
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Het hybride koppelapparaat tussen de PDP 11/20 en de Hitachi 505

Holtz, I.F.E.M.

Award date:
1973

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/526905d1-ec7b-4de0-9de8-df41bcd10c19


AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK

TECHNISCHE HOGESCHOOL

EINDHOVEN

Groep Meten en Regelen

RET HYBRIDE KOPPELAPP ARAAT

TUSSEN

DE PDP 11/20 EN DE HITACHI 505

door I.F.E.M. Holtz

Rapport van het a£studeerwerk

uitgevoerd van rnei '12 tot sept. '13
in opdracht van pro£.ir. F.J. Kylstra

onder leiding van ir. J.J.H. v. Nunen

==-_-L.~L.;;;.I.-liII~~
~T~CHNISCH~ HOOESCHOOL

EIND: ;-';'J~N

STUDIES:CLlOTHEEK

ELEKTROTi:.CHhitCK



- 2 -

Inhoud
I

1. Summary.

2. Inleiding.

3. De PDP 11/20

4. De analoge machine en de conversie apparatuur.

4.1. De analoge machine.

4.2. De Analoog/Digitaal conversie apparatuur.

4.3. De Digitaal/Analoog conversie apparatuur.

5. Het hybride koppelapparaat.

5.1. De samenstelling.

5.2. De adressering.

5.3. De interrupt control.

5.4. De data transceiver.

5.5. De ADC besturingseenheid.

5.6. De DAC besturingseenheid.

5.T. De digitale input en output eenheid.

5.8. De Mode A.C. besturingseenheid.

5.9. De programmeerbare klokeenheid.

5.10. De status-, synchronisatie- en fouten

register eenheid.

6. De Software.

7. De Hardware.

8. Conclusie.

9. Literatuurlijst.

3

4

8

13

13

14

15

16

16

11
19

19

20

23
24

25
27

28

36

36

37

38



- 3 -

1. Summary.
I

A coupling device for the interfacing of the analog computer, Hitachi

505, to the digital computer, PDP 11/20, has been constructed.

The design enables the A/D- and D/A-converters to work at their

maximum speeds. The software organization provides a maximum of

flexibility of the system.

Voor de koppeling van de analoge machine, Hitachi 505, aan de digitale

machine, PDP 11/20 is een koppelapparaat gebouwd. Het'ontwerp maakt

het mogelijk om de A/D- en D/A-converters met hun maximale snelheden

te bedrijven. De software organisatie van de koppeling biedt een

maximale flexibiliteit van het systeem.
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2. Inleiding.
i

De groep E.R. beschikt over een hybride machine, die is samengesteld

uit de digitale machine I.B.M. 360-30F, de analoge machine Hitachi 505

en een zelf ontworpen en gebouwd koppelsysteem. (lit. 1) De structuur

van de I.B.M. 360-30F maakt het werken in een "real-time" omgeving,

zoals dat bij een hybride machine wordt gewenst, bezwaarlijk. Het

I.B.M. datakanaal en de daarvoor benodigde kanaalprogrammals zorgen

ervoor dat de digitale machine niet snel kan reageren op een gebeur

tenis in het analoge gedeelte. Het starten en stoppen van een kanaal

programma duurt + 7 msec. Als voor iedere input of output transactie

e~n afzonderlijk kanaalprogramma zou moeten worden gebruikt, zou dat

een maximale snelheid van ~ 140 samples/sec. betekenen. Daarom zijn

er hybride input en output routines geschreven, die in sen kanaal

programma een complete reeks samples verzorgen. Dit maakt het mogelijk

om de snelheid van input of output te verhogen tot + 50.000 samples/sec.

Wanneer echter gelijktijdig input en output wordt gewenst zijn de

maximale snelheden zoals aangegeven in tabel 2.1. (lit. 2)

~
Esn kanaal- Een kanaal-
programma programma
per sample per samplereeks

1 kanaal 16 msec. 20 )Isec.input of output

2 kanalen 16 msec. 1.4 msec.input en output

5 kanalen 16 msec. 1.55 msec.input en output

tabel 2.1.: Maximale sample snelheden.

Het is ongewenst de I.B.M. 360 door middel van een interrupt van uit

het analoge gedeelte van de hybride machine te beinvloeden. Een reactie

van de I.B.M. 360 op een gebeurtenis uit de analoge machine is aIleen

mogelijk als de machine bezig is met uitvoering van een kanaal program

ma (busy form of waiting). Deze problemen kunnen worden opgelost door

een minicomputer tussen de I.B.M. en het hybride koppelsysteem op te

nemen. Deze minicomputer kan dan als data buffer en besturings apparaat
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werken. De minicomputer verzorgt dan de tijdskritische communicatie

tussen het analoge en digitale gedeelte van de hybride machine. Het

digitale rekenwerk waarvoor een grote machine nodig i~kan dan later

door de I.B.M. 360 worden verricht. Voor de minicomputer is de keuze

gevallen op de PDP 11/20 van Digital Equipment Corporatlon~ tlit. 2)

Deze machine beschikt over uitgebreide faciliteiten voor het eenvoudig

koppelen van randapparatuur. Bovendien is er een mogelijkheid voor

interrupts op meerde~prioriteitsnivo's.Hierdoor is het mogelijk om

snel en effici~nt te reageren op gebeurtenissen in het analoge gedeel-
. .

tee De snelheid van analoge input of output kan hierdoor aanzienlijk

worden verhoogd. Deze snelheden zullen nagenoeg geheel worden bepaald

door de snelheden van de convertors.(A/D en D/A). De PDP 11 kan de

dat.a, die voor de I.B.M. 360 bestemd is, bufferen en in blokken over

zencl!en. Dit zou tot een aanzienlijke vereenvoudiging vande kanaal

pr~gramma's leiden.

Eeu, ander bezwaar blijft echter de beperkte beschikbaarheid van de

I.B~M. 360 voor het hybride rekenwerk. Vooral bij de opbouw van hybri

de ~rogramma's is dit een groot bezwaar. Tijdens de vaak omvangrijke

afregelwerkzaamheden aan het analoge model staat de digitale machine

atil, zodat van een effici~nt machine gebruik nauwelijks sprake is.

Bij de aanschaf van het Burrough's B6700 systeem door het rekencen

trum van de T.H., bleek de mogelijkheid om dit systeem als digitale

partner in de hybride machine te gebruiken. Deze machine is ten alle

tijde beschikbaar. De hybride machine zal daarom ala volgt worden

aamengesteld: (fig. 2.1.)

1) De digitale machine Burrough's B6700.

2) De digitale machine PDP 11/20.

3) De analoge machine Hitachi 505 met Adage A/D en D/A convertors.

4) Een koppelapparaat tussen B6700 en PDP 11

5) Een koppelapparaat tussen PDP 11 en het analoge gedeelte.

- D/A
I

.... IKOPPE L
~ ....

~
KOPPEL

H it.50SB 6700
lapparaa

PDP 11
apparaa

YA/D I

fig. 2.1.: Samenstelling van de hybride machine.
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H~t koppelapparaat tussen de B 6700 en de PDP 11 is als afstudeerwerk

ontworpen en gebouwd door de heer D. Woensdregt (lit. 3).
In de voor het hybride rekenwerk benodigde reken- en geheugen-capaci

teit wordt door het B 6700 systeem ruimschoots voorzien. Bovendien

beschikt dit systeem over een uitgebreide hoeveelheid randapparatuur.

Via het Remote Job Entry systeem van deze machine, wordt het mogelijk

om vanuit de PDP 11 programma's aan het B 6700 systeem aan te bieden

en tot executie te brengen. Output kan dan worden verkregen op een

van de randapparaten van het B 6700 systeem of op een van de rand

apparaten van de PDP 11.

De toepassingen van de hybride machine liggen in de groep E.R. op

het gebied van:

1} Parameters schatten van mathematische modellen van fysisch systemen.

2) Verzamelen van, aa:ta van bestaande processen.

3) ~~alyse en syrr~bese van regelsystemen.

In de toekomst wordt gedacht aan het oplossen van stelsels partiele

di~ferentiaal vergelijkingen.

'l'ijdens het hybride rekenen wordt de synchronisatie van het analoge

en bet digitale gedeelte van het programma verzorgd door de timing

en controle eenheid, die deel uitmaakt van het hybride koppelappa

raat (fig. 2.2.).

D/A

TI MING

Dig. M.
en .;

... CONTROLE ... Ana I.M.

EENHEID

.., AID~

.

fig. 2.2.: Het hybride koppelapparaat.
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D~ synchronisatie kan op de volgende twee manieren gebeuren:

1) Op klokbasis.

Hiervoor is in het hybride koppelapparaat een kristalgestuurde

programmeerbare klok aanwezig.

2) Op interrupt basis vanuit de analoge machine.

Hiervoor is op de analoge machine een interrupt aanvrage lijn aan

wezig. Via de timing en controle eenheid kan een interrupt in de

PDP 11 worden aangevraagd.

Bij het nemen van samples van een model dat op de analoge machine

is geprogrammeerd, zoals voorkomt bij b.v. het parameterschatten,

wordt meestal gebruik gemaakt van de synchronisatie met behulp van de

klok.

Een mogelijke gang van zake hierbij is de volgende: (fig. 2.3.)

1) De klok w~rdt door het digitale programma ingesteld op de gewenste

sample tiJd.

2) Het koppelapparaat wordt z6 geprogrammeerd dat iedere klokpuls

een interrupt in de PDP 11 verool'zaakt.

3) De Interrupt Service Routine (I.S.R.) zorgt nu voor het in- of uit

lezen van de samples.

tKLOKPULS tKLOKPULS

__U .....,_'_,5_,R_,----'- U I. 5, R. L
...!.....,..

fig.2.3.: Synchronisatie voorbeeld.

De wenselijkheid om vanuit de analoge machine een interrupt te genere

ren, doet zich voor als, naar aanleiding van een gebeurtenis in het

analoge programma, de rekenstrategie moet worden veranderd. B.v.: Als

een signaal een bepaalde waarde bereikt of overschrijdt dient de aan

het model toegevoerde input te worden aangepast.
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3, De PDP 11/20.

De PDP 11/20 van Digital Equipment Corporation (DEC) is een twee

adres machine met een woordlengte van 16 bits.

De processor beschikt over 8 "general purpose" registers. Hiervan

wordt een register (register 7) als programma teller gebruikt. De

machine beschikt over een hardware stack. Hierdoor wordt de uitvoering

van geneste interrupts en "reentrant" subroutines zeer eenvoudig. Het

register 6 wordt als hardware stackpointer gebruikt. De instructieset

bestaat uit 55 instructies:

1) Enkel operand instructies (13).

2) Dubbel operand instructies (7).
3) Programma controle instructies (22).

4) Conditie code instructies (8).

5) Diverse instructies (5).

Er zijn 8 adresserings modes:

1) Directe adressering (4).
2) lndirecte adressering (4).
De structuur van de PDP 11 maakt deze machine bijzonder geschikt als

procescomputer. De machine is opgebouwd langs een snel datakanaal,

de Unibus (fig. 3.1.)

" "U N 1 B U 5

"'
11 I 1

,

PROCESSOR GEHEUGEN
RAND-

APPARATEN

fig.3.1.: De opbouw van de PDP 11

De Unibus omvat 56 bidirectionele signaallijnen:

16 data lijnen.

18 adres lijnen.

22 controle en synchronisatie lijnen.

ledere geheugenlocatie heeft, evenals ieder register in een randap-

IL~._.-_
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paraat,zijn eigen adres. Omdat het geheugen en de randapparatuur op

gelijke wijze kunnen worden geadresseerd, ontbreken in deze machine

de specifieke Input/Output instructies (lit. 4). Een geheugen locatie

bestaat uit 8 bits (= 1 byte). Een woord bestaat uit 2 bytes, het

high- en het low-order byte. Het adres van het woord komt overeen met

het adres van het loworder byte en is altijd even.

De Unibus bevat 18 adreslijnen. Hiervan worden er 16 voor de adres

sering gebruikt. De twee overige lijnen zijn bestemd voor een eventu

ele systeem uitbreiding. Hieruit voIgt dat 32 k. woorden direct adres

seerbaar zijn. De laatste 4 k. adressen zijn echter gereserveerd voor

randapparatuur, zodat een maximale geheugen omvang van 28 k. woorden

resteert. Het kerngeheugen is opgebouwd uit blokken van 4 k. of 8 k.

woorden (fig. 3.3.). De werking van de machine is asynchroon, aIle

communicatie over de Unibus geschiedtinterlocked in een master-slave

relatie. Het data transport over de Unibus verloopt als volgt:(lit. 5)
(fig. 3.2. geeft een timing diagram van een DATI transfer als voorbeeld)

1----75 n. MIN.

AT MASTER MASTER MUST DESKEW AS
+3V SSYN MAY PRECEDE DATA

ADDR. + CONTROL (T)1'- B_Y_7_5_n.--\r-- ....J

M SYNIT) --"O.;.-V ..,

---I150n. MIN.
L..-----~---____i:....J

DATACR) -----------~--____,

SSYN(R) ------------->.::~____,

RESTORE

ALL TIMING APPROXIMATE. BUS TRANSMISSION TIME
EXAGGERATED. READ CYCLE NOT DONE FOR DEVICE
REGISTERS. RESTORE CYCLE NOT DONE FOR DATlP

75 n. GUARANTEED MINIMUM
AT SLAVE

(R)-RECEIVED

(T)- TRANSMITTED

AT SLAVE

AIlOFl.+CONTROL IRl ------,

DATA IT) ---------+------,

MEM CYCLE -------t---,

MSYNIR) -------"..{

SSYN CT) ----------t'---------,

11-0002

fig. 3.2.: DATI traqfer timing diagram.

1) De master zet adres, controle signalen en e.v. data op de daartoe

bestemde lijnen.
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2) Na 150 nsec. (voor de-skew) geeft de master het MSYN signaal.

3) De slave reageert op zijn adres en MSYN en voert de door de controle

lijnen gespecificeerde opdracht uit (data overnemen of afgeven).

4) Na minimaal 15 nsec. na het ontvangen van het SSYN signaal van de

-slave neemt de master de data over (DATI) of neemt de master de

gezonden data, controle en adres weer weg (DATO).

Met uitzondering van het kerngeheugen kan in principe ieder randappa

raat busmaster zijn. Het hoeft daartoe aIleen over de benodigde hard

ware te beschikken. Als geen randapparaat busmaster is', is de proces

sor busmaster. Om busmaster te worden moet een aanvrage bij de proces

sor worden gedaan. (Bus Request) Hiervoor zijn 4 busrequest lijnen

op de Unibus, corresponderend met 4 prioriteitsnivo's. De prioriteit

van de processor wordt onder programma controle bepaald en is aange

geven in het processor status woord (PSW). Als het busrequest een ho

gere prioriteit heeft dan de processor zal aan het busrequest worden

voldaan.Er vindt dan een Priority TRansfer (PTR) plaats (fig. 3.4.).

AT DEVICE

BRIT! ~~~-~~J~ ---,I _
BG(R) 1..... _

SACKIT) --------- ~

_
________________________ ~o~~~'~~'

BBSrIRElT) . .

AT PROCESSOR

,,::::: ~~=~==l~I----:-j-i -----------------------~
BBSr(TElR) ----J[---r-L

(R)-RECEIVED
(TJ-TRANSMITTED

ALL TIMING APPROXIMATE, BUS TRANSMISSION TIME EXAGGERATED
11-0004

fig. 3.4.: Priority tranfer timing diagram.

De processor geeft dit aan het randapparaat te kennen door een sig

naal op de met de busrequest lijn corresponderende busgrant lijn.
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Db indiener van het busrequest bevestigt de ontvangst van het busgrant

signaal door middel van het SACK signaal. Na be~indiging van de lopende

instructie op de Unibus (BBSY en SSYN vallen af) wordt het randapparaat

busmaster.

In het hybride koppelapparaat wordt het busmastership aIleen gebruikt

voor het genereren van een interrupt. Om een interrupt te kunnen aan

vragen moet het randapparaat eerst busmaster zijn. Nadat het randap

paraat het busmastership op de bovenvermelde wijze heeft verkregen,

kan het een interrupt aanvragen door een signaal op de interrupt (INT)

lijn van de Unibus. Het randapparaat dient dan tegelijkertijd het

interruptvector adres op de data lijnen te zetten. De processor rea

geert op de interrupt aanvrage door de programma teller en het proces

sor status woord op de stack te zetten, de programma teller te laden

met de inhoud van het eers~woord van de interrupt vector en het pro

gramma status woord te laden met de inhoud van het tweede woord van de

.interrupt vector. De programma teller bevat nu het adres van het pro

gramma, dat als gevolg van de interrupt moet worden afgewerkt, de

Interrupt Service Routine ~SR). Als de ISR wordt be~indigd met de in

structie ReTurn from Interrupt (RTI), wordt het programma, op het punt

waar het werd onderbroken, met de oude processor status, hervat.(fig. 3.j

Programma YoortgQng ~

Interrupt~ j
l5R

RT I

fig. 3.5.: Interrupt afhandeling.

Op de mogelijkheid van data transport langs de Unibus, zonder de tus

sen komst van de processor, zal hier niet worden ingegaan. Deze vorm

van data transport wordt in het hybride koppelapparaat niet gebruikt.

De aansluiting van randapparaten op de Unibus is, door de beschikbaar

heid van een groot aantal DEC standaard eenheden zeer eenvoudig.
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I~ het hybride koppelapparaat wordt gebruik gemaakt van de DEC stan

daard eenheden M 105 (adresselector module) en M 7821 (interrupt

control module). De adresselectorregelt de ontvangst en de decode

ring van de adressering en bepaalt de keuze tussen input of output.

De interrupt control bevat aIle benodigde logica voor het aanvragen

van het busmastership en het genereren van een interrupt (lit. 5).

4. De analoge machine en de conversie apparatuur.

4.1. De analoge machine.

Als a~a}Q~ machine wordt in de hybride combinatie de Hitachi 505 ge

bruik~~ Da rekengrootheden worden gerepresenteerd door spanningen

tUSS~J® +1~~ V. en -100 V. De bandbreedte van de versterkers, bij

een ve~eFking van 1 x, bedraagt 100 kHz.

De machin~; .is opgebouwd uit drie consoles. Twee consoles bevatten de

analog~ c~~ponenten, het derde is een controle console. Als analoge

componenten zijn o.a. aanwezig:

108 versterkers

36 integratoren

16 comparatoren

12 multiplicatoren

36 servopotentiometers

;12 potentiometers

16 vrije relais

Voor een uitgebreide beschrijving zij verwezen naar de Hitachi machine

handboeken.

Vanuit de controle console wordt de rekenmode van de machine en de

integratie tijdsconstante bestuurd. Bovendien is op dit console een

aantal digitale componenten aanwezig. De controle apparatuur bestaat

uit een digitale voltmeter, een analoge voltmeter en een drie kanaals

oscilloscoop.

Voor afstandbesturing zijn de volgende mogelijkheden aanwezig:

1) De adresselector. Met de adresselector kunnen de uitgangen van de

versterkel's , de comparatoren of de middenkontac

ten van de relais worden geselecteerd.

In de rekenmode POTSET worden de servopotentio

meters met de adresselector geadresseerd.
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2). De rekenmode. De vijf rekenmodes RESET, COMPUTE, HOLD, POTSET en
I

ALL RESET kunnenop afstand worden bestuurd.

De besturing van de adresselector zal in het hybride koppelapparaat

worden verzorgd door de Amplifier Select eenheid.

De besturing van de rekenmode zal worden verzorgd door de Mode A.C.

eenheid.

4.2. De Analoog/Digitaal conversie apparatuur.

De hybride machine beschikt over 16 analoge input kanalen. Deze 16 ka

nalen zijn via een multiplexer aangesloten op een AnaloogjDigitaal

Converter (ADC).(fig. 4.1.)

AOC f;------I MULTIPLEXER

fig. 4.1.: De analoog/digitaal conversie apparatuur.

Het oplossend vermogen van de ADC is 12 mV. (13 bit + tekenbit voor

+100 V. tot -100 V.)(lit. 6) De ADC voert een conversie uit in 4 psec.

De schakeltijd van de multiplexer is 6 psec. De totale tijd, benodigd

voor de conversie van een kanaal is dus 10 psec. Bij het nemen van

samples op 16 kanalen zou er dus minimaal een tijetverschil van _.

~ 150 psec. tussen het inlezen van het eerste en het laatste kanaal

ontstaan. Daarom is in ieder analoog input kanaal een Sample/Hold (S/R)

versterker opgenomen. De open-ingstijd (aperture time) van de S/H ver

sterkers is 20 nsec. Bij een bold-tijd 1 msec. is de nauwkeurigheid

van de uitgangsspanning beter dan .01 %, zodat het nu mogelijk is om

op een tijdstip de analoge input samples af te lezen.

De gang van zake bij het nemen van samples is nu als voIgt:

1) De S/H versterkers worden met een commando gelijktijdig in de

bold mode gebracht.

2) De kanalen worden sequentieel geconverteerd.

3) De S/R versterkers worden in track gezet.

De besturing van de ADC, de multiplexer en de S/H versterkers wordt
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v~rzorgd door de ADC besturingseenheid in het hybride koppelapparaat.

4.3. De Digitaal/Analoog conversie apparatuur.

De hybride machine beschikt over 16 analoge output kanalen. Deze

output kanalen bestaan elk uit een Digitaal/Analoog Converter (DAC).

Deze DACl s hebben een oplossend vermogen van 6 roV. (14 bit + tekenbit

voor +100 V. tot -100 V.)(lit. 6) Via een digitale distributor worden

de ingangs buffers van de DAC' s geladen. De schakeltijd van de distri

butor is 1.5 usee. Om te voorkomen dat er tussen het beschikbaar komen

van aIle 16 kanalen een tijdsverschil zou ontstaan, zijn de DAC's

dubbel gebufferd (fig. 4.2.).

[HSTRIBUTORffo::::-_

BU FF E R

B UFFE R

BUFFER

fig. 4.2.: De Digitaal/Analoog conversie apparatuur.

De gang van zake bij analoge output is nu als voIgt:

1) De ingangsbuffers van de DACl g worden sequenti~el geladen.

2) Door een DUMP commando wordt simultaan de data overgebracht naar

de DACl s , waarna de conversie wordt uitgevoerd.

De besturing van de distributor en de DACls wordt verzorgd door de

DAC besturingseenheid in het hybride koppelapparaat.

Tot besluit van dit hoofdstuk een overzicht van de bedrading tussen

het analoge en het digitale gedeelte van de hybride machine (fig. 4.3.).
adres

d iaitaal in
~

t- d ia itaal u i t
DIG. « < ANAL.

MACH.
oct '" A.C. ready
0:: .... MACH.
oct
Q.
Q. ad re s • con l r 0 Ie
oct >
..J DACIIJ data ~

Q.
Q.

adres. controle0
x ~ ADC

data
<: ,

fig. 4.3.: Bedradings overzicht.
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5~ Het hybride koppelapparaat.

5.1. De samenstelling.

Het is de taak van het hybride koppelapparaat om een verbinding tussen

de parallel werkende analoge machine en de sequenti~el werkende digi

tale machine tot stand te brengen.

De voor de conversie van analoge data benodigde A/D en D/A conversie

apparaten zijn reeds in Hfdst. 4 beschreven. Daarnaast zijn 16 kanalen

digitale input (tlsense lines") en eveneens 16 kanalen digitale output

(" control lines") beschikbaar. De digitale input kanalen worde~ ge

bruikt voor het inlezen van data die in de analoge machine in digitale

vorm aanwezig is. B.v. de standen van schakelaars of de toestanden van

comparatoren. Met behulp van de digitale output kanalen kunnen b.v.

relais worden bestuurd.

De besturings functies die het hybride koppelapparaat moet verzorgen

bestaan uit:

1 ) De rekenmode van de analoge machine.

2) De adresselector.

3) De A.D.C. besturing.

4) De D.A.C. besturing.

Voor de samenstelling van het hybride koppelapparaat is een zoveel

mogelijk modulaire opzet gekozen. (fig. 5.1.)
/ ..
~ UN I BUS

BR-BG ~)A(6:1) A(17 :7.0) 0(15 :0)

v
-. " SSYN A IN T : SSYN

Iv MSYN SACK
C(1 :0) v BBSY

SUBADRES ADRES I NTE RRU PT
SELEC TOR S ELECTO R

OAT A
CONTROL

ivf TRANSCEI V ER

!>u b - d a tab u s I
~~ I+r ~iI~I H rl

v DIGITALE SYNCHR.-

ADC DAC MODE STATUS-
INPU T KLOK FOUTEN-

6. BESTU RING BESTU RING A. C.
OUT PUT REGISTERS.

Ii bl a d res s e-I:I r i n 9 en Hcontrole I~ Ii
fig. 5.1.: De samenstelling van het koppelapparaat.

. .
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VQor zover mogelijk is van standaard DEC modules gebruik gemaakt.

Dit geldt vooral voor die modules die direct op de Unibus worden aan

gesloten. Als niet van DEC modules gebruik kon worden gemaakt is de

aansluiting met de door DEC,voor aansluiting op de Unibus gespecifi

ceerde IC's, tot stand gebracht (driver: 8881, receiver SP 380 A,

beiden van het fabrikaat Signetics.).

5.2. De adressering.

Voor aansluiting op de adres lijnen van de Unibus zorgen in het hybri

de koppelapparaat twee eenhedens

1) Een gering gewijzigde DEC adresselector, M 105. Deze is aangeslo-

ten op de adreslijnen A (11:1+0).

2) De sub-adresselector. Deze is aangesloten op de adreslijnen A (6:1).

De standaard DEC adresselector M 105 kan worden gebruikt voor het

adresseren van vier verschillende registers. De M 105 wordt daartoe

aangesloten op de adreslijnen A (11:0), de MSYN lijn, de SSYN lijn en

de controle lijnen C (1:0). De adreslijnen A (11:3) worden nu gebruikt

om te bepalen welke adressen de vier registers, die door uitcodering

van de adreslijnen A (2:1) worden bepaald, zullen hebben. De adreslijn

A (0) wordt aIleen gebruikt bij byte adressering. In het ontwerp van

het hybride koppelapparaat is aan ieder AUC of DAC kanaal en aan aIle

andere eenheden een eigen adres toegekend. Daarom is het noodzakelijk

om over meer dan vier register selectie lijnen te beschikken. De adres

selector is daarom uitgebreid met de sub-adresselector die een uitco

dering van de adreslijnen A (6:1) verzorgt. Hierdoor zijn binnen het

hybride koppelapparaat 64 adressen beschikbaar gekomen.(fig. 5.2.)

KOPPEL-A (17 :7.0)
C( )1 :0 APPARAAT

US MSYN M 105SSYN
") AD RE S - OUT LOW

SELECTOR o U TH I GH
IN

tSELECT

A ( 6 :1 ) SUB - AA C5 :"
ANA LOOq

AD RES - G R (1 :0)
SE LEC TO R FU(l5:0)

UNIB

fig. 5.2.: Adrea selectie.
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De verdeling van de adressen in het hybride koppelapparaal is aan
;

gegeven in tabel 5.1.

113600 Status register

113602 Synchronisatie register

113604 Fouten register

113606 Mode A.C.

113610 -Klokpuls interval register

· · • vrije adressen

113620 Digitale input register

173622 Digitale output register

· · · vrije adressen

113100 DAC I ADC kanaal 0

113102 DAC I ADC kanaal 1

· • · . . . . . . . . . .
113130 DAC I ADC kanaal 15

· · · vrije adressen

113116 laatste adres

tabel 5.1.: Adres ~erdeling.

De adresselector M 105 wordt gebru.ikt om vast te stellen dat het hybri

de koppelapparaat wordt geadresseerd en regelt de synchronisatie (SSYN).

Bovendien bepaalt de M 105 of er input of output wordt gewenst en of

er byte adressering plaats vindt. Dit wordt aangegeven met de signalen

IN, OUT LOWen OUT HIGH. (Waar in het vervolg wordt gesproken van OUT,

wordt OUT LOWen OUT HIGH bedoeld.) Als een adres in het hybride kop

pelapparaat wordt bedoeld (SELECT), bepaalt de sub-adresselector walk

adres wordt geselecteerd. Zoals uit tabel 5.1. blijkt worden de adres

sen 113100 tim 113130 voor analoge input 6f output gebruikt. Met de

controle lijnen C (1:0) wordt bepaald of input of output is gewenst.

Bij data overdracht van de processor naar een randapparaat vindt op

de Unibus eerst een DATIP transfer plaats, waarna met een DATO trans

fer de data wordt overgedragen aan het randapparaat (lit. 5). De M 105
adresselector maakt echter geen onderscheid tussen een DATIP en een

DATI transfer. Dit zou tot gevolg hebben dat bij adressering van een

DAC kanaal eerst het ADC kanaal met hetzelfde nummer wordt geadresseerd.

Zoals we bij de behandeling van de ADC besturingseenheid zullen zien
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i~ dit ongewenst. De M 105 is daarom enigszins gewijzi~zodat niet

meer op een DATIP transfer wordt gereageerd. (fig. 5.3.)

BUS

A 0 L

IN

BUS
elL OUTLOW

/BUS
OUTHIGH

c: 0 L

fig. 5.3.: Gewijzigde decodering van de M 105.

5.3... De interrupt control.

VOOH het aanvragen van een interrupt zijn in het hybride koppelappa

raat twee aanleidingen:

1) Ee voortgang van het hybride programma vraagt om afhandeling door

de processor. Hiervoor wordt een interrupt op prioriteitsnivo 6

aangevraagd (INT A).

2) In het hybride koppelapparaat is een fout opgetreden. Hiervoor

wordt een interrupt op prioriteitsnivo 1 aangevraagd (INT B).

Voor het aanvragen van de interrupts wordt gebruik gemaakt van d·~

DEC interrupt control M 1821. Deze module bevat aIle, voor het ver

krijgen van het busmastershipengenereren van een interrupt, benodigde

logica.

5.4. De data transceiver.

Op de lijnen van de Unibus zijn naast de processor, aIle randapparaten

van de PDP 11 aangesloten. Om de Unibus niet met nodeloos veel ingang

en en uitgangen van registers te belasten, wordt de aansluiting op de

datalijnen van de Unibus tot stand gebracht via de data transceiver.

De data lijnen worden nu elk nog slechts met een ingangs-en een uit

gangspoort belast. Bovendien worden de 16 bidirectionele Unibuslijnen

gesplitst in 16 ingangs- en 16 uitgangslijnen. De data ingangslijnen
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zijn geschikt om met behulp van IC's met open collector uitgangen,

een "wired or" te vormen. Op de datatransceiver is daartoe een collector

weerstand aanwezig. (fig. 5.4.)

IN

UNIBUS
OUT

fig. 5.4.: E~ data transceiver circuit.

5.5. De ADC besturingseenheid.

De A.D:C besturh~gseenhe·i:d wordt met de signalen ANALOOG en IN geselec

teerd. De adreslijnen A (5:1) worden dan gebruikt om aan te geven

welk IDultiplexer kanaal wordt geadresseerd. (fig. 5.5.)

A NAlOOG

IN

O. S.
1)Is.

55 YN. IN H.

TRIGGER ADC

CONV. BUSY

fig. 5.5.: De ADC besturingseenheid.

Voordat een conversie kan plaatsvinden moeten de S/H versterkers,door

een commando dat wordt gegeven uit de synchronisatie eenheid, in de

HOLD mode worden gezet. De AD conversie apparatuur wordt gestart door
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e~n TRIGGER signaal. Tijdens de schakeltijd van de multiplexer is aan

de uitgang van de ADC de data van de vorige conversie nog beschikbaar.

~a 6 psec. wordt de A.D. conversie gestart. Het einde van de conversia

wordt aangegeven door hat afvallen van het CONVERSION BUSY signaal.

--l I~T_R_IG_G_E_R _

_______---:,.- ---JI CONVE~IO N 8 US V_1 _

"DATA BES(I;:HIKBAAR (N-l)

N-l~ ADRES.:"N

_ 1'-- 1- ( N)

-f'-1.:-}J_s_e_c_
o --jfi-! ~t_-_---6t_1 +~----_t\-O------4't------'t_f-

fig. 5.6.: ADC tijdsdiagram.

Er ZlJn nu twee besturingsmethoden mogelijk:

1) Met een PDP 11 instructie wordt het multiplexer adres opgegeven en

de conversie gestart. Een tweede PDP 11 instructie wordt gebruikt

om, na het afvallen van het BUSY signaal,de data in te lezen.

2) Met een PDP 11 instructie wordt hat multiplexer adres opgegeven en

de conversie gestart. De be~indiging van de instructie wordt ZQ lang

uitgesteld totdat de conversie klaar is, waarna de data in dezelfde

instructie kan worden ingelezen.

Met de eerste methode is een geringe winst aan processor tijd te be

halen. (Indien gebruik wordt gemaakt van de snelste adresserings modes,

is in het eerste geval 8 psec. per conversie nodig. De tweede methode

vereist 12 psec. Als echter meerdere kanalen moeten worden geconver

teerd is geen tijdswinst te behalen daar de processor slechts over

een peperkt aantal registers beschikt en voor aIle adressering de_r~

gister mode moet worden gebruikt.) Omdat de eerste methode slechts in

bepaalde gevallen tijdswinst kan opleveren, wordt de tweede methode

gekozen. De programmering is bij deze tweede methode eenvoudiger en

overzichtelijker~ijhet inlezen van analoge data wordt nu, na het
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opgeven van het multiplexer adres en het starten van de conversie, het

be~indigen van de instructie uitgesteld. Dit kan met behulp van een

SSYN. INHIBIT signaal dat wordt toegevoerd aan de M 105 adresselector.

Zolang als het SSYN.INH. signaal duurt zal de M 105 geen SSYN. sig

naal geven. Pas na de ontvangst van het SSYN. signaal wordt de instruc

tie door de processor be~indigd. Tijdens de schakeltijd van de multi

plexer vindt geen conversie plaats. Daarom is er in de ADC besturings

eenheid een SSYN.INH. One Shot van 8 psec. aanwezig die zolang het

CONVERSION BUSY signaal de SSYN nog niet kan onderdrukken deze taak

verzorgi. (fig. 5.1.) Na het afvallen van het BUSY signaal wordt de

~TRIGGER
,

-.J._ S~Y~ I ~H:..-O.~ J
[ CO NV. BUSY -'

-.1- SSYN IN H. J- _., _.- -

0 J.Isec. 2 4 6 8 10 12
I I I I I I I

fig. 5.1.: SSYN.INH. tijdsdiagram.

SSYN vrij gegeven. De data is nu beschikbaar en wordt door de processor

overgenomen.

Een ADC overload treedt op als wordt geprobeerd een spanning met een

absolute waarde groter dan 100 V. te converteren. De ADC overload

wordt gesignaleerd in het statusregister.

Programmerings voorbeeld:

De s/H versterkers worden door een commando uit het synchronisatie

register in de Hold mode gezet (wordt bij de synchronisatie uitvoerig

behandeld) :

MOV HOLD , SYNREG.

Het inlezen van een analoog signaal gebeurt nu met de instructie:

MOV KANAAL NR. ,DATA ADRES.

De ADC besturingeenheid zorgt nu voor de volledige verzorging van de

conversie en de data wordt gezet op het door DATA ADRES gespecificeer

de adres.
Nadat aIle gewenste kanalen zijn ingelezen moeten de siR versterkers
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weer in de TRACK mode worden gezet:
;

MOV TRACK,SYNREG.

5.6. De DAC besturingseenheid.

De DAC besturingseenheid wordt geselecteerd met de signalen ANALOOG

en OUT. De adreslijnen A (5=1) worden dan gebruikt om te bepalen

welk distributor kanaal wordt geadresseerd. Het distributor kanaal

adres en de data worden in registers gezet en de conversie apparatuur

wordt met een TRIGGER puIs gestart.(fig. 5.8.)

~ TRIGGER

I

I minimQ'1I:1.2Spsec. I I
t' • _D_U!:!..P _

.25 psec.
~

fig. 5.8.: DAC tijdsdiagram.

Na minstens 1.5 psec. is de data overgenomen in de eerste buffer van

de DAC'en kan met een DU~~ commando de D.A. conversie worden gestart.

.,

TRIGGER

OVER LOA 0

ANALOOG

OUT

DISTRIBUTOR ;a ADRES

===i::=====1~I---------
C/)

DA TAO U T -l DA C DA TA

=====:::L=========1~~===========
C/)

)
DUMP 0 A C

fig. 5.9.: De DAC besturingeenheid.

Als een poging wordt gedaan om de representatie van een spanning met

een absolute waarde groter dat 100 V. te converteren wordt die aange

geven door het DAC overload signaal. Dit wordt gesignaleerd in het

status register.

Programmerings voorbeeld:

Het laden van de eerste buffer van de DAC wordt verzorgd door de in

structie:
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MOV DATA,KANAAL NR.

De DAC besturingeenheid zorgt er nu voor dat de DATA in de DAC buffer

wordt gezet. De eigenlijke conversie kan door een DUMP commando uit

de synchronisatie eenheid worden gestart:

MOV DUMP, SYNREG.

5.1. De digitale input en output eenheid.

Het hybride koppelapparaat beschikt, voor het inlezen van data in

digitale vorm, over 16 digitale input kanalen. Deze input kanalen

worden als 16 bit van een woord gelijktijdig ingelezen.

De dfgitale input eenheid wordt geselecteerd met de signalen GR 0,

FU 8 ~n IN. (fig. 5.10.)

DA.TA IN "tl DIGITA.A.L IN=====.3:=========1 g1=========:;0

6 R 0

FU 8

IN

fig. 5.10.: De digitale input eenheid.

Programmerings voorbeeld:

De instructie:

MOV DIG.IN,RO

zet het digitale input woord in het register RO. Het is mogelijk de

inhoud van een kanaal te testen:

BIT .::ft=1 ,DIG. IN

Met deze instructie wordt kanaal 0 getest.

Voor de digitale besturing van b.v. relais in de analoge machine be

schikt het hybride koppelapparaat over 16 digitale output kanalen.

Deze 16 output kanalen bestaan uit de 16 bits van een woord. Dit

woord kan in zijn geheel of als twee afzonderlijke bytes worden uitge

lezen. De digitale output wordt in registers gezet. Output wordt ge

geven door middel van de selectie signalen GR 0, FU 9 en OUT. Het

digitale output woord is terug te lezen door middel van de signalen

GR 0, FU 9 en IN. Zoals we bij de programmerings voorbeelden kunnen
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vaststellen is dit teruglezen noodzakelijk om met behulp van BIS of

BIG instructies de inhoud van een kanaal te kunnen veranderen.

IN

G 0
FU9

=D=A=T::iA:::::I+=t==~81------.
:::v
-i

DATA 0 U

OUT

fig. 5.11.: De digitale output eenheid.

Programmerings voorbeeld:

Met de volgende instructie wordt de inhoud van het register RO gebruikt

als digitale output:

MOV RO,DIG.OUT

Met de volgende instructies worden het high of het low order byte van

RO als digitale output gebruikt:

MOVB RO,DIG.OUT (low order byte)

MOVB RO,DIG.OUT+1 (high order byte)

Met de nu volgende instructies is het mogelijk om slechts een digitaal

output kanaal te wijzigen:

BIS ~1,DIG.OUT (maakt kanaal 0 1)

BIG ~1,DIG.OUT (maakt kanaal 0 = 0)

Bij de uitvoering van deze laatste instructies leest de processor eerst

de inhoud van het digitale output register om daarna de door de instruc

tie bepaalde, gewijzigde output weer terug in het digitale output re

gister te schrijven. Daarom is het noodzakelijk dat het digitale out

put register terugleesbaar is.

5.8. De Mode A.G. besturingseenheid.

De rekenmode van de analoge machine wordt in de analoge machine gedeel

telijk elektronisch en gedeeltelijk elektromechanisch geschakeld. Daar

door is de tijdsduur van de besturingssignalen niet voor aIle modes
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gEflijk (tabel 5.1!.).

RESET vorige mode POTSET of ALL RESET : 100 msec.
vori,ge mode COMPUTE of HOLD : 1 msec.

COMPUTE : 1 msec.

HOLD . 1 msec •.
POTSET : 100 msec.

ALL RESET : 100 msec.

tabel 5.11.: Tijdsduur van de mode besturingssignalen.

De besturingseenheid voor de rekenmode zorgt in aIle gevallen voor

een juiste tijdsduur van de signalen.(fig. 5.12.) De besturingseen

heid voor de rekenmode wordt geselecteerd met de signalen GR 0, FU 3

en om.

0.5. RESET
"tI (-------11 1100 (------
o msec

OA"nA OUT
============:::::j~/----,

-4

GR ()
F U 3

OUT

0.5.
L--_---I 10 0

msec

HOLD

POTSET

A LL RESET

fig. 5.12.: De Mode A.C. besturingseenheid.

De gewenste rekenmode moet door de data lijnen worden gespecificeerd.

MODE DATA

RESE'r 4
COMPUTE 2

HOLD 1

POTSET 10

ALL RESET 20

tabel 5.111.: Oktale representaties van de rekenrnodes.
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D~ modes RESET, COMPUTE en HOLD kunnen ook vanuit de synchronisatie

eenheid worden bestuurd.

Programmerings voorbeeld:

MOV =#= MODE, MODE A. C•

De uitvoering van deze instructie brengt de analoge machine in de

rekenmode die door de getalwaarde van ~MODE volgens tabel 5.111.

wordt bepaald.

5.9. De programmeerbare klokeenheid.

De PDP 11 is een asynchrone machine. In de machine is daarom geen

klok aanwezig. In het hybride koppelapparaat wordt de tijd afgeleid

van een in het koppelappaat ingebouwde, kristal gestuurde klok. Met

deze klok worden klokpulsen gevormd, die voor de synchronisatie van

het hybride programma kunnen worden gebruikt. Het interval tussen twee

opvolgende klo1~pulsen kan onder programma controle of met de hand

worden ingesteld. Het interval bereik loopt van 10 psec. tot 2.55 sec.

Het klokregister wordt geselecteerd met de signalen GR 0 en FU 4.

~

rt1
r
r
rt1

:0

UtT it

KLOK
IOU 1m

100u 10

O. S. I------l---O
1 pse

=

DATA OUT

9·SV•
SET J

OUT

GR (}

F U 4

DATA IN

IN

fig. 5.13.: De programmeerbare klokeenheid.
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De inhoud van het klokregister kan worden gelezen (OR O.FU 4.IN) en,
worden geschreven (OR O.FU 4.0UT). Het klokpuls interval wordt als

voIgt bepaald:

interval. 10machtx fractie x 10 psec.

De macht is een integer die de waarden 0, 1, 2 of 3 kan aannemen. De

macht wordt aangegeven in het high order byte van het klokregister.

De fractie is een integer die de waarden 1 tim 255 kan aannemen en

wordt aangegeven in het low order byte van het klokregister. Als

het bit 15 in het klokregister wordt opgezet, is de ingebouwde klok

uitgeschakeld en kan een extern kloksignaal worden toegevoerd. Het

klokpuls interval wordt dan als voIgt bepaald:

interval = fractie x externe klokpuls interval.

Het ingestelde klokpuls interval wordt in decimale cijfers aangegeven

op een uitlezings paneel op de analoge machine. De klok input/output

eenheid is dagtoe met het klokregister verbonden en verzorgt de binair

naar BCD conversie voor het uitlezings paneel. Op diezelfde eenheid

bevindt zich een BCD naar binair omzetter die het mogelijk maakt het

klokpuls interval met behulp van duimwiel schakelaars in te stellen.

Programmerings voorbeeld:

Het instellen van het klokpuls interval gebeurt door de uitvoering

van de instructie:

MOV ~TIJD,KLOK REG.

Hierbij geldt: =# TIJD :: macht x 28 + fractie, waarmee het klokpuls

interval: 10machtx fractie x 10 psec is bepaald.

5.10. De status-, synchronisatie- en fouten-register eenheid.

In het status register wordt aIle, voor de gebruiker, relevante in

formatie omtrent de toestand waarin zich het hybride koppelapparaat

bevindt, aangegeven. Het status register is als voIgt samenge-

steld:

o S/R in hold.

Dit bit geeft aan in welk mode de S/R versterkers van de A.D.

conversie apparatuur zich bevinden.

INIT zet de S/H versterkers in de TRACK mode en""reset" dus dit

bit.

AllEU1 te lezen.
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1 DAC buffer geladen.

Dit bit wordt ge-"set" als er

Dit bit wordt ge-lI reset" door

AIleen te lezen.

'n DAC buffer is geladen.

een DUTvW DAC puIs of door INIT.

2

3

ADC overload.

Dit bit wordt ge-"set" als er een ADC overload is opgetreden.

Dit bit wordt ge-"reset" onder programma controle of door INIT.

DAC overload.

Dit bit wordt ge-"set" als er een DAC overload is opgetreden.

Dit bit wordt ge_ lI reset" onder programma controle of door INIT.

4 Timing fout.

Dit bit wordt ge-"set ll als er een klokpuls komt en het hybride

programma nog niet klaar is met de afwerking van het programma

stuk dat bij de vorige klokpuls is gestart.

Dit bit wordt ge-ll reset ll onder programma controle of door HIlT.

5 A.C. Ready.

De toestand van het synchronisatie signaal uit de analoge ma

chine, A.C. Ready, is als bit 5 in het status register te lezen.

AIleen te lezen.

7 Klokpuls geweest.

Dit bit wordt ge-"set" als er een klokpuls is geweest.

Dit bit wordt automatisch ge-ll rese t" na het lezen.

AIleen te lezen.

1

Klokpuls geweest
A.C.Ready
Timing fout
DAC overload --------------------------'
ADC overload --1

DAG buffer geladen -----------------------'
s/H in Hold

fig. 5.14.: Status register.
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I~ het synchronisatie register kan de werking~wijze van het hybride

koppelapparaat worden aangegeven.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

wa I I I I I : I I ~ I I I I
Is" ge-" set" --l Igedaan
eweest
ck gezet
dy
s

te

YN
errupt A

d

"Op klokpu
Mode A.C.
Dump DAC g
slH in tra
Op A.C.Rea
Op klokpul
Mode Hold
Mode Compu
Mode Reset
Inhibit SS
Enable int
Dump DAC
siR in HoI

fig. 5.15.: Synchronisatie register.

Daartoe is het synchronisatie register ingedeeli in twee delen:

1) In het low order byte wordt de uit te voeren actie gespecificeerd.

2) In het high order byte wordt met de bits 8 en 9 aangegeven aan

welke conditie moet zijn voldaan voor het uitvoeren van de actie.

In het high order byte zijn bovendien nog 4 bits opgenomen die status

informatie bevatten die niet relevant is voor een normale gebruiker.

Deze informatie wordt gebruikt bij het constateren van een timing fout.

Zij zullen bij de beschrijving van het fouten register worden bespro-

ken.

Met de bits 9 en 8 kunnen de volgende condities worden gespecificeerd:

00 Geen conditie. De actie wordt onmiddellijk uitgevoerd.

01 Actie verrichten bij de volgende klokpuls.

10 Actie verrichten bij het A.C.Ready signaal.

11 Actie verrichten bij de volgende klokpuls 6f het A.C.Ready signaal.

Met uitzondering van bit 3 worden door de bits van het low order byte

de acties aangegeven die moeten worden verricht als aan de gespecifi

ceerde conditie is voldaan. De door bit 3 actie moet worden volgehouden

tot dat aan-de conditie is voldaan. De SSYN moet worden onderdrukt tot

dat aan de conditie is voldaan. Dit biedt de mogelijkheid om zonder

gebruik making van interrupts de synchronisatie te verzorgen.
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D~ samenstelling van het synchronisatie register is als volgt.(fig.5.15)

o slH in Hold.

Dit bit wordt gebruikt voor de besturing van de mode van de

slH versterkers.

"Set" en "reset" onder programma controle. INIT "reset" dit bit.

1 Dump DAC.

Met dit bit kan het DUMP DAC commando worden gegeven waarmee

de D.A. conversies worden gestart.

"Set" en ""reset" onder programma controle. INIT "reset" di t bit.

2 Enable interrupt A.

Dit bit wordt gebruikt om de programma voortgangs interrupt,

de I~ A, aante vragen.

IISetl\~ en "reset" onder programma controle. INIT "reset" di t bit.

3 Inhibit SSYN.

Als dit bit wordt ge~"set", wordt de SSYN net zolang onderdrukt

tot dat aan de in bits 8 en 9 gespecificeerde conditie is vol

daan. Hierdoor wordt de instructie die het synchronisatie re

gister met dit bit laadt, pas afgemaakt als aan de conditie is

voldaan. "Set" onder programma controle. Dit bit wordt door

het voldoen aan de conditie of door INIT ge-"reset l1
• Het bit

is niet te lezen.

5 Mode Reset.

Dit bit wordt gebruikt voor de synchronisatie van de besturing

van de rekenmode Reset van de analoge machine.

"Set" en "reset" onder programma controle. INIT "reset" dit bit.

6 Mode Compute.

Dit bit wordt gebruikt voor de synchronisatie van de besturing

van de rekenmode Compute van de analoge machine.

"Set" en "reset" onder programma controle. INIT "reset" dit bit.

1 Mode Hold.

Dit bit wordt gebruikt voor de synchronisatie van de besturing

van de rekenmode Hold van de analoge machine.

"Set" en "reset" onder programma controle. INIT "reset" dit bit.



- 32 -

8 Op klokpuls.

Dit bit specificeert de oonditie: "Op klokpuls".

"Set" en "reset" onderprogramma controle. INIT "reset" dit bit.

9 Op A.C.Ready.

Dit bit specificeert de conditie: "Op A.C.Ready".

"Set" en "reset" onder programma controle. INIT "reset" dit bit.

10 S/H in track gezet.

Dit bit wordt gebruikt voor de constatering van een timing fout.

Dit bit wordt ge-"set" door het "reset"-ten van bit O.

Dit bit wordt door een klokpule of INIT ge-"reset".

AIleen te lezen.

11 Dump DAC geweest.

Dit bit wordt gebruikt voor de constatering van een timing fout.

Dit bit wordt samen met bit 1 ge-"set tl
•

Dit bit wordt door een klokpuls of INIT ge-"reset".

AIleen te lezen.

12 Mode A.C. gedaan.

Dit bit wordt gebruikt voor de constatering van een timing fout.

Dit bit wordt ge-"set fl door het "set"-ten van de bits 5, 6 of 7.

Dit bit wordt ge-"reset" door een klokpuls of door INIT.

AIleen te lezen.

13 IlOp klokpuls fl ge-flset".

Dit bit wordt gebruikt voor de oonstatering van een timing fout.

Dit bit wordt ge-flset" door het t1 set"-ten van bit 8.
Dit bit wordt ge-"reset" door een klokpuls of door INIT.

AIleen te lezen.

De rnanier waarop met het synchronisatie register kan worden gewerkt

kan het beste worden toegelicht aan de hand van een aantal voorbeelden:

1} Het aanvragen van een interrupt op iedere klokpuls.

Voor het aanvragen van ee~ interrupt op de volgende klokpuls moet de

volgende instructie worden uitgevoerd:

MOV =F!=404,SYN REG

In de interrupt service routine moet nu het bit 2 worden ge-"reset fl •



- 33 -

Dit is noodzakelijk omdat er anders niet opnieuw een interrupt kan

wordenaangevraagd. De interrupt service routine zou er als voIgt uit

kunnen zien:

INT A: CLR SYN REG Deze instructie "resetll bit 2.

MOV =II 404,SYN REG ; Hierdoor wordt de volgende inter

rup t aangevraagd.

RTI Return From Interrupt.

In de interrupt service routine kunnen aIle acties worden geprogram

meerd die op een klokpuls moeten worden verricht.

2) Het inlezen van samples van een ADC kanaal.

Het inlezen van samples van een ADC kanaal kan als voIgt worden gepro

grammeerd:

A:

MOV ~405,SYli REG

BR A - 6

Op de volgende klokpuls zullen

de s/H versterkers in Hold gaan

en wordt een interrupt gevraagd.

Dit is een wachtlus. Er wordt nu

gewacht op de klokpuls.

INT A: MOV KANAAL,D ADRES ; De data van het !DC kanaal wordt

geconverteerd en op het data adres

gezet.

CLR SYN REG De s/H versterkers worden in track

gezet en bit 2 ge-"resatll •

RTI ; Het programma zal weer worden her-

vat waar het werd geinterrumpeerd.

3) Synchronisatie vanuit de analoge machine.

Als in de bovenstaande voorbeelden1t404 resp.#405 wordt vervangen

door -=#1004 resp •.:#-1005 gebeurt de aanvrage van de interrupts op het

A.C.Ready signaal vanuit de analoge machine.

4) Gebruikt van SSYN inhibit.

Als de hoogste snelheid van samples nemen of uitlezen moet worden be

reikt, is het niet aantrekkelijk dat voor ieder sample een interrupt

aanvrage procedure moet worden afgewerkt. Hiervoor is ean voorziening

getroffen in het bybride koppelapparaat. We zullen het gebruik hiervan

in het nu volgende voorbeeld waar snel achtereen analoge data wordt

uitgelezenziE1n:

MOV (RO)+,KANAAL ; De data waarvan het adres in RO

staat wordt in de DAC buffer gezet.
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; De inhoud van RO wordt na de instuc

; tie automatisch met 2 opgehoogd en

; RO wijst dan dus naar de volgende

; adreslocatie.

A: MOV ~412,SYN REG; Op de volgende klokpuls wordt de

D.A. conversie gestart. De SSYN

wordt onderdrukt tot de volgende

klokpuls. Na afwerking van deze

; instuctie kan dus onmiddelijk de

volgende data in de DAC buffer

; worden geplaatst.

MOV (RO) + ,KANAAL

BR A ; Spring terug naar A.

Door het aflagen van een teller en te testen op het aantal samples

kan de bovenstaande eindeloze sample reeks worden be~indigd.

De klokpulsen moeten elkaar zo snel opvolgen dat bij het gebruik van

SSYN inhibit nooit langerdan 25 psec. op het verschijnen van de klokpuls

behoeft te worden gewacht. Anders komt er een processor time out.

Het fouten register wordt in het hybride koppelapparaat gebruikt om

aan te geven welke fouten aanleiding tot het vragen van de fouten

interrupt, INT B, dienen te zijn. In het low order byte worden de

condities aangegeven die aanleiding tot de fouten interrupt ·zi.jn.

In het high order byte wordt aangegeven welke condities tot een timing

fout kunnen leiden. De timing fout wordt aangegeven in het status re

gister bit 4. Het fouten register is als voIgt samengesteld:

2 ADC overload geeft INT B.

Als dit bit wordt ge-"set" zal het optreden van een ADC overload

de INT B tot gevolg hebben.

"Setll en "reset" onder programma controle. INIT "reset" dit bit.

3 DAC overload geeft INT B.

Als dit bit wordt ge-"set" zal het optreden van een DAC overload

de INT B tot gevolg hebben.

"Set" en "reset" onder programma controle. INIT "reset" dit bit ••
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4 Timing fout geeft INT B.

Als dit bit wordt ge-"set" zal het optreden van een timing fout

de INT B tot gevolg hebben.

10 ADC's te lezen.

Dit bit wordt ge-"set" om aan te geven dat de siR versterkers

weer in "track" moeten staan veer de volgende klokpuls.

"Set" en "reset" onder programma controle. INIT "reset dit bit.

11 DAC's te laden.

Dit bit wordt ge-"set" om aan te geven dat het DUMP DAC signaal

moet zijn vrijgegeven v6er de volgende klokpuls.

"Set" en "reset" onder programma controle. INIT "reset" dit bit.

12 Mode A.C. te doen.

Dit bit wordt ge-"set" om· aan te geven dat een mode A.C. sig

naal moet zijn vrijgegeven veer de volgende klokpuls.

"Set" en "reset" onder programma controle. INIT "reset" dit bit.

13 "Op klokpuls ll te "set"-ten.

Dit bit wordt ge-"set" om aan te geven dat het synchronisatie

register moet zijn geladen met bit 8 v6er de volgende klokpuls.

"Set" en "reset" onder programma controle. INIT "reset" dit bit.

"Op klokpuls" te "set"-ten
Mode A.C. te doen --------!
DAC I S te laden
ADC I S te lezen --------------'
Timing fout geeft INT B
DAC overload geeft INT B
ADC overload geeft INT B

fig. 5.16.: Fouten register.

8 6 210

Het timing fout bit in het synchronisatie register wordt ge- ll set" als

een van de bits in het high order byte van het fouten register aangeeft

dat iets moet zijn gedaan v66r de volgende klokpuls en uit het corres

ponderende bit in het high order byte van het synchronisatie register

aangeeft dat het niet is gedaan. De timing fout wordt gesignaleerd in

het status register bit 4 en zal als bit 4 in het fouten register is
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g~"set", de interrupt, !NT B, tot gevolg hebben.

6. De Software.

Voor de hybride machine, die bestond uit de direct gekoppelde analoge

machine en de I.B.M. 360, was een aantal subroutines beschikbaar die

voor het rekenen met de hybride machine konden worden gebruikt. Om

de overschakeling naar deze opnieuw samengestelde machine voor de ge

bruikers zo eenvoudig mogelijk te houden, zijn de voor deze subroutine's

ekwivalente routines in de PAL 11 "assembly language" van de PDP 11

geschreven. Zoals door Piceni/v. Nunen (lit. 2) reeds 'is aangekon-

digd, betreft dit een voorlopige toestand. Het ligt in de bedoeling

een hybride taal te definieren waardoor een effectiever gebruik va~~

de hybride machine mogelijk zal worden. De programma teksten zijn ge

geven in een afzonderlijk bij dit verslag behorende appendix.

1. De Hardware •

Ret hybride koppelapparaat is volgens de in hoofdstuk 5 geschetste

hoofdlijnen gerealiseerd. De besturing van de adresselector van de

analoge machine is niet beschreven. Er is besloten om in deze bestu

ringseenheid een nauwkeurige digitale voltmeter op te nemen. Rier

door wordt het mogelijk om nauwkeurige metingen aan de analoge machine

te verrichten.

Ret hybride koppelapparaat is opgebouwd uit eenheden die op afzonder

lijke "printed circuit"-kaarten zijn gerealiseerd. Deze kaarten zijn

in een DEC "Mounting Box", BA 11, ingebouwd. De logica schemals, de

vul tekeningen en bedradingslijsten zijn opgenomen in de afzonderlijke

appen,dix.
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8. Conclusie.

Met het beschreven hybride koppelapparaat is het mogelijk geworden

om de A.D.- en D.A.-conversie apparaten met nagenoeg hun maximale

snelheden te bedrijven. De gerealiseerde hardware maakt het mogelijk

om de organisatie van de besturing van het analoge gedeelte zoveel

mogelijk in de software te specificeren. Daardoor is een grote mate

van flexibiliteit gewaarborgd.

Hoewel de analoge machine nog niet aan het koppelapparaat was aan

gesloten, is het hybride koppelapparaat uitvoerig met de genoemde

hybride subroutines getest. Om bij de aansluiting van de analoge machi

ne de kans op het optreden van storingen zo gering mogelijk te ma-

ken, zal de aansluiting van aIle signaallijnen geschieden via aard

scheidings-circuits. Hierdoor worden de voedingen van de analoge en

de digitale machines van elkaar gescheiden. Bij de aansluiting van

de diverse apparaten aan het koppelapparaat zal deze aardscheiding

zorgvuldig worden uitgevoerd.

Eindhoven, augustus 1973
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