-10). Op de achterflank van IPR.OC7 wordt one shot A5(13-8) ge-

start. Met Q-A5(13-8) wordt A3 geladen met IBIO, dit is gedaan omdat

het synchr.-IHW bit op een gezet wordt door MPX random (B3-3). Daar-

om moet mode MPX eerst random ingesteld zijn, alvorens A3 op synchr-IRW
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Eenzelfde redenering geldt voor de mode DIS flipflops op plaat 10.

Riervoor zijn de signalen Inst MOd DIS (B2-10) en Inst IRW DIS (A5-8)

uitgevoerd (zie hoofdstuk 8.9.).

De mode MPX wordt bovendien op random ingesteld met B2-8:

a. door PP (begin conditie sturing)

b. of door IPR.OC4.IB5 (AI-IRW, MPX begin- en eindadres-IRW's).

De mode MPX wordt op repeterend zonder synchr-IRW gezet met BI-6:

door IPR.OC4.IB5 (Amp. select-IRW).

6) Ret signaal AC.Track = OCI5.IPR wordt gebruikt bij het AC.Track-IRW

op plaat 9 en plaat 10.

7) Ais de mode MPX random is en er wordt zonder sycnhr-IHW gewerkt, dan

wordt de AC, met het op hold zetten van de siR, in compute gezet.

Riertoe dient het signaal AC Comp.IRW (B5-3), op plaat II wordt dit

gebruikt voor de mode AC (hoofdstuk 8.10.).

8.9. Plaat 10 bevat de sturing voor de distributor, met uitzondering van het

TRD-circuit (plaat 8, hoofdstuk 8.7.). Verder zijn het DO- en het RC

register op plaat 10 aanwezig (bijlage 4, plaat 10).

I) De binaire adresteller (C8 en C9) levert het adres voor de distri

butor, tenzij het IP-IRW is geschreven. In dat geval is het DIS-adres

= 0 (DIS-adres = adres.SP Ref).

De adresteller wordt of met de inhoud van het DIS-beginadres-regis

ter (B8 en B9) geladen, of door TRDR met een opgehoogd. Riertoe

wordt de teller met TRDR.DIS Seq.ESQDT getriggerd. Zodoende wordt

na het schrijven van een AI-DRW het adres van de DIS vast voor het

volgende DRW opgehoogd, mits de mode DIS sequentieel is en het eind

adres nog niet bereikt is (zie hoofdstuk 8.8.).

Ret beginadres wordt in de teller geladen door one shot All te star

ten, het proces verloopt op dezelfde wijze als bij de multiplexer

(plaat 9).

Daar D12-6 = Set DBA+ESQDS, wordt het beginadres in de teller gezet

als:

a. Ret DIS-beginadres-register geladen wordt.

b. De d mp wordt gegenereerd, terwijl mode DIS sequentieel is en de

laatste DAC van de cyclus gevuld is (ESQDS = Dump.DIS Seq.ESQD).
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Het beginadres-register wordt met IB10-1B15 geladen door:

IPR • oc8 • IB5 • 1136 (A10-6), dus bij DIS beginadres-IHW en AO-IH'N.

Het eindadres-r'egister (A8 en A9) wordt met IB10-IB15 geladen

door: IPR • oc8 • 1136 (A10-8), dus met DIS eindadres-IHW.

De adresteller wordt met een 6 bits comparator vergeleken met het

DIS eindadres-register. (zie hoofdstuk 8.6. de timer).

De uitgang van de comparator (ESQDT) is "1" als het adres ,. eindadres.

2) Alle DA-conversies worden gelijktijdig door de dump-puls uitgevoerd.

De dump-puls bestaat uit:

a. De dump van het synchr-IHW.

b. De dump in het geval er niet met een synchr-IHW gewerkt wordt en

de mode DIS random is.

c. De dump voor de coefficient van het SP-IHW.

Daartoe is Dump = Dump Syn IHW + Dump Rep IHW + Dump Seq IHW + Dump

Servo, uit de inverse dump-puls wordt op plaat 5 de dump-puls voor

de distributor gevormd.

Hierbij is:

Dump Syn IHW

Dump Rep IHW

Dump Seq 1'iiW =

Sy P.Q-A4.IB9

TP.DIS Rep.'Q'-A4

TP.DIS Seq.~-A4.ESQD

Dump Servo wordt 2,6 ~s na de TRD van het SP-IHW gegenereerd, om de

DAC(no 0) de tijd te geven de eerste buffer te vullen alvorens een

dump te geven.

3) De Mask WR flipflop C3 wordt gezet:

a. door TRD.DIS rep.A4-9 (na elk AO-DHW als de DIS in repeterend,

zonder synchr-IHW wordt gebruikt).

b. of door TRD.DIS Seq.A4-9.ESQD (aan het einde van elke cyclus als

de DIS in sequentieel, zonder synchr-IHW wordt gebruikt).

c. of door SP setting.OC8.IB5 (een SP-IHW schrijven, terwijl een

andere SP ingesteld wordt).

De Mask WR flipflop wordt gereset:

a. door de PP (begin conditie sturing)

b. of direct na de dump-puls voor het geval mode DIS random is en

er zonder synchr-IHW gewerkt wordt (D 1(13-8» •

c. of door SP setting. DIS Ran, na het instellen van een SP.
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De Mask WR wordt aIleen gebruikt bij een SP-IHW, of als mode DIS

random is en een DHW wordt geschreven.

4) De mode DIS wordt behalve met het Mode DIS-IHW (Inst.Mod DIS en

Inst.IHW DIS), bovendien nog op random ingesteld door:

a. IPR.OC8 (dus bij AO-IHW,DIS begin- en eindadres-IHW en het SP-IHW).

b. of Set MPX Ran.

c. of Set MPX Rep.

5) Het DO-register wordt geladen met IB8-IBI5 door IPR.OC2.IB5.

Het RC-register wordt geladen met IBI2-IBI5 door IP .OC2.IB5.

8.10. Plaat 11 bevatde mode AC sturing en de SP sturing (bijlage 4, plaat II).

1) De Mode AC sturing omvat:

a. Reset AC = H(and) Reset AC + Q-A2, waarbij one shot A2 gestart

wordt dobr: AC.Track.IB8 (AC.Track-IHW).

b. Compute AG,'If' H.Comp.AC + Q-A3, waarbij A3 gestart wordt door:

1) AC Track.IB9 (AC Track-IHW).

2) of (SyP.IBll + AC Comp IHW). AC Comp Sense.OC4;IB5 hiermee

wordt of via het synchr-IHW, of via MPX random en geen synchr

-IHW de AC op compute ingesteld. Tenzij de AC reeds op compute

staat, of het Amp.Select-IHW wordt geschreven.

c. Hold AC = H.Hold AC + Q-A4, waarbij A4 gestart wordt door:

I) AC Track.IBI0 (AC Track-IHW)

2) of Sy~. IBID (Synchr-IHW).

d. Pot :.Jet AC = HgPot Set AC + Q-A5, waarbij A5 gestart wordt

door: AC 'l'rack • IB11 (AC Track-1IDV).

e. All Heset AC = H..All Reset AC + Q-A6, waarbij A6 gestart worclt

door: AC Tracle • IB12 CAC Track-1RW).

2) De Servo Pot adressering omvat een binair naar BCD omzetting volgens

het teller principe. Het principe is hiervan: laadt het binaire ge

tal in een binaire teller, die terug kan tellen. Tel terug tot de

binaire teller nul bevat, tel gelijk met de BCD teller op, zodoende

bevat de BCD teller het geconverteerde getal als de binaire nul be

vat (BCD teller tevoren resetten).

Daar de T158 aIleen vooruit telt is een alternatief: laadt het two's

complement en tel door tot O. Het two's complement levert nog wat

problemen, dus neem het one's complement en tel door tot 111 1111.

Het SP adres uit het SP-IHW (IB9-IBI5) wordt in inverse vorm in de

binaire teller (B7 en B8) geladen.
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Hiertoe wordt met oc8 • IB5 • TRD + oc4 • IB5 one shot D2 ge

start, Q-D2 wordt als parallel· entry voor de T158 gebruikt (ref. j,
T158) •Tevens, wordt hiermee de BCD teller (C7 en C8) gereset.

Gelijk met D2, wordt one shot D3(1-6) gestart, die weer D3(13-8)

start. Nu wordt Q-D3(13-8) als trigger voor de TI58 gebruikt.

Indien de binaire teller een inhoud ongelijk III 1111 heeft, is

Conv Ready hoog. Zodra Q-D2 nu afvalt, start de oscillator, bestaande

uit de one shots D4 en D5. Als de binaire teller op III 1111 komt,

stopt de oscillator. Het SP adres komt nu beschikbaar, SP adres =
Adres.Conv ReadY.Q-BI2.

De SP/Amp flipflop C2, wordt geset door OC4.IB5 (Amp.Select-IHW) en

gereset door OC8.IB5 (SP-IHW).

De console flipflop C3, wordt gelijk met het laden van de binaire

teller gevuld met IB8 (door Q-D3(1-6».

3) Met Q-D2 wordt ook one shot Ala gestart, deze start na 120 msec one

shot All. Set Start = Q-AII. QC2.BIO-II, deze wordt gegenereerd als:

a. de AC op hybrid staat ingesteld en

b. de Sp/Amp flipflop op SP staat.

Met Q-AIO + Q-AII wordt de SP setting flipflop BI2 geset. Het sig

naal SP setting geeft aan dat er een SP ingesteld wordt, of een

versterker uitgelezen wordt met het Amp Select-IHW.

De SP setting flipflop wordt gereset:

a. na beeindiging van een SP ins telling in console A (nu niet uit-

gevoerd).

b. na beeindiging van een SP instelling in console B.

c. na het afvallen van OC4.IB5 (einde Amp.Select-IHW).

d. met de PP (begin conditie sturing).

4) De Mask RR flipflop CI2 wordt geset zodra het Amp.Select-IHW wordt

geschreven. Zij wordt 180 msec later weer gereset door het afval

len van Q-AII(13-8). Op deze wijze wordt het bemonsteren van de

versterker uitgesteld, om de adres relais. in de AC op te laten

kornen.

Op plaat II wordt Mask RR aIleen voor het Amp.Select-IHW gebruikt.
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Bij lage 1:

Parallel data adaptor.

DATA ACQlITSITION AND CONTROL ADAPTERS

The data acquisition and control adapter for the 2701
is the Parallel Data Adapter.

Parallel Data Adapter

The Parallel Data Adapter allows the connection of
external devices that perform parallel-by-bit,
serial-by-word data transfer with a processor.

2701 Communications Interface 15



The data word size is 1G bits, expandable in gTOlipS
of eight up to -18 bits. The Parallel Data Adapter
presents a demand response interface to the external

device, which allpws fln' the half-duplex transfer of
parallL'l data wor(1s into and out l)f a processor and
" -, external device. The 1'ar:tllcl Data Adapter con-

Jls this interface, converts from data word to byte
and from byte to data word, develops and checks one
bit of odd parity per data word, and transfers data
to and from the I/O chalmel parallel by bit, serial
by byte. The Parallel Data Adapter forces the
Multiple Byte mode of operation upon the multiplexor
channel. The number of bytes transferred in the
multiple-byte operation is dependent upon the size of
the data word. This can vary from two to six bytes.

Interface

Operation between the Parallel Data Adapter and the
eA"ternal device is made through the Parallel Data
Adapter interface. The interface consists of a set
of lines which provide the control signals and data
paths (Figure 11). The functions and pulse widths of
each line of the interface are described below.

Output Data Bus (PDA to ElI.'ternal Device): The out
put data bus consists of 17 lines on the basic adapter.
SiA'teen lines present the data word, and one line
presents the odd parity bit to the external device.
With eA'tension features, the number of lines can be
increased to a maximum of 49 (48 data and one
parity) .

Output Data Bu. (17-49 lines)
)0

Input Dot~_Bu. /17-49 lines)

Write Sc Icct

Read s., Icct

Write Ready

Read Ready
Parallel

ExternolData Demond
Adopter Device

Word Count = Zero (WC=O)

End of Record (EaR)

6nd of File (EOF)

Redundancy Error

SUDDre" Parity Error

Interrupt

Figure 11. Parallel Data Interface
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Thc OU~l!ut data bus is valid for sampling by the
external device only when tbc Write Select and
Write I~e:l(ly lines arc on. The bus will remain
valid until tIle Demand sign:l1 is received. The out
put data bllH is driven directly from the data word
hurr,-'j' in the 1'DA; it will atiHUl11e till) tian1l' titaks
that tlll~ buffer docs during read, write, :lild dia1~

nostic operations.

Input Data Bus (E>.."ternal Device to I'D!'.): The input
data bus consists of 17 lines on the basic adapter.
Si>..'teen lines are used for input data, and one line
obtains the odd parity from the e>..'ternal device.
With eA"tension features, the number of lines can be
increased to a maximum of 49 (48 data and one parity).

The Input Data Bus is sampled by the PDA when
the Read Select and Demand lines are up, At this
time, the signal lines on the data bus must be v:J.lid
and de-skewed at the 2701. The data bus must re
main unchanged for the duration of the Demand signal.

Write Select (PDA to ElI."ternal Device): This line
notifies the external device that it has been selected
for a write operation. Recognition of a Write com
mand from the chaIUlel causes the line to rise; it
remains up until the end of the command.

Read Select (PDA to E>..'ternal Device): This line
notifies the external device that it has been selected
for a read operation. Recognition of the Read com
mand from the channel causes the line to rise; it
remains up until the end of the command.

Write Rcady (PDA to E:-..'terna.l Device): This line
notifies the external device that the data word is on
the output data bus. The data is stabilized and de
skewed before this line is raised.

The Write Ready line C:llnnot come on while a
Demand signal is still present. A Demand, EOR,
or EOF signal from the external device resets this
line.

Read Ready (PDA to E>..'ternal Device): This line
notifies the external device that the PDA is ready
to accept a word of data over the input bus.

Read Ready cannot come on while a Demand signal
from the last data transfer under the same selection
is still present.

A Demand, EOR, or EOF signal from the eA'ternal
device resets this line.

Demand (EA'ternal Device to PDA): The signifidance
of the Demand signal depends upon the command
which is being executed.

Write Command: The Demand signal signifies
that the external device has accepted the data word,
on the output data bus. There should be only one



Dc-mond

dem:md response for every Write Ready signal.
Read Comm:md: The Demand Sigl1al sil;niiics that

the data on the input data bus is valid, sta.bilizL~d,

and dc-ske,~ed. Tho data must romain valid for a
minimum of HOO 11S after the rise of tile Demand sig-
nal.

Pulse Width:
Minimum: 800 ns
Maximum: The maximum limit is the desired

data rate. The data rate ca.n be no
greater than the reciprocal of the
length of the demand pulse. This
line must be down within 2 J.Ls of the
fall of the Read or Write Select
line.

Redundancy Error (External Device to PDA): This
line indicates that the external device has detected
a parity error on a Write operation. This line may
be up only when the Write Select line is up.

Pulse Width:
Minimum: 800 ns
Maximum: This line may stay up for the re

mainder of the operation, but it
must be reset within 2 J.Ls ,,;" the fall
of the Write Select line.

Suppress Parity Error (E:o--ternal Device to PDA):
This line from the ex-ternal device suppresses data
word parity checks during read operations. It is
used by devices which do not generate valid parity.
This line may be strapped on by the user if he never
uses parity.

Pulse Width:
Minimum: To suppress parity check for a

single data word transfer, the
Suppress Parity line must rise
after the fall of the Read Ready and
before the fall of Demand. The
Suppress Parity line should drop
after the fall of the nex't Read
Ready and before fall of the nex't
Demand (Figure 12). To suppress
a parity check for the nex't word,
also, the Suppress Parity line
should remain up until the ne:o--t
drop condition occurs. In any
case, the Suppress Parity line
should be made to change state
only between the drop of the Read
Ready and the fall of the Demand
signal. The exception to this is at
the beginning and end of the com
mand.

Read Ready ,
I
I

I I

----r;wIll------G7\J--~-
I I
, r

I I
Suppress Parity~ --,-I_ W, r I I

I ....,..---
I

Figure 12. Parity Suppression for 011e WorJ

Maximum: Suppress P:c:ity C:ll1 be on for the
entire operation but must be off
within 2 J.Ls of the fall of Read or
Write Select, unless it is per
manently strapped on.

End of Record (EaR) (Ex-ternal Device to PDA):
This line signifies that the exten.al device has com
pleted its operation and will not gcnerate or accept
any more da.ta. Upon recognition, the PDA presents
the Device End and Channel End status to the chan
nel. See "Sequences" section below for tilc time of
occurrence.

Pulse Width:
!I'linimum: 800 DS
Ma..ximum: The EaR line must drop within 2

J.LS of the fall of Read or Write
Select.

End of File (EOF) (External Device to PD,\): This
line signifies that the ex-ternal devie0 has completed
its operation and will not generate or accept any
more data. Upon recognition, the PDA presents
the Device End, Channel End, and Unit Exception
status to the channel. The Unit Exception status
prevents command chaining. See "Sequences" sec
tion below for the time of occurrence.

Pulse Width:
Minimum: 800 ns
Maximum: The EOF line must drop within

2 J.LS of the fall of Read or Write
Select.

Word Count Equals a (WC=O) (PDA to External
Device): This Sig11al, generated by the PDA,
informs the ex1;ernal device that the CPU has no
more data to transfer (write operation) or will not
accept more data (read operation). An EaR or EOF
should be presented by the external device. This
line will stay up until the drop of the respective
select line.

Interrupt (Ex-ternal Device to PDA): The Interrupt
lines allow the ex-ternal device to signal the CPU,
through a Channel Interrupt, that it requires service.
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The Interrupt signal, when occurring in the ab
sence of a Read or Write command, causes Attention
status to be set. When the Interrupt signal occurs
during a read or write operation, Device End,
Charu1el End, and Attention status is set.

Pulse Width:
Minimum: 800 ns
Ma.."imum: 2 j.'5

Sequences

The interface line sequences are described below.

Read Operr.tion: The read operation is initiated
when the 2701 accepts a Read or Read with Timeout
command from the I/O channel. Upon acceptance
of this command, the Read Select and Read Ready
lines are raised, indicating that the Parallel Data
Adapter is in a condition to accept the first word of
data from the external device. The timeout (if com
manded) is also initiated. When the input data is
available, valid, and de-skewed on the input data
bus, the e::-..1:crnal device responds with the Demand
signal. This signal causes the Read Ready line to
drop and tl~e timeout to be reset. The 2701 then
transfers the received data word to the channel.
After the full data word has been transferred to the
chamwl, the P:u:allel Data Adapter resets the data
word buffer :U1d again raises the Read Ready line,
thus informing the external device that the Parallel
Data Adapter is l'eady to accept the next data word.
'vhcn data is again available, the e::-..ten1al device will

!gnal Demand, and the data transfer will proceed
as describcd above. See Figure 13a.

The read operation may be ended in one of several
ways:

1. The extcrnal device presents EOR or EOF.
When the external device has determined that
it has completed its data transfer with the
processor, it will signal EOR or EOF. EOR
causes the 2701 to prescnt the Device End,
Channel End status to the channel. The EOF
signal will cause the 2701 to send the Device
End, Channel End, and Unit Exception status
to the channel. The Unit Exception status
prevcnts command chaining in the channel.
To cnsure thc acceptance and transfer of the
last word of data, the EOR or EOF signal

should not occur until the Dcmand signal has
fallon. Once the Parallel Data Adapter has
accepted the word of data, the terminating
status is not set until the final byte has been
transferred to the channel. See Figure 13b.

2. ChaMel Requested End - When the channel
cannot aecept any more data or wishes to end
the operation, it informs the 2701 to stop.

18

Upon receipt of this stop, the 2701 raises the
WC=O and Read Ready lincs. The WC=O line in
forms the external device that the Parallel
Data Adapter will not transfer data to the chan
nel. The Read Rcady signal is ~\'ailable for
external devices which cannot cnd immediately
(for example, until they have reached a physi
cal position or have transferrcd all their c1ata).
The Parallel Data Adapter looks for either the
EOR/EOF signals or the Demand signa.l in
response to the Read Heady/\VC=O signals. If
thc device can end immediately, it presents
either EOR or EOF. \\11en the Parallel Data
Adapter recognizes either of these signals, it
sots the terminating status as described above.
See Figure 13c.
\\11en the external device camlOt cnel immceli
ately, it signals Demand. Upon recognizing
the Demand signal in response to tho Read
Ready/WC=O sig·nals, the Parallel Data
Adapter drops the Read Ready line and sets
the Chalmel End status. When the external
device drops the Demand signal, the 2701 again
raises the Read Ready line. The data received
by the 2701 is not transferred to the channel.
This Read Ready-Demand sequence continues
until either the EOR/EOF or Interrupt signals
occur, whereupon the proper terminating
status is set. See Figure 13d.

3. Immediate Termination - When one of the fol
lowing conditions occurs, the 2701 immediately
terminates the operation and resets the Road
Select and all other 2701 interface lines:
a. An interrupt is set by the external device.
b. A timeout occurs.
c. The 2701 is reset.

Write Operation: The write operation is initiated
when the 2701 accepts either a Write or a Write with
Timeout command. \\'hen the Parallel Data Adapter
recognizes the Write command, the Write Select
line is raised, and an immediate request for data
transfer is made. When the final data word is ob
tained from the I/O channel, the 2701 raises the
Write Ready line and starts the timeout.

The external device signals and accepts the data
word by responding with the Demand signal. When
the 2701 recognizes the Demand signal, it resets
data bus and the timeout and obtains the next data
word. With the transfer of each data word, the 2701
conditions the parity bit (on or off) so that the total
number of bits transferred is odd.

·When the next data word is available, the 2701
again raises the Write Ready line. The data transfer
proceeds as above. See Figure 14a.
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I
On 1\

I
Read Select Off

I
Vol;d I

I
II Doto In But Invalid I \

On 1

R4lIod Ready Off IIII

1

I
On I I

O.mond Off I 01IV
I II I

On

: ~1
I

V we·o Off I i

I I
On I

I IVI EOR/EOF Off I \ I(Not. 1)

I I

14 Channel Requ••ted end ... Delayed ./

No',,,
I. eOR/EOF meo". elth.r End of Record or End of Fil •. If both occur, th. eOF will go rn.
2. Demond conno' d,. prior to Read Reody being up or prior '0 doto being valid and d k.w.d.
3. Rrod Read)' will foil no lo,.r ,hon 1 UUIC oft., the rhe of Demond.
... The condition of the doto lines mo)' b. 'Joded aft.r 'he fall of Demond but mUlt b. yalid

and "obi. bY' Ih4ll ri.e of the n..... Oelnond.
~. Minimum PUIUl width i~ 800 Of,

6. Reod Readr cannot ril_ until Oemond hOI lolle".
7. An EOR/f.OF con occur ony limej howe....', 10 ensure .he acceptonce of 'he 10lt dota

word, EO~![OF .hould nof ,iu, whUe Demand il up. When EOR/EOF occurt while
Demond il .till up, rhe dolo word mayor moy 1\0' be transferred 10 the channel.

8. Reod ~.Iect will drop Ofld the EOR/EOF ha, been rt'cognized and the los, "WIlOrd"
or data rec.j~ed rrom the edernol de~lce hOI been rronlferred to the chonnel •

9. Thil lin. mUI' be down wi,hin 2 ulec or the foil of Reod ~.Iect.

Figure 13. Interface Line Sequence - Read

10. wCL() and Read Ready occur together when Demond i. Oown. we;:.() inditere. tho'
no more data will be 'ron.ferred from the 2701 to the channel. ~eod Reedy riu!!. 10

gi~e external de~ice ,he option to end Immediately or be deleyed (Nate 12),
II. The EORIEOF .ignol appearing in respon,e 10 .he we 0 indica'e!. ,har rho e ... ternel

dCtvice can end immodiorely.
12. The Demond respome 10 WC::O and Read Ready indiCalC'i Ihat 'he edernol de~i(;e

is not prepured ro end immedia'ely. The dolo will be gated 10 the 2701
1

b",t will
nol be tronsferred 10 Ihe channel becaule WC;.(J is up.

13. Read Ready will ri.., as lOon o. the previous Demand follL The operarion con';nuel
until either EOR or EOF occur,.

14. The external device lignoh EOR/EOF when i'r is prepareo 10 end.
15. An Interrupt signal cau,e, an immediate ending of ,he operalion.
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~::......_~••~ Chonnel Reque.red End .. Immediate~

On 1,.
Write Se leer Off

I
Valid I

I
II Dora Out Bus Invalid I

I
On I

I
III Writ. Ready Off I

I
On

I
I

IV Demond Off I

On I
I
I

WC~o orr I
I

On I

I VI EORjEOF Off 1\
(Nor. I) I'

I

I' Channel Requested End - Delayed -.,

Noles:
I. EOR/EOF means either EOR or EOF. If both occur, the [OF will govern.
2. Writ~ Ready will nof riu~ unlillhe dalo.on the 00'0 Ou' 8us is up and dc-skewed.

The Data Oul 8u~ i~ valid only when Wri'e Ready is up. When Write Ready is
dOW-Oj even during R~od operatio"" the 00'0 Out 81.1, tokes various signal condi
'ion' which must nol be sampled by the externol device.

J. Demond connor tis. prior 10 Write Reody being up.
... The dalo i. vol id until Demand rhei. Write Reody foils no loter rhon I usee

offe, 'he rise or Demond.
5. The minimum P\.I111l widlh is 800 nt,

6. Wrir" ~eady COnnor ri~e while Demand h up.
7. Th" fOM.. fOF ~iSlnlJl (on occur of any lime. An Incomplete 00'0 Tromfer Check

(S"me 0) may be "'"~ lollely if fOR/EOF ii given with Demond, To preven' this
tol~" indicorion, lhe f:OR/fOF signal ~~uld be gil/en while W,ite ~eody i, up
ond before Dt!mond ho' been lent. Thi, will entoure 'ho' the Incomple'e 00'0
T.on,fer Check i, correc")' sel. (A recoverable condition.)

Fisure 14. Interface Line Sequence - Write

8. Once Write Ready hal risen, WC=O will no' rise un'il Ihe reiponding demand hal
fallen.

9. Write Select will fall aher 'he rise of fOR/fOF •
10. This line mus't foB within 2 usee of the fall of Wri'e Select.
11, The Write Ready appearing with Ihe WC=() gives 'he external devie:e 'he option

of ending immediately or delo)'ing (accepting all zero data with proper parity).
1"2. The EOR/EOF iignol occurring in respome '0 'he WC.=O and Write Ready signal

indicates that 'he external device can end immediately.
13. The ot!mono Response to WC=O indicates thor 'he external device cannot end

immediately.
14. Wrile Ready will rise 0$ lOon as.Demond drops; the data is all zeroes wirh proper

porily.
J5. The edernol device signal. EQR/fOF when it is prepared to end.
16. An In'errupt signal cau"s on immediate ending of the operation.
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Line Character istics:
1. Characteristic impedance of the linc is 95 ohms

:!:10 percent. An HGG2U cable is to bc uscd.
2. IVlaximuffi noisc coupled onto the line should not

exceed 200 mv.
3. Up to eight drivers (Figure 16) and eight re

ceivers (Fig,ure 17) can be placed on any line.
4. No two receivers should be less than 3 line

feet ~part.
5. The stub lengths must not be greater than 6

inches.

• There is" cop"bility lor seven "dditionol drivers (0). receivers (b)
externol to the 2701 .

D - Driver
R - Receiver
T - Terminator

2701

FigtU"c 15. InpuL and OutpUl Terminalions

Figure 16. Driver

The write opcration may be ended in one of several
ways:

L The ('xtern:ll devicc issues EOR or EO!". When
the 2701 l'ceugni"cs an EOH/EO!" signal, it
scts the Device End, Cha.mwl End status. For
the E01", the Unit Exception status is also set.
When the EOR/EOF signal occurs while WC=O is
down, the 2701 determines whether the last
data word received from the channel has been
acccpted by the external device. If this is not
the case, the unit check status and incomplete
data transfer sense bits are set. An invalid
check can occur when an EOR/EOF is given
with Demand. To prevent this invalid check,
the EOR/EOF signal should be given while
Write Ready is up and before Demand has
been sent. This will ensure that the Incomplete
Data Transfer check is correctly set (a re
coverable condition).
Once the EOR or EOF signal is recognized,
the 2701 ends the operation, as described
previously. See Figure 14b.

2. Channel Requested End - When the channel re
quests the 2701 to end the operation, the 2701
completes the transfer of any partial or whole
data word rcccived from thc chalU1el and sets
thc WC=O and Write Heady signals. Thc WC=O
sirrnal informs thc ex-ternal dcvice that the I/O"
channel will not transfcr any further mcaning-
ful elata. Thc rcsponsc of cither EOR or E01"
signals causcs thc terminating status to be
set and the operation to end. See Figure 14c.
If the ex-ternal device ealmot immediately end,
it responds with the Demand signal to the Read
Ready/WC=O signals. When the Parallel Data
Adapter recognizes the demand response, it
immediately sets the Channel End status and,
when the Demand signal is dropped, again
sets the Write Ready signal. The data trans
ferred on this write ready-demand sequence is
all-zeroes, with the proper parity. As soon
as Dcmand drops, the write ready-demand
scquence continues with Write Ready raised.
Whcn the ex-ternal device sets EOR, EOF,
or Interrupt lines, the operation is ended with
the propcr terminating status. See Figure 14d.·

3. Immediate Termination - When one of the fol
lOWing- conditions OCCW'S, the 2701 immediately
terminates the operation and resets the Write
Select and all other 2701 interface lines:
a. An interrupt is set by the external device.
b. A timeout occurs.
c. The 2701 is reset.

Electr ical Characteristics

The transmission line must be terminated at each
end by a terminator. Figure 15 shows an input and
an output line.
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Figure 17. Receiver (with Load)

Effects of Fault Conditions On Line:
1. The signal line can be groWlded without damage

to the receivers, drivers, or terminators.
2. Loss of power at either terminator can cause

random errors in information transmission.
3. Loss of power at either terminator does not

cause damagc.
4. Loss of powcr at both terminators results in

the generation of logical ones, irrespective
of inJormation input.

5. Line operation is Wlaffected when power is off
in any driver or receiver Wlit.

Direction of Current:
The diroction of current is defined as positive if

it is flowing into the component and negative if it is
flowing out of the component.

Line Resistance:
The maximum resistance from terminator to

terminator must not exceed 20 ohms. The inter-Wlit
coa..xial cable resistance is 0.05 ohm per foot.

Receiver Requirements:
1. Logical 1+0.0 < volts < 1. 2q (on)

Logical 0+2.03 < volts < +3.3 (off)
or

Open Input.
2. Input impedance must be as high as possible

but not less than 7000 ohms.
3. The receiver input must not require more

than 0.35 ma of positive current.
4. The negative current required by the receiver

should not be greater than 328J.La.
5. The receiver must be capable of withstanding

a ma.ximum positive voltage of 3. 3v and a
ma.ximwn negative voltage of O. Ov.

Driver Requirement:
1. Logical 0 (off)

Nonconductive
Positive current less than 100 J.La

2. Logical 1 (on)
Conductive
Positive current at least 56.0 rna from a
+0.33v source. If~ during conduction, the driver
output circuit is opened, the voltage output
must not fall below O. OOv •

Terminator Requirements:
1. Impedance is 95 ohms :1:5 percent.
2. The open circuit voltage must be less than

3.12v.
3. The terminator must be capable of supplying

at least 23.89 rna to the following load (Figure
18) .

With the exception of the data input line s, all in
put ii-nes must be properly terminated, whether they
arc used by the e:x"ternal device or not. At installa
tion time, Wlused data bits may be disabled so that
the user necd terminate' only one input data linc.
This is necessary when the number of active bits is
odd. Unused output lines need not be terminated.
Separate groWlds (shield) must be carried through
for each line.

Physical Connection

IBM supplies up to 40 feet of cable from the 2701 to
the first external device. The total maximum length
of cable from the 2701 to the most remote device is
100 feet.

Cables between e,,"ternal devices must be supplied
by the user. The IBM cable is terminated in a coa
nector. The mating connector should be AMP number
581877-2 or equivalent with insert pin and part num
ber 42928-4. The connector used between additional
user units is optional; however, the cable must be
RG62U or equivalent. The pin assignments are given
in Figure 19.



Line Cannt!ctar _e.~~ line Connc(~tor Pin

Reed Select A· ., \ Dote In \0 A :J n
S· 1 2 II 3 J·I

Write Select A i 3 Dete In 11 A 3 "11

S I 4 B 3 28

Read Ready A 1 7 Dote In 12 A 3 29
B I 8 B 3 30

Write Reedy A 1 9 Dote In 13 A 3 31

B 1 10 B 3 32

Demand A 1 11 Dole In 14 A 3 33
B I 12 B 3 34

Suppress Parity Error A 1 13 Dote In 15 A 3 37
B 1 14 B 3 38

Redundancy Error A I 17 Dete In 16 A 3 39
B 1 18 B 3 40

we=(J A 1 19 Data Out 17 A 4·· 1
B I 20 B 4 2

EOR A 1 21 Octo Out 18 A 4 3
B 1 22 B 4 4

EOf A 1 23 Octo Out 19 A 4 7
B 1 24 B 4 8

Interrupt A 1 27 Octo Out 20 A 4 9
B I 28 S 4 10

Perity In A 1 29 Octo Out 21 A 4 II
B 1 30 B 4 12

Perity Out A 1 3T Octo Out 22 A 4 13
B 1 32 S 4 14

Dete Out I f'o 2 I Dete Out 23 A 4 17
B 2 ;» B 4 18

Dete Out 2 A 2 3 Octo Out 24 A .; 19
S 2 4 B 4 20

Dete Out 3 A 2 7 Dote In 17 A 4 21
B 2 8 B 4 22

Octo Out 4 A 2 9 Dote In 18 A 4 23
B 2 10 B 4 24

Deta Out 5 A 2 11 Dala In 19 A 4 27
B 2 12 B 4 28

Doto Oul I> A 2 13 Octo In 20 A 4 29
B 2 14 B 4 30

Deta Out 7 A 2 17 Data In 21 A 4 31
B 2 18 B 4 32

Deta Out 8 A 2 19 Dota In 22 A 4 33
8 2 20 B 4 34

.£leta In 1 A 2 21 Date In 23 A 4 37
8 2 22 B 4 38

Deta In 2 A 2 23 Dota In 24 A 4 39
8 2 24 B 4 40

Deta In 3 A 2 27 Octo Out 25 A 5*·* I
a 2 28 B 5 2

Dolo In 4 A 2 29 Data Out 26 A 5 3
B 2 30 B 5 4

Dete In 5 A 2 31 Dota Out 27 A 5 7
B 2 32 B 5 8

Deta In I> A 2 33 Dota Out 28 A 5 9
il 2 34 8 5 10

Dara In 7 A 2 37 Deta Out 29 A 5 11
B 2 38 B 5 12

Dara In B A 2 39 Octo Out 30 A 5 13
8 2 40 B 5 14

Data Our 9 A 3 1 Dora Out 31 A 5 ~7

B 3 2 B 5 \8
Data Out 10 A 3 3 Data Out 32 A 5 19

B 3 4 B 5 20
Deta Out 11 A 3 7 Data In 25 A 5 21

B 3 8 B 5 22
Deta Our 12 A 3 9 Dota In 26 A 5 23

B 3 10 B 5 24
Date Out 13 A 3 11 Dota In 27 A 5 27

B 3 12 B 5 28
Data Out 14 A 3 13 Dala In 28 A 5 29

B 3 14 B 5 30
Dala Oul 15 A 3 17 Octo In29 A 5 31

B 3 18 B 5 32
Dala Our 16 A 3 19 Dete In 30 A 5 33

B 3 20 B 5 34
Octo In 9 A 3 21 Dera In 31 A .5 37

8 3 22 B 5 38

Figure 19. PDA Interfll.ce - LinCi, Connectol"S,lI.nd Pin Assignments

2701 Communications Interface 23
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Bijlage 201. Sequentie bij een 6~hrijfcommando

__~+--_(I,---
1) t

Write DHW,vertraagd
door MWR.

Write DHW

WS ---.J
WR

5 rMWR
6

wc=o

DEM

EORM

EOR

A7-6

A6-6

A8-6

WP

IP

DPS

~;=~ 1 -- -- --I--- Ir-_---
C7-6 I

Wri te IHW

I

Opmerkingen
I

1 Met WR.MWR = 1 worden one shots A7(1-6) en A7(13-8) gestart.

Met A7-8 wordt C7 getriggerd.

2 A7-b start Ab(1-6).

3 A6-6 wordt als WP gebruikt,mits A8-6 = 0 (WC=O komt niet op zie

bijlage 202.).

4 IP = WP.C7-6 (Q-C7 = 1).

5 IP of DPS wordt gevolgd door een DEMAND.

6 DPS = WP.C7-9 (Q-C7 = 0).



Einde schrijfcommando,
opgehouden door EORM
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Bijlage 2.2. Sequentie bij beeindiging van een schrijfcommando

WS

WR

MWR

we::0 -+--......1

DEM

EORM

EOR

A7-6
1
_-f-I

A6-6 r---+-~
~,.....-----,

A8-6

WP

Einde schrijfcom
mando

Opmerkingen :

1 Met WR.MWR = 1 worden one shots A7(1-6) en A7(13-~) gestart.

2 A7-6 start A6(1-6).

3 A~-6 maskeert A6-6,zodat geen WP ontstaat bij beeindiging van

een schrijfcommando.

4 WC=OoWR = 1 start A8,tevens wordt door WC=O.EORM =1 de EOR ge

start.
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Bijlage 2Q3. Sequentie bij een leescornmando

,_I_

----f\l

~

==f?--
RS

RR

MRR

WC=O

DEM-DP-=L=----+-_Jl

EORN

EOR

A10-6

A9-6

A9-8

GP

Read halfwoord Read halfwoord, Einde leescommando
~ehouden door
MRR

Opmerkingen :

1 Met RR.MRR = 1 worden one shots A~(1-6) en A10(13-8) gestart.

2 Met A10-6 wordt A9(1-6) gestart.

3 Uit A9-6QA9-8 ontstaan een DEMAND en een D2L Q

4 Tijdens de DEMAND valt RR af.

5 Met WC=O.RR wordt A9(13-8) gestart.

6 Met WC=O.EORM =1 wordt EOR gestart.

7 A9-8 maskeert A9-6,zodat geen DErlAND en DPL ontstaan bij beein

diging van een leescommando.

8 Tijdens EOR vallen RR en RS af.
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Bijlage 2.4. Sequentie bij het synchroniseren met het Synchr-IHW

WS

WR

wc=o
DEM

EORM

EOR

TP

IP

IPR

OC10

IB12

SyP

Timergebruikbit = 0 Timergebruikbit = 1

Opmerkingen :

1 Bij het schrijfcommando voor het Synchr-IHW wordt OC10 geset.

2 Als het timergebruikbit (IB12) nul is,wordt de synchronisatie-

puIs (Syp) door IPR gegenereerd.

3 Als WC=OoEORM = 1 wordt,verschijnt EOR,dan vallen WS,WR en WC=O af.

4 Voor EORN geldt EORM = OC10.(IB12 + IB13).

5 Als IB12 = 1 wordt SyP door de TP gegenereerd.

6 IB12 wordt na het verschijnen van SyP gereset.
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Bijlage 2G5. Sequentie bij AI,als de mode MPX sequentieel,zonder

Synehr-IHW is (2 kan.) :

nRR

MRR

DEM-D~PL=-- +-....J

'rRM

ESQT

ESQM

ESQMS

Busy

TP

SiR

GPAI

Opmerkingen

1 Als RR = 1 wordt met de TP de SiR in hold gezet,de adresteller

MPX COpnieuw) met het beginadres geladen en de TRM gegenereerd.

2 Na: 6}Lsee start de ADC,4fLsee later is de eonversie klaar.

3 Met het afvallen van Busy wordt MRR = 1 gemaakt,de AI-data wordt

daarna gelezen. Tevens telt de MPXadresteller een verder.

4 Door het afvallen van 11RR worden na ~ 0,8 ;usee DEMAND en DPL ge

genereerd Czie bijlage 2.3.).

5 Met de aehterflank van DPL wordt TRJ.l gestart,meteen \'Iordt MRR

weer nul.

6 Na afloop van deze eonversie wordt de adresteller met het begin

adres geladen.
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Bijlage 2.6. Sequentie bij AO,als mode DIS sequentieel,zonder synehr

IHW is (2 kan.).

Ill---_--'
...1---- ---
~

WR

MWR

TRD

TRDH

ESQ,D

Dump
TP ~L....- _

Opmerkingen

1 Na de dump wordt de MWR een gemaald ,nu kan de data voor een volgende

eye Ius gesehreven worden.

2 Met TRD~ wordt de DIS adresteller een opgehobgd.

3 Als het laatste kanaal van data voorzien wordt,wordt tegelijk met

TRD de }MR nul gemaakt.
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BIJLAGE 3:

De gebruikte Ie's



1

DTIJL SGS-Fairchild Diode-Transistor Micrologic Family

SUGGESTED INPUT· OUTPUT LOADING FACTORS

GND

0.66

0.66

12

GND

DT,-ll9930 DTf-Il 9932/9944 DTf-Il 9933 DTf-Il9936 DTi-l-l9945

(*) See Miscellaneous Rules for DTf-Il 9944)

'cc

100-----'

GND

1.5

10

Yee 10 0-------,

r----t---t:I I.S

A.C.

"ee 1.5 0-------,

II A.e.

066 '0

0.66 1.50.66

066

GNDGND

Dl"l9946 DT,ul9962

MISCELLANEOUS RULES

- The number of elements that may be driven by on output terminal may consist of any combination of elements whose

summation of input loading does not exceed output terminal driving capability.

• An external resistor should be used with DT I,l 9944. With external R to Vee the output driving capability will be oS

follow:
R :: 6 k\)
R 'C 2 k\l
R . 1 k\:

R' 510 \1

F.O. -·26

F.0. 'C= 25

F.O. 'C. 23

F.O. = 19

• For increased current, inputs and outputs of 1 2 DT ul 9944 may be paralleled up to 4 common outputs. For 4 paralle'

led elements:each combined input 4 loads, combined output F.O. 100.



SGS-Fairchild Diode-Transistor Micrologic Family DTIJL

:ED OR" CONNECTION

tputs of DT,uL gates may be tied together for the "wired OR" function

BCD GHIJ = ABCD + GHIJ). Subtract, for each added gate, 5/6 unit from standard (8) F.O.

tputs of DT ,.L 9932 may not be tied together for the "wired OR" function.

ED OR" Examples:

2

I

St'/.

J>--+--++-- 6+I/J

- ........-
!11 9930 and
2 • ~ 9946

4" 'f. DT _.L 9946

Card I

R
Driven

Elements

~-H-4-_7

DT .. L 9930 .. ,.d OR

Card N

Each output driveri s 1/2 DT ;1 L 9944. Note that the
DT j.1L 9944 is a direct high fan-out replacement for
DT j-LL 9930, except that an external resistor must be
used. The F.O. will be the same of one buffer used with
that res i s tor.

105



.3Dual 4 - Input Expandable Gate - DTIJ.L 9930

LOGIC DIAGRAM
(top view)

SCHEMATIC DIAGRAM
(one gate only)

LOGIC FUNCTION

14

13

12 2k0

" A
10

B

C

D

x

TEST SEQUENCE

1.75k\1

POSITIVE E A·B·C·D
(NAND)
LOGIC

NEGATIVE E AtBfC-tD
(NOR)
LOGIC

Forcing Functions Test Limits

Test. No. Notes
PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN

Sense Min. Max.1 9 2 10 4 12 5 13 3 11 6 8 7 14

1 (2) V1H V1H V1H V'H 'OL GND VCC V6 (VS) - VOL

3.4·5·6
(7·8·9·10) (1) V'L V'L V,L VIL 'OH V6 (VS) VOH -

11 (12) VR GND (;!IID GND 'I (19) I R

13 (14) GND V R GND GND 12 (110) IR

15 (16) GND GND VR GND '4 (1 12) 'R

17 (1S) GND GND GND VR 15 (113) 'R

19 (20) VF VR VR VR 11 (19) 'F

21 (22) VR VF VR VR 12 (110) IF

23 (24) VR v R VF VR '4(112) IF

25 (26) VR VR VR VF IS (113) IF

27 (2S) GND VCC '6 (IS) 'CEX

29 (30) GND GND '6 ('S) 'SCmi" 'SC max

31 V
CC 'T4 'PD

32 GND VMAX '14 'MAX

33 (34) Vx 'OH GND VCC V6 (VS) VOH

-

oles : (1) V1L is applied individually 1o 1 inpul each lest- Other inpuls open.
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01 IJL 9932 - Dual 4 - Input Expandable Buffer

LOGIC DIAGRAM
(top view)

SCHEMATIC DIAGRAM
(one ~ate only)

Vee

LOGIC FUNCTION

POSITIVE E A·B·C·D
(NAND)
lOGIC

------
NEGATIVE E ··ArBtCiD
(NOR)
lOGIC

E

l.aSkl]

630,;

Ikll

B o--fe-f

GND

TEST SEQUENCE

Forcing Functions Test Limits

PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN
Sense Min. Max.Test. No. Notes 1 9 2 10 4 12 5 13 3 11 6 8 7 14

1 (2) V,H VIH V,H V'H tal GND VCC V6 (VS) - Val
3.4.5.6

(7. S.9.10) (1) Vil V1l V'l V'l 10H V6 (VS) VOH -
11 (12) VR GND G~D GND 'I (19) I R

13 (14) GND VR GND GND '2 (110) IR

15 (16) GND GND VR GND 14 (112) I R

17 (lS) GND GND GND VR IS ([13) 'R

19 (20) VF VR VR VR II (19) IF

21 (22) VR VF VR VR 12 (110) IF

23 (24) VR v R VF VR 14 (112) IF

25 (26) VR VR VR VF 15 (1 13) I IF

27 (2S) GND VCC '6 (IS) 'CEX

"19 (30) GND GND ' 6 (Is) 'SC min

31 VCC 114 IpD

32 GND VMAX 114 'MAX
I

Vx 'OH GND VCC V6 (VS) VOH33 (34)

._--"--- -~.

loles: (1) V'L 15 applied Individually 10 l,npul each lesl· 01 her 'rlputsopen.
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Dual 4 - Input Extender - DTIJl 9933

LOGIC DIAGRAM
(top view)

SCHEMATIC DIAGRAM
(one side only)

LOGIC FUNCTION

1/2 9930 or 9932

!~'
~~Y
J 1/2 9933

POSITIVE LOGIC E ~ A·B·C·D·G·H·I·J
NEGATIVE LOGIC E ~ A -t B+CTD-tG~H+I-J

t----1.)i1f--o H

t---Dl--o li

1~ A
13

I)
B

II

X -+:;--,.--::+-
10

,
I

C ,,,
I

D I
I,
6

liND

:ST SEQUENCE

Forcing Functions Test Limits
- _ •.. _-_ ..._- . _._---~.

'est. No. Notes
PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN

Sense Min. Max.
2 9 3 10 5 12 6 13 4 11 7 14 1 8

·2·3·4
.6.7.8) (I) GND GND GND GND IFD GND N.C. N.C. N.C. V4 (V l1 ) VFD max
10·11.12

r
1

l-14.IS·
16) (1) GND GND GND GND IFD V4 (V ll ) VFD(min)

17 (18) VR GND GND GND 12 (19) 'R

j
19 (20) GND V R GND GND

j
'3 (110) 'R

11 (22) GND GND VR GND '5 (112) "R

!3 (24) GND GND GND V R • '6 (113) 'R
'S (26) VR GND N.C. N.C. N.C. '4 (111) SIR

---.J

's: (1) GND applied individually to 1 input each test· Other inputs open.

15~
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DT IJL 9936 • Hex Inverter
.. ... ~ f - _.

LOGIC DIAGRAM
(top view)

SCHEMATIC DIAGRAM
(one gate only)

lOGIC FUNCTION

1.15kfl

A- E

A-D- e

E

6kO

L-_......-oGND

2kO

A 0--...............--[

TEST SEQUENCE

Forcing Functions Test limits I

VI

Tes. N.
Ql PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN
0 1 2 3 4 5 6 S 9 10 11 12 13 7 14

Sen se Min. Max.
Z

1 (2. (1) V
1H 'OL (V,H ) (I0L) (VIH ) (I0L) (I0L) (V1H) (I0L) (V1H ) (I0L) (V,H ) GND Vee V2(V4 VOL

3. 4. V6 - Vs
5. 6) VwVd
7 (S. V

F (VF) , (V F) (VF ) (V F) (VF) 11 (1 3 -IF

9. 10. 15 - '9

I
11. 12)

I '11 ·'13)

r
13 (14. V1L IOH (V'L) (I0H) (V,L ( 'bH) ( IOH) (V1L ) ( IOH) (VIL ) ( 'OH) (VIL ) V2 (V4 VOH
15. 16. V6 - Vs
17. IS) V lO- V 12)

19 (20. GND Vee (GND) (Vee) (GND) (Vee) (Vee) (GND) (Vee) (GND) (Vee) (GND) 12 -(14
leEX

21. 22. '6 - 's
23. 24) 'lO-'lt
25.(26. GND GND (GND)(GND) (GND) (GND) (GND) (GND) (GND) (GND) (GND) (GND) '2 - (1 4 "semin ·1 serna,

27. 2S. 16 - 'S

~. 30) r 110 - 112)

31 Vee '14 'PD
32 GND GND GND GND GND GND GND VMAX '14 'MAX

-- --
Notes: (1) V

1H
is applied individually to 1 input each test· Other inputs grounded.



Monostabie1e mu1tivibrator OS-36

Met drie inverters (36) is een tijdvertragings-circuit gemaakt, waarvan de

stoorgevoe1igheid beduidend lager is dan die van de monostabie1e mu1tivibra

tor "51" uit de DIL serie.

Ret principe van deze one shot (aS 36) is a1s vo1gt:
i

i
s

I

A1s de ingang 1aag of hoog is (statisch), is de uitgang 1aag:

a. a1 s in= "I '!..... 3 dat uit = "0"

b. a1s in= "O'!.,.I en 2 dat uit = "0"

Wanneer de ingang hoog is, wordt de condensator C ont1aden door de uitgangs

transistor van I. Zodra nu de ingang weer 1aag wordt za1 3 de uitgang hoog

willen maken, maar 2 za1 deze 1aag willen houden.

Nu komt echter de condensator in het geding, deze is ont1aden, dus is de

ingang van 2 1aag en zodoende diens uitgang hoog. Resu1terend is uit, direct

na het afvallen van de ingang, hoog. De condensator wordt opge1aden via de

uitgangsweerstand van I en het ingangscircuit van 2. Zodra de condesator

spanning boven het oms1agniveau van de inverter komt (~ + 1,75V), wordt

het uitgangssignaa1 1aag.

De uitgangspu1sbreedte hangt af van de condensator vo1gens: , . ~O,8 x C
Ul.t

~sec, mits C in kpf gerekend wordt.

De uitgang van een 36 heeft een beperkte stroomcapaciteit, zodat de conden

sator C niet direct ontladen wordt. Bovendien moet R voor waarden van C "

groter dan 33 kpf, loon gemaakt worden. Voor k1einere capaciteiten kan

R = on genomen worden.

Ret is geb1eken dat de positieve ingangspu1s een breedte moet hebben:

,. > 41 , .1, dit is nodig om C goed te kunnen ontladen.
l.n Ul. ~ "- I

Wordt het ihgangssignaa1 korter dan 4 'uit' dan is de uitgangspu1sbreedte

korter dan vo1gens de C berekend wordt. Voor vee1 kortere ingangspu1sen

start de as he1emaa1 niet, omdat C dan niet tot onder het omk1apniveau van

inverter' 2 wordt ontladen (~+ I, 75V).



Dit maakt de as ongevoelig voor korte storingen, bovendien meet de ingangs

puls een nulwaarde aannemen om de as te starten.

Deze ongevoeligheid neemt toe voor grotere waarden van C.

Een probleem is wel dat nu grote uitgangspulsbreedten niet met een relatief

korte ingangspuls verkregen kunnen worden.

Hiertoe is een uitbreiding van het circuit gemaakt:

I .t C.J-,,:r
Als de uitgang van deze schakeling hoog is, wordt ingang laag gehouden.

Wordt de as nu gestart met een negatieve flank (van een langdurig hoog sig

naal), dan kunnen hiermee lange uitgangspulsen verkregen worden. De restric

tie is nu dat de uitgangspuls niet breder kan zijn als 4x de "rusttijd" van

de as.
Bovendien moet de sturende poort voor de as geschikt zijn om in wired or's

gebruikt te worden, daar met 4 de ingang nul gemaakt wordt.

Er zijn drie alternatieve circuits voor de as 36 gekozen, waarvoor een apart

symbool wordt gebruikt.

I)

2)

t
3{

.3 05
T

/3

II 05

T

/

/3

3) /

J

T

lt 6

OS J
/



Dual 4 . Input Expandable Buffer - D1IJL 9944

8

LOGIC DIAGRAM
(top view)

SCHEMATIC DIAGRAM
(one gate only)

LOGIC FUNCTION

Vee

13 IkO 8500

11

II

10

A
E

B

X no

e
630n

D

GND

rEST SEQUENCE

POSITIVE E o. A·B·C.D
(NAND)
LOGIC

NEGATIVE E 0 A+B+C+D
(NOR)
LOGIC

I

I

Test LimitsForcing Functions

i
PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN

Test. No. Notes
9 2 3 11 8 7 14

Sense Min. Max.
1 10 4 12 5 13 6

1 (2) V
IH VIH VIH VIH 'OL GND VCC V6 (Vs) VOL

3 (4) VR GND GND GND 11 (19) IR

5 (6) GND VR GND GND 12(110) I
IR

7 (S) GND GND VR GND 14(112) IR

9 (10) GND GND GND VR 15 (113) IR

11 (12) VF VR VR VR 'I (I 9) IF

13 (14) V.R VF VR : VR '2 (110) IF

15 (16) VR VR VF VR '4 (112) IF

17 (IS) VR VR VR VF 15 ('13) 'F

19 (20) GND VCC 16 (15) 'CEX

21 VCC 114
'
pD

22 GND VMAX 114 'MAX

23. 24. 25
26 (27· 2S (1) V1L VIL VIL VIL VCC VCC 16 (IS) ··'CEX

29.30)

31 (32) Vx VCC VCC '6 ('s) ICEX

33 (34) GND ICE GND VCC V6 (Vs) LVCE
------ ---- ----

lotes : (1) VIL is applied individually to one input each test.
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Quad 2 - Input Gate - DTJJ.L 9946

LOGIC DIAGRAM
l(top view)

SCHEMATIC DIAGRAM
(one gate only)

LOGIC FUNCTION

EAt B

POS'TIVE
(NAND)

LOGIC

NEGATIVE

(NOR)

LOG'C

:=D-e

I.7Skll

I) no 6kll
11

II A e

10

8 Sk II
GND7

GND

TEST SEQUENCE

Forcing' Functions Test Limits

Test. No. Notes
PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN

1 2 4 5 9 10 12 13 3 6 8 11 7 14
Sense Min. Max.

1 (2.3.4) (1) VIN V1H (VIH)(VI~ (V1H)(V1H) (VIH)(V1H ) 'OL ('OL) (tOL) (lOL) GND Vcc V3(V6VSVll )

5 (6) V1L (V1L 'OH I V3

7 (8) V1L (V1L) IOH V6

9 (10) V 1L (V'L) IOH V8

11 (12) V'L (V'L) 'OH V ll

13(11,15,16) VR GND (VR)(GND~(VR)(GND)(VR)(GND) '1(1413'12)

17(18,19,20) GND VR (GND)(VR)I(GND)(VR~(GND)(VR) 12(15110'13)

21(22,23,24) VF VR\(VF ) (VR) (VF)(VR) (VF)(VR ) I '1(14'9'12)

25(26.27,28) (VR) VF (VR)(V F) (VR)(VF) (VR)(VF) I '2(15'10'13)

29(30,31,32) GND GND GND GND Vcc(Vcc(Vcc)(Vccl '3(1618111)

33(34,35,36) GND I(GND) (GND) (GND) GND(GND) (GND)(GND) '3(16'8' 11) 'SC min

'7138,39,40) ON D rON D) (ON D) IOND) GND IGND) ,GNDlIGND) '3(1, " '11) 'SC mo,

__:_~_-----l... -'--G_N_D_10ND JOND JOND _ __ _ lO_N_D_V_:~~_~---l_:_~: -'---__-'--_:M_

P

A_

D

X_--,

Jles: (1) V,His applied individually 10 each gate (balh inputs)

15
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Clocked Flip-Flops - DTIlL 9945-9948

SCHEMATIC DIAGRAMLOGIC DIAGRAM
(top view)

C

NC I 14 YCC liND

C. 2 I] NC

5, ] 12 C,

52 4 II Cl

CD 5 1050

Q 6 Hi

liNOJ 8 NC

2. 2. k~ Uk, R,

iii

Uk r l4

YCC

S·
0

liND

£:"1
Ycc

15k

J.Sk

C,

'J

OGIC FUNCTION
C. liND

Notl!
DLL 9945· RI H.

DT _L 9948· R1 2k

Synchronous Entry Asynchronous Entry J-K Mode Truth Table

Inputs Outputs Inputs Outputs Inputs Outputs

tn tnt 1 tn tnt 1

3 4 11 12 6 5 10 6 9 3 12 6 9

L X L X NC H H NC NC L H L H

L X X L NC H L H L H L H L

X L L X NC L H L H H H Q
n

Q
n

X L X L NC L L H H L L Q
n On

L X H H L

X L H H L
For J·K Mode Operation:

Connected 4 to 9 and 11
H H L X H to 6.
H H X L H

H H H H Undetermi·
ned

OTES:

,bbreviation used in the body of tables:

C

·r

low, the more negative voltage level
high, the more positive voltage level (In all cases, unused pins have the some effect as high).

= immaterial, either H or L has equal effect

no change, the trigger-pulse has no effect on outputs

n = outputs state at time tn .... .2"J :;''''''' :J Ie r U

_IL



)TIJ-L 9962 - Triple 3 - Input Gate
._-------~---_.---,----

11

LOGIC DIAGRAM
(top view)

SCHEMATIC DIAGRAM
lone gate only}

LOGIC FUNCTION

GND
POSITIVE

(NAND) E A·B·e

LOGIC

NEGATIVE
-~--

(NOR) E ,- A t B t- e

LOGIC

GND ...

I)

11

II

10

A

8

e

2k.: 61<0

A ~

l . '"... r ..
,

~ Sk':

.......

Vee

E
A
C~E
B -=------.~'L./

TEST SEQUENCE

~

Forcing Functions Test Limits

PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN
Sense Min. Max.I Test. No. 13 1 2 12 3 4 5 6 9 10 11 8 7 14

1 (2, 3) V
1H V 1H V 1H IOL (V1H ) (VIH ) (VIH ) (I OL) VIH ) (V1H ) (V1H ) (I OL ) GND Vee V 12 (V 6 Va) VOL

4 (5, 6) VIL IOH (V1L ) ('OH) VIL ) (lOH) V 12(V 6 V a) VOH

7 (a, 9) V1L IOH (V1L ) (lOH) (VIL ) (lOH) V 12 (V 6 V a ) VOH

10 (1 J, 12) V1L IOH (V1L ) (I OH ) V IL (IOH) V 12(V6 Va) VOH

13 (14,15) V R GNDGND (V~) (GND)(GND) (V R) (GND)(GND) 1 13 (13 I 9) 'R

16 (17, 1a) GND V R GND (GND) (VR)(GND) (GND) (VR)(GND) I 1 (1 4 110) I R

19 (20,21) GND GND V R (GN D)(GN D)(V R) (GN D)(GN D)(V R) I 2 (15. 111) I R

22 (23,24) V F V R V R (VF) (Vp ) (VR) (V F ) (V R ) (V~ 113 (1 3 '9) IF

25 (26,27) V R V F V R (VR) (V F) (V R ) (V R) (VF) (V~ 11 (141 110) IF

2a (29,30) V R V R V F (V R ) (V R ) (V F ) (V R) (V R ) (V R)
1'

2
{15

1
1J

1 IF

31 (32,33) GND Vee (GND) (Vee) GND) (Vee) 112 (1 6 la) 'eEX
I

34 (35,36) GND I GND (GND) (GND) (GND) (GND) 112(16111) I se min !

37 (3a,39) GND GND (GND) (GND) (GND) (GND) 112 (1 6 la) I se m ox i
40

..~j:D
Vee 114 IpD ,

.t 1 GND GND GND VMAX 114 'MAX

---



: IJ.L 9959 SGS· Fairchild Counting Micrologic

;ENERAL DESCRIPTION -The Cpl 9959 Buffer - Storage unit consists of four gated -latch circuits, and a com

Ilon gale driver, diffused IIlto a single silicon substrate. Information which is present at the four data inputs enters

he 111f,lll'~ throughout the Illtelval of a load COllllllall'd applied to the gate input terminal. With gate high, ,nformatlon

s slol ed unt iI a subsequent load command perllll t s a change.

rhe lJnit has eight output terminals (both true and complement for each storage position). Available in the 16 leads

lual in line package.

:LECTRICAl CHARACTERISTICS (25°C free air temperature unless otherwise noted)

12

PARAMETER MIN. TYP. MAX. UNIT TEST CONDITIONS

Supply Voltage. _ 3.3 3.8 5.5 V

Power Consumption 115 mW VCC = 3.8 V Gate High

Power Consumption 135 mW Vec = 3.8 V Gate Low

Gate Input High 1.1 V

Gate Input Low 0.5 V

Data Input High l V

Data Input Low 0.5 V

Output Low 0.4 V lout '" 3 mA, : ' VCC =, 5 V

Output Low 0.6 V lout '= 10 mA

~oad Current -0.4 mA .vout - 1.5 V, VCC 3.3 V

Sampl ing Rate _ 5 MHz

Sampl ing Pulse Width (Gate) 100 nsec

CIRCUIT SCHEMATIC

lOGIC DIAGRAM
(Dual in I ine package)

GATE 1 16 Vee

i. 15 ld

'. 14 Id

l. 13 l.

i b
12 Zl..

Ib
II Ie

lb
10 Ie

GND 8

TRUTH TABLE

ATE I Z Z

L L L H

L H H L

H ANY Q Q I_---.L-

H High

L Low

Q The State Assumed Prior

To "Gate High" Is Maintained

.,..~



IN PLANAR INTEGRATED CI RCUIT
ATIBlE CURRENT SINKING lOGIC FAMilY PRODUCT

dual full adder

I)

rENDED TEMPERATURE RANGE, - 55"C -!- 125°C
~NDARD TEMPERATURE RANGE, DOC -!- 75 uC

:;ompatible with all other CCSL family products
Input diode clamping
Vlulti-function capability
~ns carry propagation delay
:;omplementary inputs and outputs
rypical power dissipation of 150 mW

1\11 ceramic Hermetic 16 pin Dual-in-line package

The T152 dual full adder is a medium scale integrated circuit construc
ted on a single silicon chip using the Planar epitaxial process,
The T152 consists of two independent, high-speed, binary full adders
with complementary sum (5 and 5) outputs, One adder features in
verted carry (GOUT) output, while the second adder has complemen
tary (A2 and 82) inputs and an inverted carry (GIN) input. By con
necting the inverted carry output of the first adder to the inverted
carry input of the second adder, the device performs the addition of
two 2-bit binary numbers. Designed especially for multiple-bit, paral·
lel-add/ serial-carry applications, the circuit utilizes TTL logic for high
speed, high fanout operation. The single-inversion unique circuitry of
the serial~carry outputs minimizes the necessity for complicated
"look-ahead" and carry-cascading circuits.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
(abllVl' which the useful life may be impaired)

LOGIC DIAGRAM
AND PIN CONNECTION

Supply voltage, continUOUs
Input voltage
Output voltage
Storage temperature range
Temperature (Ambient) Under BidS

OPERATING CONDITIONS

Extended
Temperature range
Supply voltage

Standard
Temperature range
Supply voltage

PHYSICAL DIMENSIONS
Qual In-: me package cerar'"lIC

. 05 V to 8 V
- 0 5 V to!:J 5 V
- 0.5 V to Vee

- G5"C to 1500 e
~)5"e I,) 125"e

- 55"L" tll 1:':,." (
~) V .!: ' '.' T,

o"e to 75':C
5 V :!: 5 "",

Aj 2 5
COl

B 1
3 F.A. I Sj

CIN 1
4 Sj

)ERING NUMBERS

201 II", ".Hldd'd lelTlpPfdtll'" r,JIlljel
202 P", ",le'''1I'(j templ"dl'iI'" Jr)(W)

~,lTf;~ 1) LL'd(b.ift' lI'It~I\ut'Ll 1r'r p,~rt",Jt1 In 11uJe ru .... ~ pr. J.b mrn cel'tt:!r~

T ht>¥ ,Ht' ~)\.lrpl':.t"11r "Ilipped \\111' ~J0:'IU'vf" \~ rnm,' lTIISdllgnrnel1t

til 1,1, IIlt,HI:' 111~\rll\ln

~'I t1UdQ,.drllllllq dlll)t>f'''IUIl:' "hUullj t>qUdl \olluf practl('l? for a ':-l)IlVen

(1,1,",11 tl.~l nUll .i1,lIll!'\!'" I€'ad.

,\ .\11 dHl1!",I)~d,H\.., 111'11111

SGSfCS~

169 .1 1\ I I I \ (. \ t\t f I ~ '\ ~ 'I •• " I,': I



SEiS Dual Full Adder 1152

APPLICATIONS

TRUTH TABLE

PARALLEL ADDITION - RIPPLE CARRY

PARITY - GENERATION OR CHECKING

~OO

300

200 ::.
""-

lOa

a
403020

NUMBER OF BITS

10

PROPAGATION DELAY AND I.C.
PACKAGES REQUIRED YS WORD

LENGTH FOR PARALLEL ADDITION

1/
/

V /
PArI< Al; E /

rOli

l
/ /

//

1/ / PROP_
1// DELAY

1/ //

Ib /

,

/'
o

a

20

1',

VT
W
CJ
<t

'" 10u
<t
D-

U

T I'

The curve shows propagation delay 01 the ripple-carry adder
shown and also the low package count resulting Irom this ripple
carry configuration.

The above configuration uses the T152 elements to generate
parity lor an 8-blt byte or check panty over 9-blts. Additional
adder blocks can be lIsed to generate or check parity over larger
word lengths.

r----------------------
" "J I"" '-, 'I' I ",' '0

1

--,--------",-

ADDER 1
-"'",---",--, ..~- "-----,-,-,--,- -',--

INPUTS OUTPUTS
---,---------- - ---- ----,-----

(IN B A LOUT
-
S S

0 0 0 1 1 0
0 0 1 1 0 1
0 1 0 1 0 1
0 1 1 0 1 0
1 0 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0
1 1 0 0 1 0
1 1 1 0 0 1

ADDER 2

INPUTS OUTPUTS

(IN
- - 5B2 A2 B2 A2 (OUT S

0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 1 1 0 1
0 0 0 1 0 1 0 1
0 0 0 1 1 0 1 0
0 0 1 0 0 1 1 0
0 0 1 0 1 1 1 0
0 0 1 1 0 1 0 1
0 0 1 1 1 1 0 1
0 1 0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 1 1 0 1
0 1 0 1 0 1 1 0
0 1 0 1 1 1 0 1
0 1 1 0 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 1 0
0 1 1 1 0 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 0 0 1 0 1
1 0 0 0 1 0 1 0
1 0 0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 1 0 0 1
1 0 1 0 0 1 0 1
1 0 1 0 1 1 0 1
1 0 1 1 0 0 1 0
1 0 1 1 1 0 1 0
1 1 0 0 0 1 0 1
1 1 0 0 1 0 1 0
1 -0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 0 1 0
1 1 1 0 0 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1

54



;ON PLANAR INTEGRATED CIRCUIT
PATIBLE CURRENT SINKING LOGIC FAMILY PRODUCT

BCD
decade counter

T15j
(9310)

The T157 is a high speed synchronous 8421 BCD decade counter. It
is a synchronously presettable, multifunctional building block useful
in a large number of counting, digital integration, and conversion ap
plications. Several decades of synchronous operation are obtainable
with no external gating packages required through an internal carry
look-ahead counting technique.

l<TENDED TEMPERATURE RANGE, -55°C + 125°C
rANDARD TEMPERATURE RANGE, DoC + 75°C

Compatible with all other CCSL family products
Input diode clamping
Synchronous counting and parallel entry
Decoded terminal count
Built-in carry circuitry
Typical power dissipation of 300 mW
All ceramic hermetic 16 pin dual in-line package

LOGIC DIAGRAM
AND PIN CONNECTION

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
(above which the useful life may be Impaired)

VCC Pin Potential to Ground
Voltage Applied to Outputs for high output state
Input Voltage (D.C.)
Storage Temperature
Temperature (Ambient) Under Bias

OPERATING CONDITIONS

Extended
Temperature range
Supply voltage

Standard
Temperature range
Supply voltage

PHYSICAL DIMENSIONS

Dual m-I me package ceramiC

- 0.5 V to +8 V
- D.:> V to VCC value

- 0.5 V to +5.5 V
- 65°C to +1500C
- 55°C to + 125°C

- 55°C to 125°C
3 V 1. 10 %

DOC to 75()C

5V ±. 3%

7

10

2

934 5 b

14131211

15

!~;-mwm'~II IIJ ~r-~5.JL.'()'"
1615141312 11 109

~[mI:~i [::::: :1J1
~2 3 4 5 6 7j l

20 MAX._.-._---_ .._--

Vee
GND

pili 1b

pili 8

NO rES I J Leads are Intended f{1f l·nsertlC!n In hole ro.........s on 7,6 'nm centers.

They are purf.X'selv shIpped wHh "pOSltlvP" \9 mmJ rTl,sal.gnmePt
to lilCllltate If)~rtlon.

)\ BOdrd·(Jlllllng dimellSIUflS 'ihould equal your practice for a convt"n

tlonal O.!J 1 mm. dlilnlt"tf'f lead,

~l All chOlem;lOns rn rmn.

969



~UNCTIONAL DESCRIPTION

BCD Decade Counter T157

A clock buffer and inverter drives the four clocked RS master-slave flip flops In parallel, so that synchronous operation IS obtained. When the
clock Input (CP) IS low, the slave IS steady, but data can enter the master via the R and the S Inputs. During the low to high transition of CP, first
the data Inputs (R and S) are inhibited, so that a later change in the input data will not affect the master; secondly, the now trappe-d Informa
tl,m In the master IS transferred to the slave and is reflected at the outputs. When the transfer is completed both the master and the slave are
steady as long as the clock Input remains high, and regardless of the logic state at any other input to the deVice. During the high to low transition
of th.e clock input, first the transfer path from master to slave are inhibited, leaving the slave steady in its present state, secondly, the data Inputs
(R and S) are enabled so that new data can enter the master. As a result of this synchronous operation higher clock frequency IS pOSSible and
much less external logic is required In most applications. Some restrictions are placed on the manner of sel·3ctlon . First, the transition of CEP or
CET from high to low or of PE from low to high may only be done when CP is high. The remaining transitions may be made by follOWing the
setup and release times speCified under "Switching Characteristics". The asynchronous M R clears lhe counter independent of any other Input_

\late CE (count enable) = CEp· CET

TC = CET • QO· Q1· 02· 03

~OADING RULES (1 U.L. = 1 TTL gate input unit load)

INPUTS MR, CEP
CET,PE,CP
PO,Pl,P2,P3

OUTPUTS: QO"Ql, Q2, Q3, TC

SWITCHING CHARACTERISTICS (TA = 25°C)

LOADING FACTOR

DRIVE FACTOR

1 U.L.
2 U.L.
2/3 U. L.

6 U.L.

SYMBOL CHARACTERISTICS Min. Typ. Max. Unit CONDITIONS AND COMMENTS

lpd + (Q) Turn-Off Delay 20 :ns VCC = 5V
lpd - {Q) Turn-On Delay 15 ns CL=15pF

lpd + (TC) Turn-Off Delay for TC 35 ns see figs. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

lpd - (TC) Turn-On Delay for TC 20 ns

Is (SE) Set-Up Time for CE 14 ns

tr (CEI Release Time for CE 12 ns

Is Set-Up Time for Data 18 ns

tr Release Time for Data 17 ns

t s (PE) Set-Up Time for PE 30 ns

lr (PE) Relrase Time for PE 28 ns

lpd - (MR) Turn-On Delay for MR 33 ns

lp! Propagation Delay for CET to TC 14 ns



SEiS BCD Decade Counter T157

SWITCHING TIME WAVEFORMS

CP

TC

1.'iV

Ipcr(TC)

==..:..:=== 1. 5V

CP

----t'L- - --
0 0 ~

1.5V

I.JV

1.5V

FIG 1 FIG 2

Po

CP

ts(PE) iJ-- ': t r (PE)

PE ~:.:.._=:::=...:..==:=..:..=:=

1.5V

1.5V

1.5V

===.:...:--=--=--=-:.;-.f""~- -----""""'== 1. 5V

FIG 3

1.5V
I'-- MR

1'--__1._5VA NY Q

1.5V

tp+

FIG.5

"'---- CET

TC

FIG 4

APPLICATIONS

TO '"'ORE
SIGNIFICANT

OEC~OES

T \57 TC

CEP
T "7 TCI-----1CET T 157 TCI---i

Cp

CE P

CET T \57 TC
Cp

CP

SYNCHRONOUS COUNTING SCHEME

Thf doYle.. lle",,,betl tlere.. • e Nlulaelu,ed undO' palenls 01 se"'a l eounNIOS e""esplIIdlng 10 .... lJ mote of the lollowlng U.S.A. patenlS 1971139. 2!lBI877 1115589. 1164167 3108319. 3!1'16C- allll othe. pend"g

74
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PATIBLE CURRENT SINKING LOGIC FAMILY PRODUCT

4-bit
binary counter
The T158 is a high speed synchronous 4-bit binary counter. It is a
synchronously presettable, multifunctional building block useful in a
large number of counting, digital integration, and conversion applica
tions. Several stages of synchronous operation are obtainable with no
external gating packages required through an internal carry look ahead
counting technique.

XTENDED TEMPERATURE RANGE, - 55°C ~ 125°C
rANDARD TEMPERATURE RANGE, OOC ~ 75°C

Compatible with all other CCSL family products
Input Diode Clamping
Synchronous counting and parallel entry
Decoded terminal count
Built-in carry circuitry
Typical power dissipation of 300 mW
All ceramic hermetic 16 pin dual in-line package

LOGIC DIAGRAM AND PIN CONNECTION

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
(above which the useful life may be IInpalred)

Vee Pill Potential to Ground
Voltage Applied to Outputs for high output state
Input Voltage (D.C.)
Storage Temperature
Temperature (Ambient) Under Bias

OPERATING CONDITIONS

Extended
Temperature range
Supply voltage

Standard
Temperature range
Supply vol tage

PHYSICAL DIMENSIONS

Dual m-Ime package ceramic

- 0 5 V to ttJV
0.5 V to Vee value

. 0.5 V to t 5.5 V
65D e to + 150"C

- 55°C to t 125°C

55°C to 125°C
5V ! 10"0

(Joe to 7~)l'l~

~J V ~ f) C"""

9 3 11 5 6

7 P2 P3

10 TC -. 15

2

14 D 12 II

v CC pi" lb

GNO 111'1 8

--------------------_..._-_._._-

161514131211109

~L£~i f::::::J!:,y ¥ 3 4 ~ ~ y ~I 1
L201\~

NOT ES II Ledds dre 11l1ended tor insertion In hole rows on 7.6 mm cer'ters.

They are pur~xlSt:'I'v sh,oped with ~positive" 19 mm,\ misalignment
to fdcilltdtt" lI)St:'!rtlon.

21 Board-drilling dImenSIOns should equal your practlctl ior a conven
t.onal O.~ll mOl. dlametef lead,

3) All dImenSions In mm.

mE RING NUMBER

SEisfes~58 01 d,,, '1anliarcj 'f'I"I"'ldl,I'p rilngf' I

58 02 (t. ,f to' .. t.~n(1fJrI It>n,pfl1dLllt' r,HlI1(') j

1.]1 1"'_Wi1l!1i1!,'\il\~Jt~Ili::i'~"!i'i~:r~~~~::iif~~ 1 71=1 u'

1969 ,( I I ' , ,r'-!I' \1 I I • 1 I I • ~ f'\.,j j' I 1. I
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=UNCTIONAl DESCRIPTION

4-Bit Binary Counter T158

"" ll(ll'~ bliller ilnd mvert!" drIves the tolU docked HS master slnve tlip tlops In parallel, so thai synctHonulis operatIon IS obtaIned. When th., <:luck
nplJt ICPt IS low, the slave IS Stl'd(jy, but datil can enter thp. master via the R and the S Inputs. Dunng the low 10 hIgh transItion of CP, f,TSt the data
nputs (R ilnd SI are mhlhltp.d, so that a later l:hangp. m thp. Input data will not affect the master, secondly, the now trapped information ,n the
nilst;>r IS tfansferred to the slave and is reflp.cted at the outpots. When the transfer IS completed both the master and the slave are steady as long as
ong tilt' dod mput remams hIgh, dnd regardless of the logiC state at arw other Input to the device. During the hIgh to low tranSItion of the
:Io,'k mput, fll5t the transfer path from master to slave are Inhibited, leaving the slave steady In ItS present state, secondly, the data Inputs I Rand 51
Ire enabled so that new date can enter the master, As a result of this synchronous operation higher clock frequency IS possible dnd much less extel
lal logic is required m most applications. Some restrictions are placed on the manner of selection. Fllst, the transition of CEP or CET from hIgh tu
ow or of PE from low to high may only be done when CP is high. The remaining transitions may be made by following the setup and release times
,peclf,ed under "SwItching CharacteristIcs" The asynchronous MR clears the counter Independent of any other mpu!.

~otE' CE Icount enable) = CEP· CET

TC = CET- 00' 01' Q2' 03

_OADING RULES (1 U,L. = lTTL Gate Input Unit Load)

INPUTS CEP. MR

CET.CP.PE

po· P1, P2' P3

LOADING FACTOR 1 U.L.

2 U.L.

2/3 U.L.

OUTPUTS

)WITCHING CHARACTERISTICS (TA = 25°C)

SYMBOL CHARACTERISTICS Min. Typ. Max. UnIt CONDITIONS & COMMENTS

tpd + (0) Turn-Off Delay 20 ns VCC .= 5V

tpd - 1O) Turn-On Delay 15 ns CL = 15 pF

tpd +(TCI Turn-Oft Delay lor TC 35 ns see ftgs. 1 2 J 4 5

tod - (TCI Turn-On Delay for TC 20 ns

ts ISE) Set- Up Time for CE 14 I1S

tr ICE) Release Time for CE 12 115

ts Set-Up Time for Data 18 ns

tr Release Time for Data 17 ns

t s (PE) Set-Up Time for PE 30 ns

tr (PE) Release Time for PE 28 ns

tpd - (MR) Turn-On Delay for MR 33 ns

tp ± Propagation Delay for CET to rc 14 ns

.,..,.



4-Bit Binary Counter I 1::»8

SWITCHING TIME WAVEFORMS

CP --_.

'-pd~ <TCl
TC -----

1.'iV

.Jc===x.-- 1. 5V

tpcr TCl

--- - ----1.5V

1.5V

- 1. 5V

j,.----------
0

0
---/----,1-- ---- 1.5v

FIG. 1 FIG 2

1.5V

t r

1. 5V

1.5V

'c=: 1.5Vj~--""""'---"""
===..:..==~,f-- --*---0 0

CP

t ,,(PEl-j >-- I:
P E ~:.:..'===-...:.====..:..===

Po

FIG.3

1.5V 1. 5V
MR --CET

- -1.5V 1.5V -
ANY Q TC

tpd- tp+ -- tp-

FIG 4 FIG 5

APPLICATIONS

TO MORE
SIGNIFIClI,NT

. SHGES

CEP
T 158 TC I----ICET T 158 TC

Cp
T 158 TC 1----1TC

CEP

CET T 158
Cp

SYNCHRONOUS COUNTING SCHEME.

Of de.,Ces dl'SC"bell httt" att manutacl~l'I1 under palen" of ....,., "'untrIP' co"espood,,~ 10 oot 01 mOle ?' the 'ollowlng U.S.A paten', 2'J111l9. ~981871. 301\589, 1164167, 31083\9, Jl1716C and othe' .""dlng,
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PATIBLE CURRENT SINKING LOGIC FAMILY PRODUCT

one-of-sixteen decoder

KTENOEO TEMPERATURE RANGE. -55°C -:- 125°C
rANOARO TEMPERATURE RANGE, OOC f 75°C

The T159 is a multi-purpose decoder designed to accept four inputs
and provide 16 mutually exclusive outputs. The circuit uses TTL for
high speed and high fan-out capabi lity. and is compatible with all
members of the CCSL group of digital integrated circuits.

Compatible with all other CCSl family products
Input Clamping Diodes
Multi-function capability
Mutually exclusive outputs
Demultiplexing capability
Typical power dissipation of 175 mW
Two input enable gate
All ceramic "Hermetic" 24-Pin dual in-line package

LOGIC SYMBOL AND PIN CONN ECTION

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
(above which the useful life rnay be Impairedl

Vee Pm Potential to Ground
Voltage Applied to Outputs for high output state
Input Voltage (D.C.)
Storage temperature
Temperature (Ambient) Under Bias

OPERATING CONDITIONS

Extended
Temperature range
Supply voltage

Standard
Temperature range
Supply voltage

PHYSICAL DIMENSIONS

- 0.5 V to + 8V
- 0.5 V to +Vee value

~ 0.5 V to +5.5 V
- 65"e to + 150"e
- 55"e to + 125"e

- 55"e to 125°C
!:J V ! 10"1,

O"C to 75°C
5 V + 5''10

18 19

E

23 2 21 2

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1113 14 15 16 17

U1T-----r=1(X)"! <{

~', ~ I
"'L1- 1..... -_.

2423222t 2019181716151413

Vee

Gnd

PIN 24

PIN 12 NOTf, All dimenSions In mm.

~OERING NUMBER

15901 (fn' "df1l1d,d temperatlJlP ,angel

'5902 It", ,·"p,,,jpd temp",'dlllfP ',Hlllt':

1969 ',,)( 1111\ ,01 N1IL\11 :,1 MI,'(''';[11'11,1111 :." '\ <.;t,,, ·\,,11,\11 Mil ,\1'<<1 11111
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SEiS One-of-sixteen Decoder 1159

FUNCTIONAL DESCRIPTION
The T159 decoder accepts four active high BCD inputs and provides 16 mutually exclusive active low outputs. The active low outputs facilitate
memory addressing when inverting drivers are used between decoder and memory elements such as the T153
The most significant A3 Input produces a useful inhibit function when the T159 is used as a lout of 8 decoder.

TRUTH TABLE

LOADING RULES (1 U.L. = 1 TTL Gate Input Unit load)

H = h,igh voltage level
L = low voltage level
X = level does not affect llUtput

ALL INPUTS

ALL OUTPUTS

LOADING FACTOR: 1 U.L.

DRIVE FACTOR : 10 U.L.

Eo EI Ao A, A2 AJ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

H H X X X X H H H H H H H H H H H H H H H H
H L X X X X H H H H H H H H H H H H H H H H
L H X X X X H H H H H H H H H H H H H H H H
L L L L L L L H H H H H H H H H H H H H H H
L L H L L L H L H H H H H H H H H H H H H H
L L L H L L H H L H H H H H H H H H H H H H
L L H H L L H H H L H H H H H H H H H H H H
L L L L H L H H H H L H H H H H H H H H H H
L L H L H L H H H H H L H H H H H H H H H H
L L L H H L H H H H H H L H H H H H H H H H
L L H H H L H H H H H H H L H H H H H H H H
L L L L L H H H H H H H H H L H H H H H H H
L L H L L H H H H H H H H H H L H H H H H H
L L L H L H H H H H H H H H H H L H H H H H
L L H H L H H H H H H H H H H H H L H H H H
L L L L H H H H H H H H H H H H H H L H H H
L L H L H H H H H H H H H H H H H H H L H H
L L L H H H H H H H H H H H H H H H H H L H
L L H H H H H H H H H H H H H H H H H H H L

SWITCHING CHARACTERISTICS (TA = 25°C)

SYMBOL CHARACTERISTICS Min. Typ. Max. Unit
CONDITIONS

AND COMMENTS

tpd + Turn-off delay A input to output 10 23 40 Standard temperature range

tpd - Turn-on delay A input to output 7 20 35 VCC= 5V CL=15pF

tpd' + Turn-off delay E input to output 10 17 31

tpd - Turn-on delay E input to output 7 17 26 nsec

tpd + Turn-off delay A input to output 23 35

tpd - Turn-on delay A input to output 20 30 Extended temperature range

tpd + Turn-off delay E input to output 17 26 VCC = 5 V CL = 15pF

tpd - Turn-on delay E input lv output 16 21

SWITCHING TIME TEST CIRCUIT AND WAVEFORMS

PULSE GEN CHARACTERISTICS

v
IN~

v ET~r 'pd' J !~d
OUT l.5V ~- 1.5V

Fr."., I MHz

PlJlst" WllHh ~ 100115

I, If '- lOlls

... lncludf's all prl)be .11H1 JIg l",WJi."It.'lrlct'

vour

81
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Fig. dew on circuit of B-l-!ol/4/ 10 kHz

L.oad capabilities

This unit has been designed for control of current sinking intep'ated circuits, Other loads are to be
connected in principle between the output and + :i V. 1. nd,,,' this condition fan-in and fan-out are defined
as follows:

logic
logic

"0" level (low)
"1 "level (high)

1, G mil.
t 40 IJ A

The figures stated are max, values for inputs and min, values for outputs,

Fan-out is 10 permitting to sink IG 11l~\ on + 5 \', but inlernal connections reduce this fan-out. The exact
figures are:

Oscillator

Intermediate dec~ldes

Final decade

lvo fan-our

ql Lln- ont ti

(~2 fan -out 10

Q4 fan-ant 1,'

Qil fan-out ""
ql lan-out Ii

Q2 fall-out 10

lt4 tan-ont 10

Q S fan-out ., 10

If it is necessary to load an Olltput to eal'tll, current must not ('~ceeli 4')0 IJ.:-" in order to ensure that the
logical" 1" output \"()ltage wi 11 nol f:lll h'!ow ' 2,:; \'. Thi sis \ er:, importanr indeed for outputs connected
to other integl'ated l'irl'uits. TIl(' oillpnl'" Q2 :lJld Q4 of en'l';' dec:tde as well as Q8 of the last can be loaded
with 1,5 k0. to (',II'Th, but The outpur ~ign.d \\ ill d1'<'[1 to "b')11T - 3 \-.

Other technic!l d.lta

('tIl' ['('I'll Ct)!l:-.tllll pI i (Hl

l l r \' ..... l' 1 11.1 , ~ ,I'
p.'r d('(',llil'

, '\

'~ III \

'L! III \

o. :?") \

\ <t <, ., \'
1Ie) Jl 1(' ,11 l) (I L\ \\ it"" I )
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18
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-/.f.-~r--
weight : ~' go g

Socket connections

OV R94 02, R04 R9] 02] RO] C R92 022 R02 C· R9, 02, RO,

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18- - - - -- - - -A 8 C 0 £ F H J K L M N P R S T U V

+5V 044 08, 014 04] 08] 01] 042 082 012 04, 08, 01, 00

output wei ght 4 of 4th decade

output. wetght 8 of 4th decade

output weight 1 of 4th decade

output weight 4 of 3rd decade

output weight 8 of 3rd decade

output weight 1 of 3rd decade

output we; c:h< 4 of 2nd dec'tde

output weight H or' 2nd decade

output weight 1 of 2nd decade

output weight 4 of 1st decade

output weight B of 1st decade

output weight 1 of 1st decade

oscillator output

9 reset of 4 th oecade

output w<'igltt 2 of 4th dec:lde

() reS(>1 or' ,p,h decade

9 I'PS('! of :\!'d dt'cade

OUlput weight 2 of :jrd dec<lde

(lrest't n1' 'l rd decade

('(lIm£>diol1 fnl' l'xlerll<ll (,ilpacit"r (hot point)

f) I'('set "f 21H1 tle""de
output \\'('igilt :! of 211d dee<ltl(>
() l'('S(~' nt 211d (h~l"1{lc

('OIlIlt'('I1lm t\)J' <'Xll'l'llal cap,II'ltnt' ('"ld point)
f) 1'1''"'1'1 of 1s I d".'ade
nlltput Wt'IL'11I :' t,f l:--;! dl'('aclt"

()r't's('1 "I ,'-, d('\'dd(\
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Bijlage 5

Bedrading interface kast

Beschrijving no. Pluggen v.d. circuit kaarten Ext.

Data Output I.B .M. n1V. I.B.M.

Out bit 0 001 1,1-10 (coax) C2,1

" 2 " 002 1,1- 9 " C2,3

" 3 " 2 003 1,1-12 " C2,7

" 4 " 3 004 1,1-11 " C2,9

" 5 " 4 005 1,1-14 " C2,II

" 6 " 5 006 1,1-13 " C2,13

" 7 " 6 007 1,1-16 " C2,17

" 8 " 7 008 1,1-15 " C2,I9

" 9 " 8 009 I,II-IO " C3, I

" 10 " 9 010 I, II- 9 " C3,3

" II " 10 oI I I, II-I2 " C3,7

" 12 " I I 012 I, II-II " C3,9

" 13 " 12 013 I, II-14 " C3, II

" 14 II 13 014 I,U-13 " C3,13

" 15 II 14 015 I,II-16 " C3,17

" 16 II 15 016 I, II-IS " C3,19

Control s1gn. I.B.M. niv. I.B.M.

Read Select 020 2,1-10 " CI, I

Write Select 021 2,1-'9 " C1,3

Read Ready 022 2,1-12 " CI,7

Write Ready 023 2, I-II " C1,9

Demand 024 2,II-30 tI CI, I I

Suppr. Par. Error. 025 2,U-32 " C1,13

Redundancy Error. 026 2, U-31 " CI, 17

WC = 0 027 2,1-14 " C1,19

EOR 028 2, II-29 " C1,21

EOF 029 2,II-34 " C1,23

Interrupt 030 2,II-33 II CI,27

Parity In 031 2,11-36 " CI,29

Parity Out 032 2,1-13 " C1,31
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Beschrijving no. Pluggen v.d. circuit kaarten Ext.

Data input I.B.M. niv. I. B. M.

In bit 0 040 3,1-30 (coax) C2,21

" 2 " 041 3,1-29 " C2,25

" 3 " 2 042 3,1-32 " C2,27

" 4 ~ .11 3 043 3,1-31 II C2,29

" 5 " 4 044 3,1-34 II C2,31
II 6 II 5 045 3,1-33 " C2,33
II 7 " 6 046 3,1-36 " C2,37

" 8 " 7 047 3,1-35 " C2,39

" 9 " 8 048 3, II-30 II C3,21

" 10 II 9 049 3, II-29 II C3,23

" I I " 10 050 3, II-32 II C3,27

" 12 II I I 051 3, II-31 " C3,29

" 13 II 12 052 3,II-34 II C3,31

" 14 II 13 0::>3 3,II-33 " C3,33

" 15 " 14 054 3,II-36 II C3,37

" 16 " 15 055 3,II-35 II C3,39

Data output DTL niv.

Out bit 0 060 1,1-30 8, U-21

" 2 " 061 1,1-29 4,1-10 8,II-22

" 3 " 2 062 1,1-32 4,1- 9 8,II-23
II 4 II 3 063 1,1-31 4,1-12 8,II-24

" 5 II 4 064 1,1-34 4, I-II 8,II-25
II 6 " 5 065 1,1-33 4,1-14 7,1-26 3, II-26

" 7 II 6 066 1,1-36 4,1-13 7,1-27 8, II-27
II 8 II 7 067 1,1-35 4,II-10 7,1-28 8,II-28

" 9 II 8 068 I, II-30 4,II- 9 7,1-29 8, II-29
II 10 " 9 069 I, II-29 4,II-12 7,1-30 8,U-30

" I I II 10 070 I,II-32 4,U-II 7,1-31 8,II-31
II 12 " 1I 071 I,II-31 4,II-14 7,1-32 8,II-32
II 13 II 12 072 I, II-34 4,II-13 7,1-33 8,II-33

" 14 II 13 073 I, II-33 5,1-10 7,1-34 8, II-34
II 15 " 14 074 I,II-36 5,1-9 7,1-35 8, II-35
II 10 " 1.5 075 I,II-35 5,1-12 7,1-36 8,II-36
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Bes chrij ving no. Pluggen v.d. circuit kaarten Ext.

Cont. s~gn. DTL niv.

Read Ready 080 2,1-32 8,11- 9 9,II-9

Write Ready 081 2,1-31 8,11-10

Demand 082 2,11-10 8,11-12

Redundancy Error 083 2,1-28 1,11-28

WC = 0 084 2,1-34 8,11-11

EOR 085 2,11- 9 8,11-13

Parity In 086 2,11-16 3,II-28

Parity Out 087 2,1-33 1,1-18

Data input DTL niv.

In bit 0 090 3,1-10 6,II- 9

" 2 " I 091 3,1- 9 6,II-10
II 3 II 2 092 3,1-12 6,II-11

" 4 II 3 093 3, I-II 6,11-12

" 5 II 4 094 3,1-14 6,II-13
II 6 II 5 095 3,1-13 6,11-14
II 7 II 6 096 3,1-16 6,II-15
II 8 II 7 097 3,1-15 6,11-16
II 9 II 8 098 3,11-10 6,11-17
II ICI) II 9 099 3,II- 9 6,II-18
II I I II 10 100 3,II-12 6,II-19
II 12 II I I 101 3,II-11 6,11-20
II 13 II 12 102 3,11-14 6,II-21
II 14 " 13 103 3,11-13 6,11-22

" 15 " 14 104 3,11-16 6, II-23
II 16 II 15 105 3,11-15 6,11-24

AGE

Timer Puis (TP) 110 7,1-24 8, II- 6 9,11- 6 10,11- 6 ext
Ext. Timer input I I I 7,11-34 Timer

10 kHz Klok 112 7,II-35 C6,B

Return 113 7, II-37 C6,D

TRD DTL niv. 120 8,11-20 5, I-II

Dump DTL niv. 121 10, II-28 5,1-14



Beschrijving no. Pluggen v.d. circuit kaarten Ext.

TRD Adage niv. 130 5,1-32 C2,JV>

TiID " " 131 5,1-31

Dump " " 132 5,1-34 C2,F

Dump " " 133 5,1-35 C2,J

Channel adr. Distr.

Adage niv.

ch 4 134 5,II-31 C2,A

ch 4 135 5, II-32 C2,C

ch 2 136 5, II-33 C2,E

ch 2 137 5,II-34 C2,H

ch 13B 5,U-35 C2,K

ch 139 5,1I-36 C2,M

Groep adr. Distr. AGE

Adage niv.

gr 40 140 5, U-29 C2,Y

gr 40 141 5,U-3D C2,AA

gr 20 142 5, U-27 C2,U

gr 20 143 5, II-2B C2,W

gr. 10 144 5, II-25 C2,P

gr. 10 145 5,II-26 C2,S

gate 146 5,1-35 C2,CC

gate 147 5,1-36 C2,EE

Data output

Adage ni:v. AGE

bit sign. 150 4,1-25 Cl,C

bit 1 151 4,1-26 Cl,E

bit 2 214 152 4,1-27 Cl,H

bit 2 153 4,1-2B Cl,K

bit 3 213 154 4,1-29 CI,M

bit 3 155 4,1-30 CI,P

bit 4 212 156 4,1-31 Cl, S

bit 4 157 4,1-32 Cl, U

bit 5 211 15B 4,1-33 Cl,W

bit 5 159 4,1-34 Cl, Y

bit 6 2 10 160 4,1-35 CI,AA

bit 6 161 4,1-36 Cl, CC



5.

Bes chrij ving no. Pluggen v.d. circuit kaarten Ext.

bit 7 29 162 4,II-25 Cl,EE

bit 7 163 4,II-26 Cl,HH

bit 8 28
164 4, II-27 Cl,KK

bit 8 165 4,11-28 Cl,MM

bit 9 27 166 4, II-29 Cl,D

bit 9 167 4,II-30 Cl,F

bit 10 26 168 4,II-31 Cl,J

bit 10 169 4, II-32 C1,L

bit 11 25 170 4,Il-33 Cl,N

bit 11 171 4,II-34 Cl, R

bit 12 24 172 4,II-35 Cl, T

bit 12 173 4,II-36 Cl, V

bit 13 23 174 5,1-25 C1,X

bit 13 175 5,1-26 C1,2

bit 14 21 176 5,1-27 Cl,BB

bit 14 177 5,1-28 Cl,DD

bit 15 20 178 5,1-29 Cl,FF

bit 15 179 5,1-30 Cl,JJ

Common 180 5,1-37 Cl,Aj3

Bits uit het IHW

bit 0 190 8,1-21 12,1-21

" 1 191 8,1-22 12,1-22

" 2 192 8,1-23 12,1-23

" 3 193 8,1-24 12,1-24

" 4 194 8,1-25 9,1-25 10,1-25 11,1-25 12,1-25

" 5 195 8,1-26 9,1-26 10,1-26 11,1-26 12,1-26

" 6 196 8,1-27 9,1-27 10,1-27 11,1-27 12,1-27

" 7 197 8,1-28 9,1-28 10,1-28 11,1-28 12,1-28

" 8 198 8,1-29 9,1-29 10,1-29 11,1-29 12,1-29

" 9 199 8,1-30 9,1-30 10,1-30 11,1-30 12,1-30

" 10 200 8,1-31 9,1-31 10,1-31 11,1-31 12,1-31

" 11 201 8,1-32 9,1-32 10,1-32 11,1-32 12,1-32
" 12 202 8,1-33 9,1-33 10,1-33 11,1-33 12,1-33

" 13 20·3 8,1-34 9,1-34 10,1-34 11,1-34 12,1-34

" 14 20.4 8,1-35 9,1-35 10,1-35 11,1-35 12,1-35

" 15 205 8,1-36 9,1-36 10,1-36 11,1-36 12,1-36
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Beschrijving no. Pluggen v.d. circuit kaarten Ext.

Bits uit de OP Code

OC I 230 8,1-13 9,1-13 6,1-13

" 2 231 8,1-14 10,1-14

" 4 232 8,1-15 9,1-15 11,1-15

" 7 233 8,1-16 9,1-16

" 8 234 8,1-17 10,1-17 11,1-17

" 9 235 8,1-18 7,1-23

" 10 236 8,1-19 9,1-19 6,1-19

" I I 237 8,1-20 9, I-2O

Signalen in Sturing,DTL

n~v.

IPR 240 8, I-II 9,1-11 10,1-11

D. 241 8,1-12 9,1-12 10,1-12 11,1-12 12,II-22

DPL 242 8,II-17 9,II-17

DPS 243 8,II-16 7,1-21

TRD 244 8,II-19 10,1-19 11,1-18

TP 245 7,1-24 8,II-6

SyP 246 8,1-6 9,1-6 10,1-6 11,1-6

GP 247 8,II-14 6,1-14
, AC Hold Com 248 11,1-2 8,1-2

AC Reset Com 249 I I, I-I 8,1-1

MRR 250 9,1-9 8,1-9 11,1-9

MWR 251 10,1-10 8,1-10

Distr. Random 252 10,1-5 8,1-5

End Synchr. IHW 253 8,1-40 6,1-40

Inst. IHW gebr. bit 254 9, II-I 10,II-1

Inst. Mode distr. 255 9,II-2 IO,II-2

Set Mult. Random 256 9, II-18 IO,II-18

Set.Mult. Repet. 257 9, II-2O 10, II-2O

AC Track PuIs 258 9,II-19 11,1-20 AGE

ACR 259 B,II-18 C6,J

AC Comp rnw 260 9,II-5 II,II-5

DHW 261 8, II-I 10,1-2

Sturing Multiplexer AGE

ADAGE Mode Mul bit ° 270 Ov
C4,D
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Bes chrij ving no. Pluggen v.d. circuit kaarten Ext.
=

ADAGE Mode Mul bit 271 +5 V C4,J

Mode Mul. bit 0 272 9,1-21 6,1-17 13,II-17

" " " I 273 9,1-22 6,1-18 13,11-18

" " " 2 274 9,1-23 13,II-19

Mul. Begn. Adr bit 40 275 9,H-II 13,II-11
II 20 276 9,II-12 13,II-12

" 10 277 9,H-13 13,II-13

" 4 278 9,II-14 13,H-14

" 2 279 9,H-15 13,H-15

" 280 9,II-16 13,11-16

ADAGE MUL ADR •• bit 40 181 9, H-31 C4,M
II 20 282 9, II-32 C4,W

" 10 283 9,II-33 C4,S
II 4 284 9,II-34 C4,M

" 2 285 9, H-35 C4,H

II 286 9,II-36 C4,C

Mul. Eind Adr. bit 40 287 9,II-21 13,11-21

" 20 288 9,II-22 13, II-22

" 10 289 9,II-23 13,II-23

" 4 290 9, H-24 13, II-24

" 2 291 9, II-25 13,II-25

" I 292 9, II-26 13, II-26

TRW • 293 9,II-28 t:4, N

SIH Hold 294 9, II-27 'C4,X

Busy ADC 295 9, II-29 'C3,FF

Dig. Ref + 5 V 296 + 5 V C4,1,BB

[Return 297 0 V C4,V,DD

Output ADC

Sign 300 6, II-25 C3,BB

1

212 301 6, II-26 C3,X

21 1 302 6,II-27 C3,T

2 10 303 6, II-28 C3,N

2
9 304 6, II-29 C3,J

2
8 305 6, II-30 C3,B

2
7 306 6, II-31 C3,KK
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Bes chrij ving no. Pluggen v.d. circuit kaarten Ext.

2
6 307 6, II-32 C3,EE

25 308 6,II-33 C3,AA

24 309 6, II-34 C3,W

23 310 6, II-35 C3,S
22 311 6, II-36 C3,M

21 312 6,1-35 C3,H

20 313 6,1-36 C3,C

Clamp +5 315 + 5 V C3,LL
SUP +12 316 +12 V C3,NN

0, 317 0 V C3,D

ADC I (ADAGE) 318 6,1-34overflow; C3,A
I
I

Sturing Distrib.

Mode Distr. Ibit 0 330 10,1-21 6,1-5 13,1-17

" "
I

II 331 10,1-22 6,1-6 13,1-18

" " " 2 332 10,1-23 13,1-19
I

Distr. Begin Adr 40 333 10,II-11 13,1-11

20 334 IO,II-12 13;1:-12

10 335 IO,II-13 13,1-13

4 336 IO,II-14 13,1-14

2 337 10,II-15 13,1-15

338 10,II-16 13,1-16

Distr. Adres 40 339 10,II-31 5,II-12

20 340 10,II-32 5, II-9

10 341 10,II-33 5, II-IO

4 342 10, II-34 5,II-11

2 343 10,II-35 5,II-14

344 10, II-36 5,II-13

Distr. Eind Adr 40 345 10,II-21 13,1-21

20 346 10, II-22 13,1-22

10 347 10,II-23 13,1-23

4 348 IO,II-24 13,1-24

2 349 10,II-25 13,1-25

350 IO,II-26 13,1-26
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Bes chrij ving no. Pluggen v.d. circuit kaarten Ext.

Timer indicator lijnen

Bit no 5 360 7,1-10 12,1-10

6 361 7, I-II 12,1-11

7 362 7,1-12 12,1-12

8 363 7,1-13 12,1-13

9 I 364 7,1-14 12,1-14

10 365 7,1-15 12,1-15

1I 366 7,1-16 12,1-16

12 367 7,1-17 12,1-17

13 368 7,1-18 12,1-18

14 369 7,1-19 12,1-19

15 370 7,1-20 12,1-20

Timer Hand Instellen
Bit no 5 371 7,II-10 12,II-10

6 372 7,II-11 12,II-11

7 373 7,II-12 12,II-12

8 374 7,II-13 12,II-13

9 375 7,II-14 12,II-14

10 376 7,II-15 12,II-15

I 1 377 7,II-16 12,II-16

12 378 7,II-17 12,II-17

13 379 7,II-18 12,II-18

14 380 7,II-19 12,II-19

15 381 7, II-20 12,II-20

Set Timer Reg 382 7, II-21 12,II-21

Sense Half Woord

Bit no 0 AC compo 390 6,1-33 11,1-40 C6,s

Mult. overfL 391 6,1-10 13, II-20

2 Distr. overfL 392 8,II-15 6,1-11 13,1-20

3 niet gebr. 393 6,1-12 o V

4 Synchr. Error 394 8, II-5 6,1-15 12,1-9

5 Sleutel bit 395 6,1-16 + 5 V

6 Mode Mul "011 396 6,1-17 9,1-21 zie ook B~
7 Mode Mul "I" 397 6,1-18 9,1-22

8 niet gebr. 398 6,1-21 o V

9 niet gebr. 399 6,1-22 0 V

10 niet gebr. 400 6,1-23 o V



lkHchrlj ving 110. Pluggen v.d. circuit kaarten Ext.

Bit no I 1 niet gebr. 401 6,1-24 0 V

12 niet gebr. 402 6, I-I 0 V

13 SP Setting 403 6,1-2 10, II-29 11,1-10

14 Mode Distr "0 404 6,1-5 10,1-21 zie ook 230

15 Mode Distr " 1 405 6,1-6 10,1-22 231

Digitale Input

Bit 0 410 6,1-25 12, II-25 C5,D

411 6,1-26 12,II-26 C5,J

2 412 6,1-27 12, II-27 C5,N

3 413 6,1-28 12,II-28 'C5, T

4 414 6,1-29 12,II-29 C5,X

5 415 6,1-30 12,II-30 C5,BB

6 416 6,1-31 12,II-31 C5,FF

7 417 6,1-32 12, II-32 C5,LL

Digitale Output

Bit 0 420 10, II-39 12" II-39 C5,C

421 10,II-40 12,II-40 C5,H

2 422 10,II-43 12,II-43 C5,M

3 423 10,II-44 12,II-44 C5,S

4 424 10,1-39 12,1-39 C5,W

5
1 425 10,1-40 12,1-40 C5,AA

6 426 10,1-43 12,1-43 C5,EE

7 427 10,1-44 12,1-44 C5,KK

AC Control

AC Reset 440 II,II-39 C6,M

AC Camp 441 II, II-40 C6,H

AC Hold 442 II,II-43 C6,C

AC Pot Set 443 II, II-44 C6,W

AC All Reset 444 11,1-39 C6,AA

Ref. ground 445 II,II-37 (0 V) C6,D

Handbediening AC

SH AC Reset 450 13,II-27 11,1-19

SH AC Camp 451 13,II-28 11,1-21

SH AC Hold 452 13,II-29 11,1-22

SH AC Potsey 453 13, II-30 11,1-23

SH AC All Reset 454 13,Il-31 11,1-24

10.



Beschrijving

SP Control

Hyb. On

Hyb. On 2

SP End

SP End 2

SET START

Amp A (000)

Amp B (100)

SP. A (000)

SP B (100)

Adr. Strobe

SPA 40

SPA 20

SPA 10

SPA 08

SPA 04

SPA 02
SPA '01

REQ End.

Recorder Control

no. Pluggen v.d. circuit kaarten Ext.

470 II,II-19

471 II, II-20

472 II,II-21

473 II, II-22

474 II, II-23

475 II,II-25

476 II, II-26

477 II, II-27

478 II,II-28

479 II, II-29

480 II, II-30

481 II,II-31

482 II, II-32

483 II, II-33

484 II, II-34

485 II, II-35

486 II, II-36

487 II, II-24

II.

C7,BB

C7,CC

C7,Y

C7,Z

C7,L

C7,R

C7,P

C7,N

C7,M

C7,D

C7,C

C7,B

C7,A

C7,K

C7,J

C7,H

C7,F

C7,E

Rec. Cont.

Bit

" i

"
"
+5V

o

2

3

490

491

492

493

494

10, II-41

10,II-42

10,1-41

10,1-42

! 4

2

5

3



Voedingen
12.

Analuge aardL' 401 AGE CO,R,T,V,X, -( I tIm 13) I 37,38, II 37,38 -

(6 tIm 13) I 7,8, II 7,8

Digitale aarde 402 AGE CO,P,S,U,W, -(I tIm 3 ) I 7,:3, II 7,8

+ 5 V analoog 403 AGE CO,F,J, -(1,6t/mI3) I 3,4, II 3,4

2 II 17,18, 2 I 3,4, 3 I 17, 18

3 II 17,18

+ 5 V digitaal 404 AGE C6,E,H - 2 II 3,4, 3 I 3,4, 3 II 3,4

+ 3 V digitaal 405 AGE CO,K,M -(1,2,3) I 5,6, II 5,6,

+12V analoog 406 AGE CO,B,D -.1 I 1,2, I II 1,2, 2 I 1,2

AGE C4 - CC

+12V digitaal 407 AGE CO,A,C -2 II 1,2, 3 I 1,2, 3 II 1,2

- 6 V analoog 408 AGE CO,Z,BB -I 141,4l, I II 41,42, 2 I 41,42

- 6 V digitaal 409 AGE CO,Y,AA .,.2 II 41,42, 3 I 41,42, 3 II 41,42

+2.7V analoog 410 AGE CO,DD,FF -(4,5) I 5,6, II 5,6

-2.7V analoog 411 AGE CO,JJ,LL -(4,5) I 39,40, II 39,40

+120 V analoog 412 AGE CO,L -13 I 35,36, 13 II 35,36



Heferenties :

1) ~tuureenheid voor een hybriede re~enmachine

2) Het hybriede systeem. De software I en II

J • ,; •H. Puts

NoR.A. Vroom
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