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1. Voorwoord

De afstudeeropdracht was am een inter-face te bouwen voor

een IBM schijvengeheugen type 355. De inter-face meest voldoen

aan de specificaties die gelden veor de Data Adapter van Pieterse.

Het geheel moest gebouwd worden met High Level Logic, dit van

wege de geringere stoorgevoeligheid van deze logica ten opzichte

van andere logica.

Dit verslag is in twee gedeelten opgezet. Het eerste gedeelte

is het verslag zelf, het tweede gedeelte bestaat uit documentatie

van de inter-face. De tussen haakjes geplaatste letters en cijfers

in het verslag verwijzen naar de documentatie.
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2. Inleiding

De IBM schijvengeheugen type 355 uit 1955 bezit 50 schDven

en per schDf 100 sporen. Deze sporen zDn gelDkel~k verdeeld

over de boven- en onderkant van de sch~f. OorspronkelDk bezat

de machine drie armen die elk een bepaald spoor konden kiezen.

Van deze drie armen is er nog maar een over. Deze arm wordt

aangedreven door een elektromotor en elektromagnetische koppel

lingen en wordt in de gekozen stand pneumatisch vergrendeld.

Er is reeds een besturing gebouwd waarmee men met behulp

van schakelaars de arm naar een bepaald spoor kan sturen.
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3. BeschrUving van het schljvengeheugen (A)

De machine bevat 50 sch~ven op een as. Deze as wordt constant

aangedreven door een 3-fase motor. Iedere schljf bevat 100 sporen

waarbjj de ene helft zich aan de bovenkant en de andere helft
zich aan de onderkant van de schljf bevinden. Op een spoor is er

plaats voo~ ca 1000 bits, zodat de totale capaciteit ca 5.106

bits is. Toerental van de as is 1200 omw./min. dit resulteert

in een transmissie snelheid van 20.000 bits/sec. Gemiddelde

toegangstljd tot de kop = 600 msec.

Naast de schDven bevindt zich een verticale kolom waarlangs
een wagen met hieraan een arm op en neer kan bewegen. Aan het

eind van de arm zitten twee magneetkopjes, aan elke kant van de
schljf een. Deze tasten de schljf af, de selectie moet elektrisch

geschieden. In de rusttoestand is de arm helemaal naar buiten
geschoven. De plaats van de wagen wordt gemeten met een potentio
meter, in de vorm van een koolbaan over de gehele lengte van de

kolom. De potentiometer wordt aan de uiteinden gevoed met een

spanning van 50 V die zwevend ls ten opzichte van aarde. Deze

potentiometer bevat 50 aftakkingen. Wanneer men een bepaalde

schljf wil hebben zet men de bljbehorende aftakking aan aarde,
als het sleepkontakt van de wagen zich blj de aftakking bevindt,

k{
dus als het 0 V meet, staat de wagen stil en wordt die'vergren-

deld,zo niet dan loopt de wagen naar het nulpunt toe. De plaats
bepa1ing van de arm geschiedt op een analoge manier. Alleen

heeft de potentiometer slechts 5 aftakkingen terw~l de arm moet
kunnen kiezen uit 100 plaatsen. Het gewenste punt wordt op 0 V

gebracht door middel van een brugschakeling.
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4. Specificaties van de inter-face

De in- en uitgangs specificaties van de inter-face moeten

overeenkomen met die van de Data Adapter.

Dit resulteerde tot de volgende l~nen.

DATA OUT: dit is een groep van 9 l~nen die afhankel~k van de

besturingsl~n data of een commando bevatten voor de

inter-face.

SEL

CMD RDY

WRT RDY

HALT

RESET

deze l~n geeft aan dat de betreffende I/O apparaat

door de rekenmachine geselecteerd is.

deze l~n geeft aan dat op de DATA OUT l~nen een

commando staan.

b~ een schr~f operatie geeft deze l~n aan dat op de

DATA OUT l~nen data staan, b~ een lees operatie geeft

deze l~n aan dat de rekenmachine gereed is om data

te ontvangen.

deze l~n komt op om het einde van een lees- of schr~f

operatie aan te geven.

als deze l~n opkomt moeten aIle registers gereset

worden en moet de machine in z~n rusttoestand terug

keren.

De bovenstaande l~nen komen uit de Data Adapter en gaan in de

inter-face. De onderstaande l~nen komen uit de inter-face en

gaan in de Data Adapter.

DATA IN

STA RDY

dit is een groep van 9 l~nen die afhankel~k van de

besturingsl~n status informatie of data voor de reken

machine bevatten.

deze l~n geeft aan dat op de DATA IN l~nen status in

formatie staat,



RD RDY

PWR ON
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bij een schrijfoperatie komt deze lijn op ten teken dat
de data van de DATA OUT lijnen zijn overgenomen, bij een

leesoperatie komt deze lijn op ten teken dat er op de
DATA IN lijnen data staan voor de rekenmachine. RD RDY
mag nooit tegelijk met STA RDY op zijn.

deze lijn geeft aan dat de machine gereed voor gebruik

is.

Aan de kant van het schijvengeheugen heeft de inter-face de vol
gende lijnen.
Uit:

Data Out

ADR S.8L

een lijn om de data in serie op de schijf te schrijven.

een groep lijnen om de juiste schijf en spoor te selec

tern.

BBSTURING: een groep lijnen om de wagen en de arm te sturen.

In: .

Data In

STATUS

een lijn om de data in serie van de lijn te halen.

een groep lijnen om aan te geven in wat voor toestand
de machine is. Bijvoorbeeld: is het opgegeven adres
bereikt? Waar is het begin van het spoor? etc, etc.

Het geheel ziet er dan als voIgt uit.

-• DATA OUT Data_Out '\
J

,. r

DATA IN '1 Data In...
"

DATA INTER-' " SCHijVEN-CMD RDY ADR SEL..... -AIADAPTER , FACE GEHEUGEN1lrRT RDY " BESTURING
oJ

r
SEL ...., ~

HALT , STATUS .
.,I

"'RESET ",

I. STA RDY
RD RJW
P'v'JR ON
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5. Ontwerp

De inter-face moet de Yolgende taken kunnen verrichten:

1) adres vaststellen (van schijf en spoor)

2) schrijven vanaf begin van het spoor

3) lezen vanaf begin van het spoor

Aan de hand van het Yoorgaande hebben we het geheel in 4 gedeelten

verdeeld.

a) commando cyclus

b) adres cyclus

c) schrijf cyclus

d) lees cyclus

We kunnen dit weergeven in een blokschema.

" CI'-m RD
CrvID VlRT"--_._-----------..
CI-TD ADliES

WRT
ADR BER

]) . I .

HI) RD
STA R Y
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De verschillende blokken z~n apart ontworpen. We hebben voor elk

gedeelte een flow diagram.

COMMANDO CYCLUS

SEL

SET

RESET -I
CIJID REG I s.:..=l

CHD ~ny, ~

·CrvID ADRES

Cr'T}) READ ..
CI/[D HEGISTEH

f--------.--- CND WRITE ..
+

CMD REtT.

SET ED RDY

N CTfJD. RDY

RD
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(1) (1 )

RD RDY

SCHRIJIi' CYCLUS

write 1
opdracht Uit~.

N ;i,RT RDY

reset

WRT RDY

CMD WRITE

in alid

ADRES CYCLUS

EN~

lock

REJ.

Bet

ADR.

WRT RDY

T RDY

D ADRES

\'lRT
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CMD READ

WRT RDY

data
ui tvoeren'

N WRT RDY

reset RDRDY

.,

Blj het vertalen van de flow diagrammen in logica bouwstenen
bleek dat de lees- en schr~f cyclus samengevoegd kQnnen worden.
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6. NABESCHOUWING

Het bouwen van het geheel in High Level Logic gaf niet a1

te veel problemen. Een nadeel van deze logica is dat op het

ogenblik ~Iechts een gering aantal complexe circuits beschikbaar

z~n, zodat dit wat bewerkel~ker is dan b~voorbeeld TTL. Ook

een nadeel is dat HLL veel trager is dan TTL, hoewel dat in

dit geval niet erg is omdat het allemaal niet zo snel hoeft.

Een voordeel is de stoorongevoeligheid die veel groter is dan

b~ TTL.

De inter-face is in een kast gebouwd waarop de in- en uit~

gaande Ijjnen uitgevoerd z~n met schakelaars resp. LED's ( Light

Emitting Diode ), dit omdat de machine meer bedoeld is als

(
demonstratie model. De hele machine is gereed op twee dingen

na er moet namel~k nog een lees- en schr~fversterker ontworpen
I

! worden, door gebrek aan t~d kon dit niet meer gedaan worden.
f r'~ '- __""'-"'-'''''''-''''''''--- ,,/

7. LITERATUUR LIJST

1) DATA ADAPTER SPECIFICATIES van Ir. Pieterse

2) Besturing van een sch~vengeheugen-

door F. van Oort (stage verslag)

3) H-IOO Eine vielseitige logik mit gro en storabstand 

Applikations Handbuch van SGS

4) Reconstuct NRZ-L and clocks from biphase-level PCM signal,

"Electronic Design 16, aug. 1972, p. 58"
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Lijst van afkortino;en en e:ebruikte symbolen

D.O.
D.I.
SEL
CMD HDY
\'lRT RDY
STA RDY
RD RDY
PWR ON
ADR. SEL
CM]) RD
Crill WRT
CHD ADR.
cr·m REJ.
ADR. REJ.
PAR.
I/O

t==G)-o

'i~l +)-Q

~==D~

~==[D-Q

~ I~)-Q

~ -=:[~)-Q
S
I

K

R

DATA OUT
DATA IN
SELECT
COHMAND READY
WRITE READY
STATUS READY
READ READY
POWER ON
ADRES SELECTIE
Cor-1JVIAND READ
COMrilAND WRITE
Cor1JVIAND ADRES
Cor-TMAND REJECT
ADRES REJECT
PARITY
INPUT/OUTPUT

AND Q = a.b

on Q = a+b

NAN]): Q = a+b

NOR . Q = a.b.
FJ,

EXCLUSIVE OR . Q = ab+ba.

EXCLUSIVE NOR: Q = a.b + a.b
S = set ingang
R = reset ingang

FLIP-FLOP CL= clock ingang
J = J ingang
K =:: K ingang



(
i---------,

'- .,(... ..f.::"...._.:: .•.-_.__ ---- --------•.

_._-----_." •.._-

-'--------r---,.

Mota ~ I
I

_J Fig. A, Sche.':1Q-:':iscb ove2.'zid::t 'Tan de
const-ructie va.n da I:lachi...'1".!
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SCHETJIA'S.

De namen van de l~nen in de schema's komen overeen met de

namen in de bedradings1~st. De 1etter-c~fer combinatie komt

overeen met de positie van de chip op de p1aat.
COHTVjAHDO CYCLUS

Hieronder is het schema van de commando cyc1us (fig. B).

Afhanke1~k van het patroon op de DATA OUT l~nen komt b~ CMD RDY

een van de drie commando's ADRES, READ of WRITE op en direkt

RD RDY of b~ een onge1dig commando aIleen CMD REJ.

Een nadere verklaring verdient het bit patroon op de DATA

OUT 1jjnen die b~ de verschi11ende commando's horen. Van de

DATA ADAPTER komen er gewoon1~k aIleen twee commando's.

DATA ourr
0 1

,..,
3 4 5 6 7 p commandoe-

x x X x x x 1 0 0 1ezen

x x x x x x O... a.: 0 schr~ven

Omdat we een commando adres nodig hebben z~n er pseudo commando's

ingevoerd.

x x x x 1 x 011

x x x x 0 x 0 1 1

Het commando 1ezen b1eef ongew~zigd.

adres

schr~ven

A1s het commando adres is gegeven dan komt met WRT RDY een

adres op de DATA OUT l~nen. De inter-face is zo ingericht dat

WRT RDY twee keer moet opkomen, eerst met het adres van de sch~f

en dan met het adres van liet spoor. De sch~ven z~n genummerd

van 00 tot en met 49.en de sporen van 00 tot en met 99. Voor

het bepa1en van de adressen gebruiken we twee BCD-Decimaa1

decoders, waarvan de eerste uit DATA OUT 0 tim 3 de eenheden

en de tweede uit DATA OUT 4 t/m-7"de tientallen bepaa1t. B~
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0.0.3

A4

ADRES

D.0.6
CMD READ

A4 C4

C4

D.O.? 1 CMD VTRITE
l':- •

'\

04A4
04

CMD RDY

C2 C2 N RD ROY 1

C2

N PAR

H122

B3

fig. B

A2 B2

~lDO 6 B2
DO 7

A3
DO P

DO 0
DO 1

C1
fig. C
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binaire combinaties op de DATA OUT l~nen 0 tim 3 en de l~nen

4 tim 7 die een getal groter dan 9 voorstellen komt ADRES

REJECT op en wordt het adres geweigerd. Dit gebeurt ook als

b~ het aanbieden van het adres van de sch~f een getal groter

dan 49 op de IDnen verschDnt.

Zoals reeds eerder vermeld is er een besturing gebouwd

waarmee men met behulp van schakelaars een adres kan instellen

en de arm er naar toe sturen. Van deze besturing is gebruik

gemaakt maar het moest zodanig omgetouwd worden dat deze fn~t,-

de IDnen uit de inter-face gestuurd konden worden. Hierb~ is

op ruime schaal gebruik gemaakt van kleine relais. Deze relais

bevatten een wisselschakelaar en trekken al aan b~ een spanning

van 8,4 V en een stroom van 10 rnA.

15 V

:J:~~n- uit inter-face

o V

Zo moet elke schakelaar in het schema van fig.D gezien worden

als een schakelaar van een door een besturingslijn gestuurd relais.

Voor een nader uitleg van het schema zie ook stageverslag van

F. van Oort.

Het schema van de ADRES CYCLUS vindt men in fig.D • Aan

gezien er b~ HLL geen complete parity checkers z~n moest deze

apart samengesteld worden uit nand's. Dit is te zien in fig.C •

LEES EN SCHRIJF CYCLUS

B~ een commando RD of WRT wordt dit gedeelte geaktiveerd.

Ret werkt als volgt. Op een spoor kan maximaal ca 1000 bits

staan, maar door variaties van de omloopsnelheid van de sch~ven

en van de klok vari~ert dit getal enigszins. Het maximum aantal

bits per spoor is dan ook op 900 gesteld. B~ een schr~f operatie

~6~dt de data byte voor byte in een buffer geschoven. Dit ge

beurt met behulp van een externe klok. De buffer bestaat uit
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4 RAM's (de 1101 van INTEL) die elk 256 bit groot is. Het ge

heel is bit georganiseerd. Dit inschuiven gaat net zolang

door totdat of HALT opkomt of het buffer vol raakt (900 bits).

Als dit het geval is dan wordt zodra het begin van het spoor

(gemarkeerd door een puIs) onder de kop doorkomt het gehele

buffer op het spoor.geschreven.

B~ een leesoperatie gaat alles net omgekeerd. De inhoud van

het spoor wordt in de buffer geschreven en deze wordt dan byte

voor byte aan de rekenmachine aangel)oden. Het schr~ven en lezen

tussen het spoor en de buffer verdient naderefaandabht. B~ het

ontbreken van een klokspoor wordt alles ingeschreven met behulp

van een ext erne klok. Het is nu zaak om b~ het lezen exact de

zelfde klok terug te kr~gen die bovendien gesynchroniseerd

loopt met de data. Dit doen we als voIgt, 'de data wordt gesyn

chroniseerd met de klok en daarna hiermee gemoduleerd door

middel van een exclusive or. Dit signaal wordt op het spoor

geschreven. Bij het lezen wordt dit signaal gedemoduleerd met

een schakeling uit Electronic Design (4), hieruit halen we het

data signaal en de gesynchroniseerde klok.

Bet schema van de lees- en schr~f cyclus is te vinden in

fig. E, Het schema van de modulator en demodulator is te vinden

in figl:F

STA RDY en RD RDY ~enerator

Hier worden de verschillende l~nen voor STA RDY en RD RDY

samengevoegd. Elk van deze l~nen kan ervoor zorgen dat STA RDY

resp. RD RDY opkomt. Deze l~nen komen op in antwoord op CMD RDY

of WRT RDY en als deze afvalt dan va+t ook STA RDY resp. RD RDY

af. B~ een STATUS signaal komen meestal ook Unit Check (DI 4)

en Device End (DI 5) Ope Dit alles is te zien in fig.G •
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N ADR EJ

E4
E4 N STA RDY 2

REJ .1.\ WRT R ~ 0 ,;~---
CMD ADBE,S l~

- F4

o-~
D3 D3

CMD AD~ 1!:"b N RD RDY 2

~:~w..~u-1--G-:.I4-
CMU AD~ U" N STA RDY 1\'lRT BDY - .OJ>

Padhera ~ ~~

r DO 5

~ig 9

f DO I D2 D3
ID02~,:.........:;:.,..;..,--=--_. \1 / ~DO";;( ----- t

is]
:=::=:======\...... _&_.~ t_--
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Toelichting op fig.D : de schema's van de nuldetector voor de

wagen en van de koppelingsversterker zDn t-e vinden in het stage

verslag van F. van Oort (2) • PI is de potentiometer voor de >
plaatsbepaling van de wagen en P2 de potentiometer voor de arm.

Voor de plaatsbepaling van de arm hoeven we aIleen uit 50 plaat

sen te kiezen omdat er per schDfkant maar 50 sporen zDn. Afhan

kelDk van het adres wordt of de' even of de oneven koppeling

bekrachtigd.

\tl"t-:: "

fig.E

C Hl0

~E LEe.T
,Ni),,'

\J I c\
\\ ~ \"\ \s

~'i" Q'\ r.. i)

" i wR"t f!..vy

"'-

£6

LC\ ~
N~fI~ ';) t-'r\ 1.\ I ~ Rt.6 \~\t Il.. ~

vervolg op volgende pagina
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. '

fig.G
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Samenvatting

Voor een IBM schijvengeheugen type 355 is een besturing

gebouwd. Met deze besturing is het mogelUk am het schijvengeheu
gen via de DATA ADAPTER door de rekenmachine te laten sturen.

Ret schijvengeheugen is echter meer bedoeld als dernonstratie model,
de besturing is dan oak zodanig uitgevoerd dat het geheel met

schakelaars te bedienen is.
De schakeling van de besturing kan in 3 gedeelten verdeeld worden.

Commando cyclus dit gedeelte bepaalt het soort commando, schrDven,
lezen of adres.

Adres eye Ius hiermee wordt het gegeven adres vettaald in
stuurimpulsen voor de machine, zodanig dat de

magneetkop het juiste adres bereikt.
Lees/schrijf cyclus : Als de magneetkop boven het juiste spoor zit

dan verzorgt dit gedeelte de overdracht van
data tussen de rekenmachine en het schDven

geheugen.
De hele schakeling is opgebouwd met High Level Logic dit van

wege de grotere ongevoeligheid voor stoorspanningen. De grot ere
traagheid van deze logica is in dit geval geen nadeelomdat het

schijvengeheugen zeer traag is.
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LDst van trefwoorden

Computer

Inter-face

DATA ADAPTER

Schjjvengeheugen

High Level IJogi c

Elektronische rekenmachine. In dit geval wordt

bedoeld een IBM computer type 360.

Aanpassingsschakeling tussen twee elektroni

sche machines. Bjjvoorbeeld tussen e~n reken
·;.a

machine en randapparatuur die niet aange~st

zjjn aan deze machine.

Dit is een inter-face gebouwd door de heren

Rappen en Pieterse. Deze inter-face is aan de

ene kant aangepast aan de IBM 360 en aan de

andere kant kunnen 8 randapparaten (ponsers,

regeldrukkers etc.) aangesloten worden die

aan bepaalde specificaties moeten voldoen.

Een geheugen bestaande uit een aantal boven

elkaar geplaatste magnetische schjjven. Met de

magneetkop kan men een bepaald spoor selecteren

op een schjjf waarna men dan informatie kan

opschrjjven of uitlezen.

Logica bouwstenen die werken met een hogere

spanning dan bjj de gangbare logica (TTL).

Deze hebben een voedingsspanning die kan variS

ren tussen de 10 en 20 volt. Bier werden ze

gebruikt bjj een voedingsspanning van 15 volt.
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