
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Het Hybriede Systeem : de software

Vroom, N.R.A.

Award date:
1969

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/5fbaf34d-436e-4da9-b78f-708941478875


AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK

TECHNISCHE HOGESCHOOL

EINDHOVEN

GROEP METEN EN REGELEN

Het Hybrierde Systeem.

De software.

Deel I: (Hoofdstuk 1 tim 5)

N.R.A. Vroom

\

Rapport van het afstudeerwerk

uitgevoerd van 1 maart 1968 - 1 maart 1969

in opdracht van Prof.dr.ir. P. Eykhoff

onder leiding van ir. H.A.L. Piceni

./



(A.D.O.),

(D.A.C.)

INHOUDSOPGAVE

Samenvatting

1. BESCHRIJVING VAN EEN HYBRIEDE SYSTEEM

1.1 Inleiding

1.2 De digitale computer

1.3 De analoge computer

1.4 De Analoog-Digitaal-Converter

1.5 De Digitaal-Analoog-Converter

1.6 De stuureenheid

1.7 Digitale input-output

1.8 De timer voor het genereren van sample-dump pulsen

1~ 9 Een cyclus

1.10 Schema hybriede systeem

2. HET BESTUREN VAN HET HYBRIEDE-SYSTEEM

2.1 Inleiding

2.2 Het CALL statement

2.3 De subroutines

2.4 Instel-halfwoorden

2.5 Het synchronisatie-halfwoord

2.6 Data-halfwoorden

2.7 Het sense-halfwoord

2.8 Programmeren

2.9 IO operatie-(channel program) commando's

2.10 Channel Command Word (CCW)

2.10.1 Het CC (Command Code) deel van een CCW

2.10.2 Het IOAREA deel van een CCW (data-adres)

2.10.3 Het FLAG deel van een CCW

2.10.3.1 SLI bit = Suppress Length Indication

2.10.3.2 Data chaining bit

2.10.3.3 Command chaining bit

2.10.4 Het COUNT deel van een CCW

2.11 Transfer In Channel Commando

2.12 No Operation Commando (NOP)

2.13 Execute Channel Program macro instructie (EXCP)

2.14 WAIT macro instructie

2.15 IO blok

page

1-1

1-1

1-3

1-4

1-5

1-7

1-8

1-10

1-11

1-12

1-14

2-1

2-2

2-3

2-6

2-7

2-8
2-9
2-10

2-11

2-13

2-14

2-15

2-17

bit 2-18

2-19

2-20

2-21

2-22

2-25

2-26

2-27

2-28



II

2.16 Probleem programma niveau 1, niveau 2 en niveau 3

2.16.1 Standaard- en Variabel-probleem-programma

2.17 Geheugenruimtes

2.17.1 Werkgebied

2.17.20pslagruimte

2.17.30verslagruimte

2.18 De data-adres functie

2.19 Onderverdeling van subroutines naar het aantal uit
te voeren CCW' s

2.19.1 Subroutines met ~en CCW per halfwoord

2.19.2 Subroutines met vier CCW's per cyclus

2 0 19.3 Subroutines met ~en CCW voor de gehele simulatie

2.20 Subroutines die een cyclus uitvoeren

2.20.1 AIleen met werkgebied

2.20.2 Met opslagruimte en eventueel met werkgebied

2.21 Subroutines die meerdere cycli uitvoeren

2.21.1 Methode 1 (Ius in probleemprogramma niv. 2)

2.21.1.1 Methode 1 met werkgebied

2.21.1.2 Methode 1 met data-adres functie

2.21.2 Methode 2 (Ius in het channel program en in
probleemprogramma niv. 3)

2.22 Subroutines die niet gebruikmaken van het synchroni
satie halfwoord

2.23 De testfunctie

2.23.1 Probleem-programma timing fout

2.23.2 Het testen van de systeemfouten

2.24 Systeemfouten

2.24.1 Synchronisatie fout

2.24.2 Overflow

2.24.3 Odd Parity-error

2.24.4 Fout in de werkingswijze van de multiplexer

2.24.5 Fout in de (compute) mode van de A.C.

2.25 A.C. Ready

2.26 Definities van gebieden

2.26.1 Kanaal-adres-gebied

2.26.2 Data-adres-gebied

2.26.3 Werkgebied-Opslagruimte-Overslagruimte

-page

2-29

2-31

2-32

2-32

2-32

2-33

2-35

2-35

2-36

2-37

2-38

2-39

2-40

2-41

2-42

2-43

2-43

2-44

2-45

2-50

2-51

2-52

2-53

2-54

2-55

2-58

2-59

2-60

2-60

2-61

2-63

2-64

2-64

2-64



III

2.26.4 De parameterlijst

2.26.5 Register 1

2.27 Het reserveren van geheugenruimte

2.27.1 Reserverings-programma

3. DATA-BEWERKING

3.1 Inleinding

3.2 KritiBche beschouwing methode 2 par. 2.21.2

3.3 Veranderde opzet channel program

3.4 Grootte segment en grootte overslagruimte

3.4.1 Random werkingswijze

3.4.2 Sequentiele werkingswijze

3.5 Subroutines met minimale vertragingstijd van 2 cycli
(RMIOV)

3.6 Extra synchronisatie CCW's

3.7 Subroutines met minimale vertragingstijd van ~en cyclus

4. INSTEL HALFWOORDEN

4.1 Analoge output bit

4.2 Analoge input bit

4.3 Digitale output bit

4.4 Digitale input bit

4.5 Instellen timer bit

4~6 Synchronisatie bit

4.6.1 Sample bit

4.6.2 Dump bit,

4.6.3 A.C. hold mode bit

4.6.4 A.C. compute mode bit

4.6.5 Timer gebruik bit

4.6.6 A.C. ready bit

4.7 Instellen werkwijze multiplexer bit

4.7.1 Multiplexer wer~wijze bits

4.7.2 Synchronisatie gebruik bit

4.8 Instellen A.C. mode bit

4.8.1 Reset mode A.C. bit

4.8.2 Compute mode A.C. bit

4.8.3 Hold mode A.C. bit

4.8.4 Multiplexer track bit (Track CCW)

page

2-65

2-65

2-66

2-67

3-1

3-2

3-7

3-10

3-10

3-11

3-11

3-14

3-15

4-1

4-2

4-2

4-2

4-2

4-3

4-3

4-4
4-4

4-4

4-5

4-6

4-7

4-7

4-8

4-8

4-9
4-10

4-10

4-10

4-11



IV

5. DATA-HALFWOORDEN

5.1.Analoge-output-data-halfwoord 5-1

5.2 Analoge-input-data-halfwoord 5-2

5.3 Digitale-output-data-halfwoord 5·3

5.4 Digitale-input-data-halfwoord 5-3

5.5 Timer-data-halfwoord 5-4

5.6 Sense-halfwoord 5-4

5.6.1 Multiplexer werkwijze bits 5-5

5.6.2 Compute mode bit 5-6

5.6.3 A.D.C. overflow bit 5-6

5.6.4 Distributer overflow bit 5-7

5.6.5 Odd parity error bit 5-7

5.6.6 Synehronisatie fout bit 5-7

5.6.7 Sleutel bit 5-7

5.7 Comparator halfwoord 5-8

6. FORTRAN-PARAMETERS

6.1 Regel parameter: lFOUT 6-1

6 e 2 Systeem-fouten parameter: lFOUT 6-1

6.3 Aantal uitgangen parameter: KANUIT 6-3

6.4 Uitgang-adres parameter: IADUIT (I) 6-4

6.5 Aantal ingangen parameter: KANIN 6-4

6.6 Ingang-adres parameter: IADIN (I) 6-5

6.7 Aantal eyeli parameter: ICYCLY 6-5

6.8 Vertragingstijd parameter: IDELAY (I) 6-6

6.9 Aantal extra synehronisatie CCW's parameter: IEXTRA 6-7

6.10 Data parameters: IDATA (I,J), lOUT (I), IN (I) 6-7

7. FORTRAN CALL STATEI~NTS

7.1 Subroutine RMIO 7-1

7.1.1 Subroutine RMIO 11 7-4

7.1.2 Subroutine RMIN (RMIN1 ) 7-6

7.1.3 Subroutine RMOU (RMOU1) 7-7

7.2 Subroutine RMIOV 7-8

7.2.1 Subroutine RMIOVD 7-9

7.3 Subroutine RMIOE 7,.10

7.3.1 Subroutine RMIOED 7-11



v

page

7.4 Subroutine RSIO 7-13

7.5 Subroutine RTEST 7-14

7.6 Subroutine SMIO 7-14

7.7 Subroutine SMIOV 7-17
7.8· Subrou tine SMIOE 7-19

7.8.1 Subroutine SMIOED 7-20

7.9 Subroutine SSIO 7-21
(

7-24
~

7.10 Subroutine INSEQ

7.11 Subroutine INREP 7-24

7.12 Subroutine DIN 7-25

7.13 Subroutine DOU 7-25

7.14 Subroutine MODEAC 7-25

7.15 Subroutine MODMUL 7-26

7.16 Subroutine TIMERB 7-26

7.17 Subroutine RMIOS 7-26

7.18 Subroutine ERROR 7-27

7.19 Subroutine TIMER 7-27
7.20 Subroutine CHECK 7-27

8. ASSEMBLER SUBROUTINES

8.1 Inleiding

8.2 Veel gebruikte namen (symbolen)

8.2.1 OUDAREA (OUtput-ADress-AREA)

8.2.2 INADAREA (INput-ADress-AREA)

8.2.3 ICYCLY

8.2.4 AICYCLY

8.2.5 ANTCYC

8.2.6 AFOUT

8.2.7 NBOUTCHN (NumBer of OUTput CHaNnels)

8.2.8 NBINCHN (NumBer of INput CHaNnels)

8.2.9 OUTAREA 1

8.2.10 INAREA 1

8.2.11 TABEL

8.2.12 AIOUT

8.2.13 AIN

8.2.14 IMODE

8.2.15 AIMODE

8-1

8-2

8-2

8-2

8-3

8-3

8-3

8-4

8-4

8-4

8-5

8-5

8-5

8-7

8-7

8-7

8-7



VI

8.2.16 COMP

8.2.17 ARGLST j~ (ARGument LiST)

8.2.18 ADCON (ADress CONstant)

8.2.19 ARGLSTS (ARGument LiST subroutine RMIOS)

8.2.20 ADCONS (ADress CONstant subroutine RMIOS)

8.3 Groepen van instructies

8.3 0 1 Communicatie hoofdprogramma en subroutine

8.3.2 De synchronisatie-funktie

8.3.3 Communicatie FORTRAN adresgebied en Assembler
adresgebied

8.3.4 Test functie

8.3.5 Bereken systeem-fouten parameter IFOUT

8.3.6 Het oproepen van de subroutine ERROR

8.3.7 Het oproepen Van de subroutine RMIOS

8.3.8 Het aanpassen van het aantal CCW's dat zorgt voor
het verzenden van de output data (Random)

8.3.9 Het in z1Jn oorspronkelijke staat brengen van
het channel program m.b.t. het verzenden van de
output data

8.3.10 Het aanpassen van het aantal CCW's dat zorgt
voor het verzenden van de input data (Random)

8.3.11 Het in zijn oorspronkelijke staat brengen van
het channel program met be trekking tot analoge
input

8.3.12 Het berekenen van de parameter ICYCLY aan.het
eind van de subroutine

8.3.12.1 Voor een channel program dat 2 cycli
omvat

8.3.12.2 Voor een channel program dat 1 cyclus
omvat

8.3.13 Extra-synchronisatie VVW en extra sense CCW
(de "nulde" cyclus)

page

8-8
8-8
8-8
8-8
8-9
8-9
8-9
8-11

8-1}
8-15
8-16
8-17
8-18

8-19

8-22

8-24

8-27

8-27

8-27

8-30

8-32

9. SUBROUTINE RMIO-DRMIO 9-1
9.1 De gebruikte gebieden 9-1
9.2 Het Channel program 9-4

9.2.1 Het overzenden van de halfwoorden in een cyclus 9-8
9.3 Communicatie FORTRAN programma - Assembler-programma 9-10
9.4 Het klaarmaken van het channel program probleem-

programma niveau 2 9-13
9.5 Het uitvoeren van het channel program probleem-

programma niveau 3 9-15



VII

page

9.6 Communicatie Assembler programma - FORTRAN programma -
9-17

Bijlage I: Veranderingen

1.1 Opzet en wijzigingen in het programmeren van
het systeem 1-1

Bijlage 11.1 Het synchroniseren van het channel program met
de timer puls

11.2 Interrupt vanuit de stuureenheid

11.3 Program controlled interrupt

Bijlage III; Het testen van de duur van de programma's

111.1 Algemeen

111.2 Duur EXCP en WAIT macro instruetie

111.3 Duur van subroutines die meerdere cyeli van
informatie-transport uitvoeren

111.4 Duur van subroutines die een cyclus van in
formatie-transport uitvoeren

Bijlage IV.1 Het testen van de programma's m.b.v. de kaart
lezer of ponsmachine

IV.2 Sense-halfwoorden en hun kaartcodes

Bijlage V: Testtijden van subroutines' .

LITERATUUR

11-1

11-1

11-2

III~1

111-1

111-3

111-4

IV-1

IV-4

V-1



Samenvatting

Hat hybriede systeem bestaat uit een digitale computer en
een analoge computer, die via een zogenaamd koppel-systeem
met elkaar verbonden zijn.
Tussen beide computers vindt data-transport plaats. Een be
langrijk onderdeel van het koppel-systeem is de stuureenheid
De stuureenheid zorgt o.a. voor een goede uitvoering van het
data-transport.
Het systeem wordt bes~uurd vanuit de digitale computer door
het uitvoeren van subroutines. Deze subroutines zorgen o.a.
voor het verzenden van de data. De analoge computer hee~t

buiten het aanbieden van data slechts een geringe invloed
.op het uitvoeren van de subroutines. ( zie paragraa~ 2-25

A.C. ready)
De subroutines zijn geschreven in Assembler-taal, en worden
in een FORTRAN programma opgeroepen. (zie bijlage 1.1.)
De a~studeer opdracht was: het schrijven van de subroutines
( de So~tware ) nodig voor het besturen van het hybriede sy
steem. De subroutines kunnen worden onderverdeeld in twee
groepen. Groep 1 bestaat uit subroutines waarbij het data
transport langzaam gebeurt ( minimale CyClu8 tijd + 10 m sec)

. -
Groep 2 bestaat uit subroutines waarbij het data-transport
sneller gebeurt. (minimale cyclus tijd 0.5 - 5 m sec).
Deze subroutines zijn Minder ~lexibel dan die van groep 1.

Een hybriede systeem wordt vooral gebruikt bij simulatie van
systemen. De systemen mogen door gewone o~wel parti~le di~~.

vergelijkingen gekarakteriseerd zijn. Voor deze systemen kun
nen dan bijv. optimaliseringsproblemen worden opge}ost o~

statische analyses worden uitgevoerd. De eenvoudigste toepas
sing is: het systeem op de A.C. en zijn digitale regelaar op
de D.C.
Input data voor de analoge computer is a~komstig van de di
gitale computer. Output data van de analoge computer kan wor
den opgeborgen in de digitale computer voor latere verwerking
o~ kan direct gebruikt worden voor het vaststellen van de
input data voor de analoge computer.
Het aangeven van eerst input data en daarna output data is
bewust gekozen; in het verloop van het rapport zal blijken
waarom.

,"
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I Beschrijving van een hybriede systeem.

1 • 1 • Inleiding

( A.~.C.) met multiplexer
( D.A.C.) met distributer

Het hybriede systeem is samengesteld
ponenten:
- 1 - De digitale computer ( D.C. )
- 2 - De analoge computer (A.C. )
- 3 - De stuureenheid
- 4 - De analoog-digitaal-converter
- 5 - De digitaal-analoog-converter

uit verschillende com-

In een hybriede sy,steem zijn de D.C. en de A.C. met elkaar
gekoppeld via een zogenaamd koppelsysteem.
De componenten 3,4 en 5 zijn een onderdeel van het koppel
systeem.
Tussen de verschillende componenten vindt in~ormatie-over

dracht plaats.
In~ormatie kan worden onderverdeeld in:
In~ormatie die dient voor het instellen van het koppelsysteem
en data.
In~ormatie die dient voor het instellen van het koppelsysteem
wordt verzonden van de digitale computer naar de stuureenheid.
De stuureenheid is met de componenten 2,4 en 5 verbonden door
middel van controle lijnen. De stuureenheid stelt deze com
ponenten via de controle lijnen in. De stuureenheid krijgt
via sense-lijnen data ~erug over de mode ( toestand ) van de
component en 2,4 en 5.
Data wordt verzonden van de digitale computer naar de anafo":'
Ce computer en van de analoge computer naar de digitale com
puter.
In~ormatie voor en van de digitale computer bestaat uit com
binatie van bits (digitale grootheden ).Een combinatie van 8
bits heet een byte.
Data voor o~ van de analoge computer zijn analoge spanningen
eN o~ digitale niveaux.
Analoge spanningen zijn;spanningen die iedere waarde kunnen
aannemen. ( Tussen + 100 V. en - 100 V.)
Digitale niveaux zijn spanningen die slechts twee toestanden
kennen ( een 1 o~ een 0 )
Er is ook een onderscheid gemaakt tussen analoge data en di
gitale data.
Onder analoge data wordt verstaan data die door de A.C. ge
representeerd wordt door analoge spanningen.
Onder digitale data wordt verstaan data die door de A.C. ge
representeerd wordt door digi tale niveaux. (A.C. heeft "logic elements")
Analoge data en digitale data zijn beide voor de D.C. digi-
tale grootheden.
Bij het transport van digitale data levert de overgang van
digitale grootheid naar digitale spanningen en omgekeerd
geen moeilijkheden ope
Bij het transport van analoge data wordt bij de overgang van
digitale grootheid naar analoge spanning en omgekeerd gebruik
eemaakt van converters. ( D.A. 9 en A.D.- converters )
De digitale computer gebruikt voor het transport van aIle in
formatie een kanaal (multiplexer channel); het transport heert



in serie plaats.
De analoge computer beschikt voor de analoge input en output
data over een gescheiden aantal kanalen. -Dezekanalen worden
nu een voor een aan het ene kanaal van de digitale computer
geschakeld. Dit schakelen gebeurt bij analoge input ( vanuit
de digitale computer bekeken ) door middel van een multiple
xer en bij analoge output door middel van een distributer.
Het in£ormatie-transport is niet geheel willekeurig. Het kan
zijn dat een zel£de groep van bewerkingen regelmatig terug
keren. Het uitvoeren van een',zel£de groep van b~werkingen

vormt een cyclus. Bij analoog-data-transport bestaat een cy
clus uit eerst het verzenden van analoge"output data van de
D.C. naar de A.C. en daarna uit het inlezen van analoge in
put data van de A.C. in de D.C.
Als een hybriede systeem voor een simulatie wordt gebruikt
vinden voortdurend zulke cycli van analoog-data-transport
plaats. Voor het digitaal-data-transport geldt hetzel£de.
Er zijn twee subroutines die of slechts een digitaal-input
datahalrwoord o£ slechts een digitaal-output-datahal£woord
transporteren. (naam subroutines: DIN en DOU )
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1.2. De digitale computer

De digitale computer waarmee het hybriede systeem wordt ge
realiseerd is de IBM 360 model 30 F. (64 k. bytes)
De digitale computer wordt gebruikt om het gehele systeem te
besturen.
De belangrijkste ~uncties van de digitale computer zijn:
- Het klaarmaken en het verzenden van de in~ormatie, die

dient voor het instellen van qe stuureenheid en overige sy
steem componenten.

- Het klaarmaken en het verzenden van de output data.
- Het inlezen en het verwerken van de input data.

Samenvattend : Het doen van in~ormatie-transport.

In~ormatie-transportvindt plaats via zogenaamde Input-Output-
operaties. ( IO-operaties) .
IO-operaties verzorgen het transport van hal~woorden. Hal~

woorden bevatten in~ormatie voor het systeem.
Het besturen van het systeem gebeurt door het overzenden van
hal~woorden van o~ naar de digitale computer en het bewerken
van die hal~woorden.

Een voorvoegsel voor de hal~woorden gee~t de ~unctie van de
hal~woorden aan. De belangrijkste ~uncties van de digitale
computer zijn aldus:
- H~t klaarmaken en het verzenden van de instelhal~woorden.

- Het klaarmaken en het verzenden van de output-datahal~woor-

den.
- Het inlezen en het verwerken van de input-datahal~woorden.

De sturing decodeert de instel-hal~woorden en stelt daarmee
de overige systeem componenten in.
Het klaarmaken en verwerken van de data ~ebeurt in FORTRAN
programma. (probleem-programma niveau 1 J
Het in~ormatie transport wordt uitgevoerd door subroutines.
De subroutines zorgen ook voor het klaarmaken van de instel
hal~woorden.

Het FORTRAN programma roept de gewenste subroutines Ope
Iedere subroutine gaat gepaard met een parameter-lijst.
De door de gebruiker verlangde bewerkingen worden uitgevoerd
door oproepen van de juiste subroutines en het vaststellen
van de parameters.
De stuureenheid is niet direct met het kanaal (multiplexer
channe1 ) van de D. C. gekoppeld, maar via de. n 270 1" •
(Zie bijlagen van het verslag van de heer J.W.H. Puts)
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1.3. De analoge computer

De analoge computer waarmee het hybriede systeem wordt g~

realiseerd is de HITACHI 505. Voor de beschrijving wordt
verwezen naar de handboeken.

Het is belangrijk voor de A.C. dat deze zich gedurende de
systeem-simulatie in de jUiste mode bevindt. Het instellen
van de mode van de A.C. gebeurt door de stuureenheid, die
zijn in~ormatie van de D.C. krijgt. De A.C. is hiervoor na
controle lijnen met de stuureenheid verbonden.
De modes van de A.C. zijn : compute, hold en reset.
Via contr8le-lijnen worden deze modes van de A.C. ingesteld.
Aan het begin van de simulatie wordt de A.C. in de compute~

mode ("rekenen") gezet, en aan het einde in de hold mode
("vasthouden"). De subroutines die data-transport uitvoeren,
zorgen er automatisch voor dat de A.C. steeds in de juiste
mode wordt gezet. De reset mode is belangrijk als de proces
simulatie opnieuw wordt uitgevoerd.
Een speciale subroutine zorgt aIleen voor het instellen van
de mode van de A.C. De parameter van deze subruutine gee£t
aan in welke van de drie modes.
(Naam subroutine: MODEAC )
De A.C., gee~t ook in~ormatie terug aan de stuureenheid over
de mode van de A.C. Hiervoor is de A.C. via een sense-lijn
met de stuureenheid verbonden. Deze sense-lijn gee~t aan o~

de A.C. al dan niet in de compute mode staat. Een andere
sense-lijn zou zijn een die aangee~t o~ het Patch-Panel al
dan niet vast zit. (interlock mode ) Aangezien als het Patch
Panel niet vast zit, de A.C. zeker niet in de compute mode staat
is deze mogelijkheid buiten beschouwing gelaten.
De A.C. hee~t op bescheiden wijze invloed over het uitvoeren
van een subroutine.
Is de A.C. in de compute mode ingesteld (via een contr8le
lijn) maar staat de A.C. niet in de compute mode (deze in
~ormatie krijgt de stuureenheid van de A.C. via de sense
lijn) dan wordt het in~ormatie-transporta~gebroken en
wordt de subroutine beeindigd.

Het is mogelijk om aan te geven dat met informatie transport gewacht moet

worden op een bepaal~ (digitaal) signaal afkomstig uit de A.C.

Dit signaal moet daartoe verbonden worden met een lijn geheten: "AC READY"

(zie paragraaf AC REA~Yl
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1.4. De Analoog-Digitaal-Converter (A.D.C.)

De analoog~digitaal-convertermet multiplexer zijn be
trokken bij het analoog-input-data-transport.
De multiplexer heeft momenteel 8 ingangskanalen. Input voor
de 8 ingangskanalen van de multiplexer bestaat uit 8 analoge
(uitgangs)- spanningen van de A.C. De multiplexer dient voor
het koppelen van een ingangskanaal met de A.D.C.
De analoog-digitaal-converter dient voor het converteren van
een analoge spanning in een digitale grootheid (halfwoord)
De A.D.C. is verbonden aan het kanaal (multiplexer channel)
van de digitale computer.
Het fei t da t willekeurig een van de acht a..ngangskanalen me't
de A.D.C. doorverbonden moet kunnen worden maakt adressering
noodzakelijk. Het bepalen van het adres van he~ ingangskanaal
dat met de A.D.C. gekoppeld moet worden en het koppelen van
het ingangskanaal aan de A.D.C. wordt aangeduid als: kanaal-
,keuze.
De multiplexer, zoals door de fabrikant geleverd, kent reeds
drie werkwijzen:
- Random
'" Sequentieel
- Repeterend

Om de werkwidzen duidelijk te maken is het belangrijk om eerst
een onderscheid te maken tussen sample, trigger en track pul
sen. Sample pulsen worden afgeleid van de timer. De timer be
paalt de herhalingstijd van de sample pulsen.(zie paragraaf
1 .8. : de timer)
Op commando van een sample pu~s worden de sample-hold ver
sterkers van alle kanalen gelijktijdig op hold gezet, en
worden de aangeboden analoge spanningen bewaard. Op commando
van een trigger puls wordt met de kanaal keuze gestart en
hierna vindt conversie van de analoge spanning plaats.
De tijd nodig voor kanaal keuze en conversie is voor alle
drie werkwijzen gelijk aan 10 micro seconden.
Er worden evenveel trigger pulsen aangeboden als er analoge
spanningen geconverteerd moe ten worden. Na een sample puls
worden pas trigger pulsen aangeboden.
Op commando van een track puls worden de sample-hold verster
kers van alle ingangskanalen gelijktijdig uit de hold mode ge
haald. De sample-hold versterkers zijn dan weer met de
aangeboden analoge spanningen voorverbonden.
Na de laatste trigger puls wordt pas een track puls aan
geboden. De kanaal-keuze en het genereren van de track pul
sen is voor de 3 werkwijzen verschillend.

Random
Bij random werkwijze wordt het adres van het ingangskanaal
aangeboden door de sturing. Op het commando van de trigger
puls wordt dat (dus willekeurig gekozen) ingangskanaal met
de A.D.C. gekoppeld en de analoge spanning geconverteerd.
De gebruiker dient zelf een lijst met adressen in het
FORTRAN programma op te stellen. (deze ,11jst met adressen
komt overeen met een parameter in de CALL-Statement voor de
sUbroutine) spanning
De track puls wordt nadat de laatste analog;vgeconverteerd
is door de stuureenheid aangeboden.



De subroutine die het analoge-input-data-transport uitvoert
draagt automatisch zorg voor het uiteindelijk genereren·van
de track puIs.

Sequentieel
Bij sequentiele werkwijze wordt steeds het adres ~~n

hoger genomen dan het adres van het vorige ingangskanaal.
Op commando van de eerste trigger puIs na een sample
puIs wordt de analoge spanning, van het eerste ingangs
kanaal, geconverteerd. Door de gebruiker wordt zelf, door
met de hand een schakelaar op het A.D.C. paneel in te
stellen, het laatste ingangskanaal gekozen. De gebruiker
dient aIleen in het FORTRAN programma het aantal gebruik
te ingangskanalen aan te geven. De multiplexer draagt
automatisch zorg voor het genereren van de track puIs. De
track puIs wordt gegenereerd aan de hand van het ingestel
de laatste ingangskanaal.

Repeterend
Bij repeterende werkwijze wordt steeds het adres van het
zelfde ingangskanaal genomen. Op commando van de trigger
.puls wordt de analoge spanning, van steeds het zelfde in
gangskanaal, geconverteerd. Door de gebruiker wordt met
de hand het gekozen ingangskanaal op het A.D.C. paneel in
gesteld. De mUltiplexer draagt automatisch zorg voor het
genereren van de track puIs, steeds na conversie van de
analoge spanning.

Ais er in de loop van dit rapport over ingangskanalen wordt
gesproken worden daarmee steeds de ingangskanalen van de
multiplexer meebedoeld, tenzij duidelijk anders is aange
geven.
Het aanbieden van een adres aan de multiplexer en het instel
len V8.n de mode van de multiplexer gebeurt via z.g. controle
lijnen. De stuureenheid stelt na de controle-lijnen de mul
tiplexer in • De stuureenheid krijgt,via de sense-lijnen,
sense-data terug. Deze sense-data geeft aan in welke mode de
mUltiplexer staat.
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1.5. De Digitaal-Analoog-Converter (D.A.C.)

De digitaal-analoog-converter met distributer wordt gebruikt bij

het transport van analoge output data. De digitaal-analoog-con

verter dient voor het converteren van een digitale grootheid

(halfwoord) in een analoge spanning. Het hybriede systeem heeft

momenteel 8 D.A.C.'s, zodat de A.C. over maximaal 8 kanalen

analoge spanningen aangeboden krijgt.

De distributer dient voor het koppelen van het ene uitgangska

naal (multiplexer channel) van de D.C. met een van de 8 D.A.C.'s.

De distributer bevat een distributer-buffer en is met ieder van

de 8 D.A.C.'s doorverbonden via een tussen-buffer en een D.A.C.

buffer. (Er zijn dus 8 tussenbuffers en 8 D.A.C.-buffers.)

Bij het bespreken van de werkwijzen van de multiplexer is er een

onderscheid gemaakt tussen drie werkwijzen; de distributer kent

slechts een werkwijze. Aan de distributer wordt eerst een adres

van een uitgangskanaal van de distributer via de stuureenheid

aangeboden. Daarna wordt analoge , output data (een halfwoord)

ingelezen in de distributer-buffer. Op commando van een trigger

puls wordt de inhoud van de distributer-buffer doorgestuurd naar

de met het adres aangeduide tussenbuffer.

Dit herhaalt zich zo vaak als er analoge spanningen aan de A.C.

aangeboden dienen te worden.

Op commando van de z.g. dumppuls worden de tussenbuffers doorver

bonden met de D.A.C.-buffers en na conversie via een D.A.C. wor

den de nieuwe analoge spanningen aangeboden aan de A.C.

Dumppulsen worden afgeleid van de timer, en vallen samen met de

sample pulsen.,De timer bepaalt de herhalingstijd van de dump

pulsen. Als er in de loop van dit rapport over uitgangskanalen

wordt gesproken, worden daarmee steeds de uitgangskanalen van

de distributer bedoeld tenzij duidelijk anders is aangegeven. Het

inlezen van een halfwoord in de stuureenheid komt overeen met het

verzenden van een halfwoord van de D.C. naar de stuureenheid.

Het aanbieden van een adres aan de dist~ibuter gebeurt via z.g.

controle-lijnen.



1.6. De stuureenheid

De stuureenheid is het hart van het hybriede systeem. In ~en

hybriede systeem vindt in~ormatie-transportplaats.
In~ormatie kan worden onderverdeeld in:
-- In~ormatie die dient voor het instellen van het systeem
-- en data.
In~ormatie voor en van de digitale computer bestaat uit hal~

woorden (digitale grootheden) In een hybriede systeem vindt
du~ transport van hal~woorden plaats.
Hal~woorden worden nu onderverdeeld in:
--Instelhal~woorden

9-Datahal~woorden

Er zijn 8 verschillende soorten in~telhal~woorden.

Er zijn 5 verschillende soorten datahal~woorden.

Bij instelhalfwoorden geven een aantal bits aan tot welke
soort ze behoren; bij datahal~woordenniet.
Bij ieder soort datahal~woordenhoort een overeenkomstig
instelhal~woord. '
Bij 3 soorten instelhal~woordenbehoort geen overeenkomstig
datahal~woord.

Datahal~woorden worden onderverdeeld in input-datahal~woorden

en output-datahal~woorden.

Aan het verzenden van ~~n output-datahal~woordgaat het ver
zenden van het overeenkomstige instelhal~woord voora~.

Alle halfwoorden worden verzonden van en naar de D.C. over
het kanaal (multiplexer channel ) van de D.C. en zijn bestemd
voor, o~ zijn a~komstig van, verschillende registers o~ bu~

~ers.

Het is de taak van de stuureenheid om de instelhal~woorden

te dec~deren (dit heet: het instellen van de stuureenheid )
en zorg te dragen voor het transport van de datahal~woorden

naar o~ van de juiste registers o~ bu~fers.

Datahal~woordenworden onderverdeeld in analoge-datahal~woor

den en digitale-datahal~woorden. (zie volgende paragraa~ )
De stuureenheid wordt nu na het decoderen van het overeenko~

stige instelhal~woor~ zo ingesteld dat het transport plaats
hee:ft van:

een (o~ meerdere ) analoog-input-datahal~woord van de
A.D.C. naar de D.C. .
o~ een analoog-output-datahal~woordvan de D.C. naar de
D.A.C.

Instelhal~woordendienen behalve voor het i~ellen van de
stuureenheid ook voor het instellen van de A.C., distributer
en multiplexer. Deze componenten zijn, om te worden ingesteld,
via contr8le-lijnen met de stuureenheid verbonden. De stuur
eenheid zorgt voor het decoderen van de instelhal~woorden en
voor 'het instellen van de componenten.
Het is belangrijk om te weten in welke toestand de verschil
lende systeem componenten zich bevinden. ~e A.C., distributer
en multiplexer zijn hiervoor via sense-lijnen met de stuureen
heid verbonden. De niveaux van 'de sense-lijnen de~inieren het
sense-hal~woord. (een input-datahal~woord)
De stuureenheid wordt na het decoderen van het overeenkomstige
instelhal~woord zo ingesteld dat het transport plaats hee~t van
het sense-hal~woord van de stuureenheid naar de D.C.
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Belangrijke onderdelen van de stuureenheid Z1Jn verder de
digitaal-input-lijnen, de digitaal-output-lijnen en de
timer. (zie betreffende paragrafen)
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1.7. Digitale input-output
De A.C. heeft behalve analoge input en output ook digitale
input en output. Analoge input en output komen overeen met
analoge spanningen. Digitale input en output komen overeen
met digitale niveaux. ·Digitale niveaux zijn spanningen die
slechts twee toestanden kennen. (een 0 of een 1 )
De stuureenheid is voor digitale input via maximaal 8
digitale-input-Djnen doorverbonden met de A.C. (digitale
output voor de A.C.) De stuureenheid is voor digitale out
put via maximaal 8 digitale-output-lijnen doorverbonden met
de A.C. (digitale input voor de A.C.)
De niveaux van de digitale-input en digitale-output-lijnen
definieren het digitaal-input-datahalfwoord en het digitaal
output-datahalfwoord.
Digitale input gebeurt door het inlezen van het digitaal
input-da tahalfwoord•.Di t inlezen kan echter pas gebeuren
na het decoderen van het overeenkomstige instelhalfwoord.
De stuureenheid wordt na het decoderen van het overeenkomstige
instelhalfwoord zo ingesteld dat het digitaal-input-datahalf
woord wordt getransporteerd vanaf de digitale-input-lijnen
(in de stuureenheid) naar de D.C.
Het zou logisch zijn dat digitale output ook zou gebeuren
door eerst het verzenden van een instelhalfwoord en het de
coderen van dit instelhalfwoord en daarna door het verzenden
van het digitaal-output-datahalfwoord van de D.C. naar de
digitale-output-lijnen. Dit is echter niet het geval. Het
instelhalfwoord bevat reeds de digitale-output-data.
De stuureenheid behoeft het instelhalfwoord alleen te deco
deren en de digitale-output-data aan te bieden aan de digi
taue-output-lijnen.
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1.8. De timer voor het genereren van sample-dump pulsen

In de inleiding is reeds gezegd dat het in~ormatie-trans~

port niet geheel willekeurig geschied; een zel~de groep van
bewerkingen kan regelmatig terugkeren. De timer zorgt nu voor
deze regelmaat.
De timer genereert uitgaande van een kristal-gestuurde klok,
de z.g. timer pulsen.
De timer bepaalt de herhalingstijd van de timer pulsen.
Van de timer pulsen worden de sample en dump pulsen a~geleid.

De tijd tussen twee timer pulsen bepaalt de grootte van de
cyclus tijd.
De ~yclustijd is ipste.lb~ar: Jzie ~.ok,par._ 1-9)

tussen 0,01 en 2,SS"ms '1n stappen van 0,01 ms
tussen 0,1 en 25,5 mS in stappen van 0,1 ms
tussen I en 255 ms in stappen van 1 ms
tusse~ 10 en 2550 ms in stappen van 10 ms

De timer pulsen die aangeboden worden aan de multiplexer zijn
de sample pulsen. Op commando van de sample pulsen worden de
sample-hold versterkers in hold gezet. Op commando van een
track puls volgen de sample-hold versterkers weer de aange
boden analoge-spanningen.
(zie paragraa~ 1.4 de A.D.C.) ,
De timer pulsen die aangeboden worden aan de distributer zijn
de dump pulsen. Op commando van de dump pulsen wordt de in
houd van de tussen-bu~~ers in de overeenkomstige D.A.C. bu~~ers

geplaatst en, voor ieder uitgangskanaal na conversie door een
D.A.C., worden de analoge spanningen direct aangeboden aan de
A.C.
De systeem-simulatie met behulp van een hybriede systeem ge
beurt gedurende een bepaalde periode. Geduren~e deze periode
vinden vele cycli van in~ormatie-transportplaats. Het totale
aantal sample en o~ dump pulsen dat gedurende zo een periocte
gegenereerd wordt, bepaalt het totale aantal cycli van de
systeem-simulatie.



1.9. Een cyclus

Onder een cyclus wordt verstaan een regelmatige groep van
bewerkingen. In het algemeen geldt dat bij data-transport
een cyclus bestaat uit eerst het verzenden van de output9
data en daarna uit het inlezen van de input-data.
Een cyclus kan worden uitgebreid met het voora£ samen-
stellen van de output-data en aan het einde met het
verwerken van de input-data. (zie hoo£stuk data-bewerking)
Bij uitsluitend analoog-data-transport en geen digitaal
data-transport bestaat een cyclus uit het achtereenvolgens
verzenden van eerst een adres van een uitgangskanaal van de
distributer daarna het analoge-output-hal£woord voor dat.:ui t
gangskanaal. Dit net zo vaak als er uitgangskanalen zijn.
Daarna worden op commando van een sample puIs de sample-hold
versterkers van de multiplexer in hold gezet en tegelijkertijd
op commando van een dump puIs de tussen-bu££ers van de distri
buter dOdverbonden met de D.A.C.-bu££ers.

Bij random werkwijze wordt daarna achtereenvolgens eerst
een adres van een ingangskanaal van de multiplexer ver
zonden en daarna het analoog-input-hal£woord van het in
·gangskanaal. Dit net zo vaak als .er ingangskanalen zijn.
Bij sequentiele werkwijze wordt daarna voor ieder ingangs
kanaal van de multiplexer een analoog-input-hal£woord in
lezen. Het aantal ingangskanalen wordt met de hand op het
paneel van de A.D.C. ingesteld.

-_ Bij repeterende werwijze wordt daarna voor een ingangska
naal van de multiplexer een analoog-input-hal£woord inge
lezen. Het adres van het ingangskanaal wordt met de hand
op het paneel van de A.D.C. ingesteld.

Een cyclus kan worden uitgebreid met het voora£ bij iedere
cyclus vaststellen (veranderen) van de adressen voor de di
stributer en bij random werkwijze de adressen voor de mul
tiplexer. Dit is niet noodzakelijk, de adressen kunnen ook
iedere cyclus steeds de zel£de zijn.
Een cyclus kan bovendien worden uitgebreid met voora£ samen
stellen van de analoge-output-data en het achtera£ verwerken
van de input-data. .
(Hieraan is bovendien het hoo£dstuk data-bewerking gewijd)
Bij digitaal-data-transport bestaat een cyclus uit het ver
zenden van een digitaal-output-hal£woord en het inlezen van
een digitaal-input-hal£woord.

Bij analoog-digitaal-data-transport bestaat.een cyclus uit
een combinatie van analoog-data-transport en digitaal-data
transport.
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CD= begin weer "bovenaan" bij de volgende cyclus
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synchronisatie hal~woord gee~t aan:.
1 o~ de timer al dan niet gebruikt wordt
2 o~ er al dan niet op het aanbieden van een A.C. ready-signaal-"

gewacht wordt.
3 o~ er dump-pulsen gegenereerd woraen
4 of' er sample-pulsen gegenere~d woraen
5 OL ae A.C. in ae oompu~e moae moe~ woraen inges~e~d

6 o~ de A.C. in de hold mode moet worden ingesteld

instelhal~woord A.C. gee~t aan:

5 o~ de A.C. in.de compute mode moet worden ingesteld
6 o~ de A.C. in de hold mode moet worden ingesteld
7 o~ de A.C. in de reset mode moet worden ingesteld
8 o~ er een track puls voor de multiplexer gegenereerd moet

worden

sense hal~woord gee~t aan:

9 o~ de' A.C. al dan niet in de compute mode staat
10 distributer over~low

11 A.D.C. over~low
12 de werkingswijze van de multiplexer random, sequentieel o~

repeterend

instelhal~woordmultiplexer gee~t aan:

13

14

de werkwijze van de multiplexer: random, sequentieel o~

repete];end
o~ er al dan niet gebru.:i:k wordt gemaakt van een synchronisatie
hal~woord
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II Het besturen van het hybriede-systeem
2.1. Inleiding

Het besturen van het systeem gebeurt vanuit de digitale
computer door het uitvoeren van een FORTRAN programma.
Dit FORTRAN programma, geschreven door de gebruiker,
roept via CALL statement, de gewenste subroutines Ope
Iedere subroutine voert een bepaald aantal ~uncties uit die
nodig zijn voor het besturen van het systeem. De subroutines
zijn geschreven in Assembler-taal en hebben ieder een eigen
naam.
Iedere CALL statemegt gaat gepaard met een parameterlijst.
Het is van belang om de juiste subroutine op te roepen en de
parameters in de juiste volgorde te plaatsen.
Nooit mag er een parameter in de lijst ontbreken.



2.2. Het CALL statement

Om het hybriede-systeem te besUren stelt de gebruiker eeh
FORTRAN programma Ope Dit programma "roept de gewenste sub
routines op via een CALL statement.
Iedere CALL statement wordt gevolgd door een naam en een
parameterlijst. De naam moet deze1£de zijn als de naam van
de subroutine die men 'wenstOPte roepen.
De parameterlijst bevat de z.g. FORTRAN parameters.
Parameters kunnen op twee manieren geschreven worden:

als een "variable"
-- als een "array"

Een parameter geschreven als een "variable" de:!nieert een
geheugenruimte van 4 bytes.
bijv.: de parameter ICYCLY bepaalt het aantal cycli dat
wordt uitgevoerd bij een systeem-simulatie.
Fen parameter geschreven als een "arraY"de~inieert een aaneen
gesloten geheugenruimte die gelj.jk is aan I maal 4 bytes. Een
DIMENSION statement de£inieert de grootte van een geheugen
rtd.mte. Het product van aIle "subscripts" (indices) van een
"array" is gelijk aan I.
bijv.: DIMENSION IOUT (2,4) o~ IOUT (8)

I is voor beide gevallen gelijk aan 8.
De grootte van de geheugenruimte is 32 bytes.
De parameter IOUT de~inieert bijv. een geheugenruimte die
output-data bevat.
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2.3. De subroutines

Subroutines zijn geschreven in Assembler-taal en bestaa~ uit
instruct:les.
~en groep van instructies die een bepaalde taak uitvoeren
noemen we: ll een :functie tt •

Tedere subroutine voert het ~ransport van instelhal:fwoorden
en van datahal:fwoorden uit. Dit transport vindt plaats door
het uitvoeren van de commando's van een channel program.
Een channel program is een a:fzonderlijk programma, dat
wordt (kan worden) uitgevoerd nagenoeg gelijktijdig met
een probleem-programma. Cop een wijze die "cycle stealing'~ heet)
In een subroutine (probleem :programma· niveau 2 ) is be
langrijk:

Het starten van het channel program
Het wachten totdat het channel program is uitgevoerd
(zie paragraa:f 2.9.)

Subroutines kunnen worden ingedeeld:
-- naar wijze van transport van analoge input- en output-data

<aIleen analoge input-data
aIleen analoge output-data
zowel analoge input-data als output-data

naar wijze van transport van digitale input- en output-data
a1een digitale input-data
aIleen digitale output-data
zowel digitale input-data als output-data

naar wijze van ingangskanaal keuze van de multiplexer
random
sequentieel
repeterend

naar wijze van iD9~ellen van A.C.
compute
hold
reset

in subroutines die gebruik maken van de timer
in subroutines die geen gebruik "maken van de timer.

in subroutines die een cyclus uitvoeren (paragraa:f 2.20)
in subroutines die automatisch meerdere cycli uitvoeren

(paragraa:f 2.20)

_- in subroutines die gebruik maken van het sYnchronisatie
hal:fwoord (zie pargra:fen 2.20 en 2.21 en het hoo:fdstuk

databewerking)
in subroutines die geen gebruik maken van het synchroni
satie-hal:f'Y'oord (zie paragraa:f 2.22) .
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Subroutines kunnen als laatste worden ineedeeld in de vol
gende 3 groepen:
-- Een CCW per hal~woord

mode multip;texer: random (paragraa~ 2.19.1)
-- Vie~ CCW's per eyelus
mone multiplexer.: sequentieel o~ repeterend

(paragraa~ 2.19.2)
-- Een CCW voor aIle eyeli van de gehele simulatie
mod~ multiplexer: sequentieel o~ repete~end

(paragra~en 2.19.3 en 2.22)

Er is een volgende indeling gemaakt naar ~uneties:

Instel ~unetie

Onder instel~unetie wordt verstaan het vaststellen van
de instel-hal~woorden.

S~~ehronisatie ~netie

Een van de instel-hal~woorden is het synehronisatie-hal~

woord. Onder de synehronisatie wordt verstaah het vast
stellen van het synehronisatie-hal~woord.

Data-adres-~unetie

Onder de data-adres ~unetie wordt verstaan het vaststellen
'van de adressen van de geheugen ruimtes van waaruit data
wordt verzonden o~ waarin data wordt inglezen.
(zie paragraa~ 2.18)
Test :funetie
Een v-an de data-hal~woorden is het sense-hal~woord.

Het testen van het sense-hal~oord gebeurt in de test ~unetie.

Met ~unetie wordt bedoeld de instrueties, die de ~unetie uit
voeren.
De subroutines zijn allen zo uitgevoerd dat iedere subroutine
in een programma, voor iedere eombinatie van de parameters,
net zo vaak kan worden opgeroepen als wenselijk is.
Dit komt omdat eidere subroutine aan het einde weer in zijn
"oQrsprQb~elijke staat" o~ in zijn "oude toestand" wordt
teruggebraeht.
Wat de eonsequenties zijn van het in zijn "oorspronkelijke
staat" terugbrengen van een subroutine wordt in versehillende
par.aera~en nader uitgewerkt.
Voorbeeld:
Dit voorbeeld slaat op een subroutine waarvan een "variable"
altijd, ale met het uitvoeren van de subroutine begonnen wordt,
een vaste beginwaarde moet hebben.
Bijvoorbeeld door de volgende instruetie:

Naam Operatie Operand

SET DC FI 10 I

Deze ins true tie
wordt niet in de
subroutine uit
gevoerd

en betekent_ dat de "variable" SET bij Assemblage gelijk wordt
gesteld aan het deeimale getal 10 (DC= De:fine Constant,
F= Fullword)



Aan de hand van. de waarde van de '"variable''' SET en aan de hand
van de parameters worden in de subroutine bes1issi.T1R'en genomen
en wordt de "variable" SET gewij7.igd. Zou A.an het eind v:::in
subrout:Lne de "variable" SET niet ge1ijk worden gema.akt A.an
10 dan kan, bij een tweede maal oproepen van deze subroutine
met de zelfde parameters, dit gemakke1ijk tot andere resultaten
J eiden.
Ale de subroutine n.1. voor de tweede maal wordt opgeroepen
is de kana klein oat de "variable" SET gelijk is aan 10,
terwijl voor het goed uitvoeren van de subroutine we1 is aan
genomen dat de "variable" SET deze vaste begin-waarde heef't.
Om dit te voakomen wordt aan het einde de subroutine in zijn
"oorspronkelijke staat" teruggebracht, door de "variable"
SBT weer gelijk aan 10 te maken.
nit voorbeeld is er aIleen maar om er een idee van te krijgen
wat er kan gebeuren a1s een subroutine nlet in zijn"oorspron
kelijke staat " wordt teruggebracht.
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2.4. TnsteJ-hal~woorden

TnsteJ-half'woorden worden aan de stuureenheid aRne-ehonen-en
stellep de stuureenheid in. Met behulp van de inf'or~atie a~n

geh00en door een instel-hal~woord stelt de stuureenheid de
multiplexer, distributer o~ A.C. in.
Onder het instellen van de stuureenheid wordt verst8an het
zo instellen van de stuureenheid dat het eerstvolgend ryutput
dAta-half'woord van de D.C. naar het juiste register wordt ver
7.ond€'n of' dBt het'eerstvngend ( o~ de eerstvoleende ) inpnt
data-haJ.'f'....oord vanuit het jl.1iste register in de D.C. w'ordt
ine-ele7.en. ( in plaats van registers soms buf'f'ers of' lijn€'n )

Met behulp van de in~ormatie aang-eboden door een instel
hal:fwoord kan de stuureenheid

een adres aanbj~en aan de distributer
een adres aanbieden aan de multiplexer
de multiplexer instellen in de random, sequentiele o~ re
peterende mode
de A.C. instellen in de hold, compute o~ reset mode

Het !'lynchron:i~atie-hal:fwoordis een bijzonder soort instel
half'woord.
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2.5. Hat synchronisatie-hal~woord

Hat in~ormatie-transportgebeurt door het uitvoeren van een
T0 oper?ti.e. Iedere IO operatie voert een aantal IO commarydo's
direkt na elkaar uit.
H~t synchronisatie-hal£woord dient om de TO comman~o'~ te syn
chronis~ren met de timer-pulse
Is het synch~onisatie-halfwoordovergezonden van de D.C. naar de
stl1ureenheid ca.n l~unnen zich 2 mogelijkh~den voordoen, die
aIleen ervan af'hangen o£ de timer wel o£ niet gebruikt wordt.

Met timer gebrllik.
Wordt de timer wel gebrui.kt dan wordt met het ujtvoeren van
de TO commando's gestopt en het uitvoeren van de volgende
TO commando's gqat ~as verder nadat een timer-puls gegene
ree~d :is.
Het uitvoeren van de TO commando, die zorgt voor het verzen
den van het synchronisatie-hal£woord, duurt dan net zo lang
totdat een timer-puls gegenereerd wordt.
(Het verlengen van de dunr van eene~H commando .gebeurt door
het genereren in de stuureenhej(i va"VE?ld of' Recorti signaal
(EOR) te vertragen)

(Na het inlezen vFln het synchronisatie-half'woord "met timer
gebruil<:" wordt EOR pas gegenereerd ne de timer-puls)
Van <'!p timer-puls worden, de sample-puls en de dump-puIs
l'\~geJ.e:i_c•
'yor<'!t er een timer-puls gegenereerd als het synchronisatie
half'woord nag niet is verzonden vanuit de D.C. dan treedt er
een synchronisatie f'out Ope Een bit van het sense-h~lf'woord

eeeft aan of ~r weI o£ geen synchronisatie ~out :f.s opgetreden.
Zonr1~r timer gebruik.
Wordt de timer niet gebruj.kt dan wordt het ui tvoeren van de
IO commando's niet vertraagd en wordt direkt verder gegaan
met het uj.tvoeren van de volgende 10 commando's.
Wordt de timer niet gebruikt dan worden er geen timer
pulsen gegenereerd en dan worden de sample en dump pulsen
direkt na, het iniezen van het synchronisatie-hal£,.,oord in
de stuureenheid gegenereerd.



2.6 Data-halfwoorden

Er is een onderscheid gemaakt in de volgende soorten van data

halfwoorden:

- Analoge-output-data-halfwoord;

- Analoge-input-data-halfwoord;

- Digitaal-output-data-halfwoord;

- Digitaal-input-data-halfwoord;

De termen output en input zijn hierbij gezien vanuit de D.C.

Het sense-halfwoord is een speciaal soort data-halfwoord.

Bij ieder soort data-halfwoord behoort een overeenkomstig ins tel

halfwoord.

-Het analoog-output-data-halfwoord wordt verzonden van de D.C. naar

de distributer.

Het analoog-input-data-halfwoord wordt verzonden van de A.D.C.

naar de D.C.

Het digitaal-output-data-halfwoord is tegelijkertijd data-halfwoord

en instel-halfwoord. Het wordt verzonden van de D.C. via de digi

tale-output-lijnen naar de A.C.

Het digitaal-input-data-halfwoord"wordt verzonden van de A.C. via

de digitale-input-lijnen naar de D.C.

De digitale-input/outputlijnen zijn een onderdeel van een stuur

eenheid.
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2.7. Het sense-hal~woord

Het sense-hal~woord is een bijzonder soort data-hal~woorcl~

De stuureenheid is met verschillende componenten van hot hy
briede eysteem verbonden via zogenaarnde sense-lijnen.
Deze sense-lijnen bieden de stuureenhej.d sense-data aA.n over de
toestand van de componenten.
Dc nivea'l'lx van de sense-lijnen de~inieren nu het sense-haJ:fwoord.
Het sense-hal:fwoord wordt iedere keer i.ngelezen in de D.C. na'
hot verzenden van het synchronisatie-hal:fwoord. Het synchronisatie
hal:f'\Toord is dus het instelhal~'\Toord voor het sense-hal:f,\Toord.
Het sense-hal~woordwordt gebruikt:

om A.A.n to eeven welk TO commando van de TO operatie wordt
uitgevoerd (zie par. sleutel bit en par. 2.23)
om Aftn te geven o~ er een synchronisatie :fout is opgetreden
(zie par. 2.24.1)
om A.an te geven o~ het probleem-programma niveau 3 te lang is.
Het probleem-programmA. niveau :3 is een programma dat wordt
uitgcvoerd tegelijk met het uitvoeren van een TO operatie.
(zie par. 2.23.1.)

Via. sense-lijnen krijgt de stuureenheid sense-data terug over
de toestand van de A.C., m~ltiplexer en distributer. Het sense
hal~woord bevat over de toestand van deze componenten de volgen
de sense-data:

of' de A.C. in de compute mode staat
o:f de multiplexer in de random, sequentiele of' repeterende
mode staat
o:f er een over-:flow is opgetreden in de A.D.C., (bijv. waarde
aangeboden analoge spanning isgroter dan 100 V)
o:f er e.en over-flow tis opgetreden in de dj.stributer t.. \

(bijv. waarde aangeboden hal:fwoord is groter dan 2
'

''*')

Het sense-hal:fwoord gee~t ook aan o~ er een odd parity error
js opgetreden.
Tn de paragraa~ 2. 24 systeem-~outen wordt nader ui tgewerkt '\Tanneer.
hot optreden van een bepaalde toestand een ~out betekent.
Dit vaststellen van een ~out gebeurt aan de hand van het sonse
hal:fwoord.
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2.8. Programmeren

Subroutines kunnen worden ingedeeid in:
subroutines die "n eyelus uitvoeren
subroutines die automatiseh meerdere eyeli uitvoeren

De systeem-simulatie strekt zieh steeds over een bepaalde
periode uit. Onder het aantal uit te voeren eyeli wordt ver
staan het totale aantal eyeli van in~ormatie-transportdat
gedurende een bepaalde periode bij systeem-simulatie wordt
uite-evoerd.
1-faakt men bij het programmeren gebruik van 'subroutines die
~&n eyeins l1itvoeren dan moet een subrbutine net zo vaak worden
ope-eroepen als het aantal. eyeli dat moet worden uitgevoerd.
Voordelen van het gebruik maken van subroutines die 6~n eyelus
llitvoeren zijn dat iedere keer bij het oproepen van een subrou
tine de parameters gewijzied kunnen worden en aat in :'Ledere
eyelus in FORTRAN een probleem-programma kan worden uitgevoerrl.
(probleem-prograrnma niveau 1)
Het nadeel is dat deze methode Ianezaam is en wordt des te lang
zamer naarmate het probleem-programma niveau 1, dat in iedera
eyelus wordt uitgevoerd, langer is.
Hier ~oet bij het bepalen van de eyelus tijd rekening mee worden
c-ehouden.
Maakt men hij het programmeren gebruik van subroutines die Auto
matjseh meerdere eyeli uitvoeren dan behoe~t een subroutine sleehts
~~nmaal to worden opgeroepen.
Het aantal eyeli dat door de subroutine moet worden uitgevoerd
is eeh van de parameters van de subroutine.

Een voordeel van deze m~thode is dat de eyelus tijden veel korter
zijn. ( zie bijlagen )
Nadelen zijn dat van eyelus tot eyelus de parameters niet gewijzigd
J,:unnen ~~orden ( o~ heel moeili jk ) en da t het ui tvoeren van een
probleem-programma niveau 1, als onderdeel van een cyclus, op veel meer
moeilijkheden stuit. (zie hoofdstuk data bewerking). '
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Tedere subroutine voert een IO operatie uit. Onder een IG opera
tic wordt verstaan het zorg dragen voor en het uitvoeren v~n

het ~_chter elk~.ar verzenden of' inlezen van half'woorden van of'
naRr de D.C.
Onder een channel program ,,,"ordt verst~an een. programma dat,
als h~t wordt uitgevoerd de ha.lf'woorden van of' naar de D.C.
verzendt or inleest.
Het verzenden of' inlezen van half'woorden gebeurt door het 'llit
voeren VAn commando's.
De twee belangrijkste commando's zijn lees en schrijf' comman
do's.
Een IO operatic valt nu uiteen in de volgende onder delen:

Het starten,van het channel program
( probleem-programma nivea'll 2)
Het ui tvoeren va.n de commando's (channel progrAm)
Het wachten totdat het gehele channel program is uitgevoerd.
(probl~e~-programmanivea'll 3)

Een ch~nnel program is opgebo'llwd 'llit Channel Command Words
( CCW's). Ben CCW is een dubbelwoord lane en bevat ;'en com
m~ndo. In een channel program zi jn de CC1v' s direkt achter elke.ar
in het geheugen geplaatst. Het hegina~res ven een CCV is R
hoger dan het beginadres van het vooraf'gaanoe cew. On~er het
"ttvoer~n van een channel program wordt nn ook verstRan het
uitvoeren van de commando's van de cew's van een channel pro
gram.
Het s tarten van het channel progrl'l.m gehenrt door het u:t tvoeren
v::In een Execute Channel Program macro instr'llct:i.e (EXCP).
Epn macro instructie voert een aantal instructies uit.
Een channel progra~ duurt net zo lang totdat aIle commando's
aat ,.... i 1 zeggen het. gehele channel program is ui teevoerd.
Het wachten op het einde van het channel program eeheurt door
pen 'o!AIT m~.cro ins trnctie.
In het pr~hleem-programmazijn aIleen het starten van het
uitvoeren van het channel program en het wachten op het einde
v:,\n het ui tvoeren van het ch::'.nnel program helaner:i.jk.
Het starten VAn het channel program houdt in dat het eerste
CCW van het channel program uit het eeheugen wordt opgehaald
en uit~evoerd.

(Het uitvoeren van het channel program c:ebe'llrt namelijk van'llit
een controle unit voor het (mlltiplexer) channel)
N:'\dat het eerete CCW uit het gehe'llgen is opgehaald en is uit
gevoerd wordt automati~ch het volgende cew uit het eeheugen
opgeha~ld en uitcevoerd. (chaining)
Onder het uitvoeren van een gehele IO opera~ wordt veel meer
verstaan dan aIleen maar het uitvoeren van een channel proeram.
(wat nFltullrlijk weI de helanerijkste ta:'\k is)
Bier onder valt bijv. ook het selectereri van het gewenste TO
device, wat gebeurt gedurende het uitvoeren van de EXCP macro
instructie. (hier wordt niet verder op ingegaan)
Tedere snbroutine voert ~~n IO operatie uit, het uitvoeren
... ·8.n een channel progra.m is daar weer een onderdeel van.
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Het llitvoeren van een channel program houdt in dat comTR~rlo'S

werd~~ uitgeveerd.
Een leescommando zergt veor het inle~en van een of Meer~~re

h 81 f',.,o ord en ,vanui t de s tuureenheid.
~en Achrijfcemwande ~oret veor het verzenden van e~~ of meer
de:!:'!'" "l,R l:f,,'oorden naar de stuureenheid.

Voorbeelden:

Het verzenden van 20 haf'woorden kan geheuren door een channel
program dat bijv. bestaat uit:
1) 20 schrij:fcommFmdo' s waarbij ieder schrijf'commando zorgt

voor het verzenden van een ha,l:f,.,oord
2) 5 scbrijf'commando'sf waarbij ieder schrij:fcommando zoret

voor het verzenden van vier hal:fwoorden
3) 1 schrij:fcommando, waarbij net ene schrij:fcommando zoret

voor het verzenden van 20 hal:fwoorden.

In de paragraa:f subroutines is reeds gezegd dat subroutines
naar wijze van ingangskanaal-keuze door de !nul t:tplexer in de
velgende drie"eroepen verdeeld kunnen worden: Random, Sequen
tieel en Repeterend.
De subroutines, die behoren bij de groep "random" bestaan
alleen l1it comrn~ndo's die ieder een hal:fwoord verzenden of
inlezen. Het eerate voorbeeld is dua een voorbeeld wat ~laat

op deze eroep.
De subroutines, die behoren bij de groep ,"sequentieel" of'
"repeterend" bestaan uit commande's~-waarbij het aantal te
verzenden of in te lezen half'-';'lOorden kan vl'l,ri.eren.•
De voorbeelden 2 en 3 zijn dus voorbeelden die slaan op deze
h·ree eroe~en.
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Ch~nnel Command Word (CCW)

Teder CCW zorgt voor het verzenden o~ inlezen v~n een o~

m{'er('l~re hal ~woorden. Of' het CC10J zorgt voor het verzencen of'
voor het inlezen hangt~a~ van het comm~ndo VAn he~ ccw.
Het CCW 5~ een dubbelwoord lang en bevat de volgende delen!
CC, Tn," 'R~A ,FLAGS, COUN1'.

1".,.,.I ... " .. I... ,... I... "j,I.,.,.,.I.,.",:r, .. ,.,.) .. ,I,.,r
\.. " '-- __ .-.''" _ ---J"- .J

...... ~..... ~ ~--- ~

CC IOAREA FLAGS COUNT
Het derinieren van de 8 bits van een byte kAn gebeuren or de
vol~en~e mqnieren:

de~im::H,J.

hp.x~dp'cjm",al

of' hjnair

Bij decim::'lle schrij~wijze wordt een byte gedef'inieerd vanuit
het 10 tallig stelsel. Not~tie! 194
Bi j he'lCl'l.dec:1.ml'l.J e schrijf'wijze wordt een byte gede:finieerd vanni t
het 1~ tallig stelsel. Notatie: X'C2'
ne letter X is de standaard RRnduiding voor hexadeei~aRl.

Het hq~acecimale getal X'C2' komt overeen met het decimale getal
194 (= 1?x16 + 2x1)
Bij hin~dreo schrijf',\\rijze wordt e~m byte gedef'in:i.eerd vanuit
het 2 tpl1jg stelsel. No~atie: B'1100 0010'
De letter B is de standaard aan('l~iding vner binair.
Het bin~ire eetel B"100 0010' komt overeen met he~ hexadeci
male getal X'C2'.
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2.10.1 Het CC(Command Code) deel van een CCW

Hot CC (ComTand Code) deel van een CCW de~iniee~t ~e comm~n~o~
die door de CCW moet worden uiteevoerd.
De eerste hyte van hot CCW hevat dus hot commando.
De vole-ende cO""!'TI~,ndo:s ""o~den eehruikt:
Vne~ ~p k~~~+'~7,pr (zie bijlage 4)
X'C1~ schrij~ commando

(pons in een kaart)
X'C2'= leescommando

(lees een kaart)

Voor de printer
X'09'= schrijf'commando

(prjnt een regel)

Veer de "2701"
X' 01' .- schrijf'commando
Y'02' - leescommando

Teder schrij~commando houdt in dat een o~ meerdere hal~woorden

worden ineelc7en in de D.C.
Jeder leoscommando houdt in dat een o~ meerdere hal~woorden

","Yrden Vl"r7on,den v:=t.!luit de D.C.
~r 7.ijn twee speciale commando's
x'oR' = 'l'ra.nsf'er In Channel (TIC)
X'O~, = Ne npera~ion (NOP)

Bi j deze b",ee speciale commando's .,,,,orden geen hal f'''~~oorden
,,\'erzonden of' i.ne:ele7.en. (zie parae:rl'U'l~ 2.11. en pAragraa~ 2.12.)
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2.10.2 Het IOAREA deel van een CCW (data-adres)

Het IOAREA deel van CCW definieert het (symbolische) adres van

een geheugen ruimte. Omdat de D.C. een kerngeheugen heeft van

64 K. bytes (X'OOFFFF') bevat byte 2 van het CCW alleen maar

nullen.

Bij het uitvoeren van een CCW worden de halfwoorden vanuit een

geheugen ruimte verzonden of in een geheugen ruimte ingelezen.

Eerst wordt het eerste halfwoord verzonden of ingelezen en

daarna het tweede halfwoord enz.

Het IOAREA deel van een COW definieert het adres van het half

woord dat het eerst wordt'ingelezen of verzonden.

Door het IOAREA deel van een CCW te wijzigen is het mogelijk

om het adres van het halfwoord datbet eerst wordt ingelezen of

verzonden te veranderen.

Dit wijzigen is een onderdeel van de data-adres functie en

wordt toegepast om bij iedere cyclus data vanuit een andere ge

heugenruimte te verzenden of in een andere geheugenruimte in

te lezen. 5peciaal hiervoor is de term data-adres gekozen om

aan te geven dat dit data-adres een geheugenruimte definieert

van waaruit data wordt verzonden of waarin data wordt ingele-

zen.

Dit wijzigen kan bijv. gebeuren door de volgende , instructiesl

LH ',NAME + 2

AH ',HTWEE

5TH "NAME + 2

Van de in deze instructies gebruikte geheugenruimtes geven we

hun inhoud en de symbolische adressen hieronder weer.

N~E

IOAREA

HTWEE

CCW

00

DC

X'C1',IOAREA. X'20',2

CL100

H'2'

De eerste instructie laadt de bytes 3 en 4 van het CCW (een

half~oord) in register ,.

De bytes' en 4 van het CCW Tormen het data-adres.

De tweede instructie verhoogt de inhoud van register 3 met 2

d.w.z. het data-adres wordt met 2 verhoogd.
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De derde instructie bergt het data-adres op in de bytes 3 en 4

van het CCW.

IOAREA is een geheugen~uimte van 100 bytes (50 halfwoorden)

NAME is de naam van de CCW.



~.10.3 Het FLAG deel van een CCW

H~t FLAG deel van een CCW def'inteert de zen. :flae--bits.
Byte 5 van het CCW vormt het FLAG deel.
D~ f'la!3' bi ts bepalen de MaRier. 'ofR,A.rop een commando wort:1t lri t
c:r- .....rc e:r~ •
-f'1"l~ "":its:

= suppress length indication bit

~--Command chaining bi t

~-----------Data chaining
0/1 betekent:deze bit is o:f g-elijk aan 0 of' e-elij1<: a·an 1.
Dc ('CW" s die achter elkaa.r ,.,orden tti tgevoerd vormen een chAnnel
pr.oCramJ Nadat een CCW VAn een channel program is uitgevoerd
moet een voleend CCW uit het eeheueen worden opgehaald en
wor.den uiteevoerd.
Het :feit dAt een volgend CCW moet worden opgehaald wordt aange
duid met Chaining • Er zijn twee :fl.g-bits die aangeven dat
er sprake is van chaining.
Als ~~n va.n de twee chaining bits van een CCW gelijk is aan 1
wordt na het ui tvoeren van een dereelj.jk CCW automatisch de
voleende CCW uit het geheugen opgehaald en uitgevoerd.
Zijn van een CCW de beide chaining bits gelijk aan 0, dan
treedt geen ch~ining op.'
N~ het uityoeren van een dereelijk CCW (de laatste) is ook
mE'teen het gehele channel progr.am uitgevoerd.



2.10.3.1 SLT bit: Suppress Length Indication bit

Som~ige TO devices hebben een st~ndaard record lengte, d.w.z.
da+ bij het uitvoeren van iedera CCW steeds een vast aantal
bytes naar nat TO device verzonden moeten worden. Wordt nA~r.

n~t IO devjce een minder aantal bytes verzonden, dan de ~tan

daard record lang-te voorschrij:rt, dan ,,,,ordt er een f'out indi
entie gegenereerd voor de supervisor.
Ale het SLT bit g~lijk is aan 1 dan wordt deze ~out onderd"~ct

en treedt dan daarom nooit Ope
De stendeard record lengte van de ~aartlezer is 80 bytes.
Bjj aIle CCW's, die worden uitgevoerd voor het transport van
hl'llf'".,oorden in het hybriede systeem is het SLI' bit gelijk aa.n
1 •



2.·10.3.2. Data chaining bit

Ais aIleen het data chaining bit gelijk is aan 1 wil dat zeggen
dAt er chainine optreedt m.a.w. dat er automatisch een volgend
~CW wordt uite~voerd.

D~ta chaining wil zeggen dat de command code van het eerst volgend
CCW dat na het CCW waarvan het data chaining bit geltjk is aan 1
1(C'mt, bE'schouwd wordt als gelijk te zijn aan de command code van
h~~ CCW waarvan het data chaining bit gelijk is aan 1.
Vnorbeelrl~

Ale het CCW waarvan het data chaining bit gelijk is aan 1 een
lpes commal1do bevat en h~t volgend CCW een schrij'fcommando he-VAt,
dAn ~yordt dit laatste CCW toch uitgevoerd ale zou het een lees
commando bevatten.
Data chaining wordt bij een CCW toegepast als zeker is dat het
volgend CCW een zel~de command code bevat als het voora~gaande

ee,., •
Het toepassen van data. chainingspaart tijd nit omdat de command
rnde van een nieuw CCW niet onderzocht (getest) wordt.
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2.10.3.3 Command chaining bit

.Al ~ alJpt:'n het command chaining bit ge]jjk is aa.n 1, tre€ldt- €lr
ook chaining op, maar wordt de command code van een voigend
CCW wel onderzocht.(getest)
r.o~~and chaining wordt steeds to€lg€lpast fl.Is na €len schrij~commando

pen 0,CW met oen leescommando komt o~ omgekoerd.

Voorbeelden voor de gehele paragraaf 2.10.3-

De vole-enele combinaties.van flag bits worden in de Cmof's e""hr, \1 I ~

X'20'

"'('AO'

X'DO'

SLT bit=1
Command chaining bit=O
Data chaining bit=O

SLT bit=1
~omm~nd chaining bit=1
Data chaining bit=O

SLI bit"" 1
Command chaining bit=O
Data chaining bit=1

SLT bit=1
Command chaining bit=1 •
Data chaining bit:1

geen chaining

command chaining

data chaining

," ~out"
ziel~.terFltuurlijstNr 1
pagina 102, ~iguur 27



2.10.4 Het COUNT deel van een CCW

Teder CCW verzorgt het transport van een o~ meerdere hal~

'Qoorde!'1.• Het COUNT deel van een CCW gee-rt in bytes aan hoeveel
hal~,,,oorden er getransporteerd ,,,orden.
Ret IOh~~A deel van cen CCW gee~t aan het begin adres van ean
eeheuge"!" ruimte van ,·marni t bijvoorbeeld hal'fwoorden "lTorden
verzonden. Het COUNT deel van een CCW geef't dan aan hoeveel
half',"oorden er vanui t die geheueenruimte moeten worden ver.7onden.

Vo"'rbeeld:
Ee~ COUNT deel van een CCW gelijk aan 2 gee~t aan, dat er bij
h~~ uj+voeren van nat ccw een hal~woord wordt ver~onden of'
:i."'~ele7~n.

Tn de r~ragraa'f subroutines is een onderscheid in de volgende
groepen V8.n subroutines: random, sequentieel en repeterend.
Va.Tl de !"l'!.ll)routines van de gro~p "random" wordt door ieder CCW
qteeds ~6n bal'fwoord getransporteerd.
De parameter COUNT is daarom steeds gelijk aan 2.
Van de subroutines van de groepen "sequentieel" en "repeterend"
wordt door ieder CCW een of' meerdere hal'fwoorden overeezonden
of' ineele,.;en.
Dc parameter COUNT moet dan voor het uitvoeren van een CCW
worden aaneepa.st. Di t eebeurt aan de hand V9.n de FOR.TRAN
ra:rameters voornat met bet n:l. tvoeren van. het channel proeram
heC'onnen 1.8.

Vereelijk de voorbeelden van paragraa'f 2.9. TO operatie

1) 6~n h~l'fwoord per schrij'fcommando: COUNT= 2
2) vier hal:fwoorden per schrij~commando: COUNT= 8
J) 20 hal:fwoorden voor het ene schrij'fcommando: COUN~=40
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2.11 Trans~er In Channel Commando

Het TIC commando is een speciaal soort commando en wordt gebruikt
ale ondcrdeel van cen Channel programma.
~en ~TC commando voert geen transport van hal~woorden uit.
Een TIC commando betekent dat na het uitvoeren van dit CCW niet
het vde;ende CCW moet worden opeehaald en uitgevoerd, maHr hat
CCW met de naam die wordt aangcduid door het IOAREA dee1 van het
TTC cew.
Het IOAREA deel van een CCW met een TIC commando de~inieert geen
begin adres van een geheugen ruimte van waaruit bijv. dRta-hal~

woorden,worden verzonden, maar het begin adre~ van een CCW dat
na di.t CCW moet worden opgehaald en uitgevoerd. Dit begin adres
is geheel willekeurig. Op deze manier is het mogelijk-om een aan
ta1. ecw's van een channel program niet uit te voeren door ze
over te slaan.
Voorbeeld:

Nnam Operation Operand

eCl., X' 08' , CC'\<!A, X' 20' , ,

De Comr'land code luidt: transf'er i.n channel.
Het CCW dat nn nit CCW wordt uitgevoera heef't als naam: CCWA
Br mogen nooit twee CCW's met een TIC commando na elkaar worden
'litgevoerd. Van een CCW met een TIC commando worden de ~lag 'bits
geneee~rd, d.w.z. de ~lag bits van de voora~gaande CCW blijve~

e;'fn"oon eel den.
V6er het uitvoeren van een channel program (in een propleem
progrFl.mma n:i veau 2) wordt SOMS van een o~ meerdere CCl." s de
commando code in een TIC commando eewijzigd. Dit gebeurt dan
om bij het uitvoeren van het channel program een aantal CCW's
over te slaan. Is de commando code van een Cm." v66r het uit
voeren v~.n het channel program gewijzigd :i.n een. TIC commando
r'l~T1 ,.,ordt nada t het channel proeram is ui tgevoerd de comma.ndo
~ode van dit CCW weer in zijn oorspronkelijke staat terugge
bracht. (ook weer in een probleem proeramma niveau 2)
Dit maakt bet mogelijk om de suhroutine direct opnieuw op te
roepen. (zie het einde paragran~ 2.3. subroutines)
Voorbeeld:
Dit voorbeeld slaat op een subroutine waarvan het channel
program bestaat uit 10 CCW's.
Van aft channel ~rogram moe~ beginnende vana~ bet eerste CCW
van het channel program, eerst een aantal van de tien CCW's
direct 'achter elkaar worden ui teevoerd en daarna het laatste
C0l·! v~n het chann€"J program. Een van de CCW's van het channel
:!?'r.'0eram moet GUS zo worden ge"'I1ijzigd( ineen probleem proer.A.~ma
niveau 2) in een TIC commando dat na het earat uitvoeren van
een aantal van de 10 eCl, , s direct daarna het laatste CC'{o,f .,.,ordt
uitgevoerd. Een van de,parameters va~ de CAlL statement van de
~nbroutine bepaalt hoe~eel. CCW's er eerst direct achter elkaar
worden uiteevoerd.

\

\
\



Rij het voor de eerste maal oproepen van de subroutine uit ~it

voorb~cld wordt bijv. de 3e CCW gewijzigd en dan worden dus
~erst de eerste twee~CCW's en daarna de laatste CCW uitee~oerd.
Bij het voor de tweede maal oproepen van de subroutine wordt
nn bijv. de 7'" CC~.,r gewijzigd. en dan zouden dua eerst de ecrste
6 rcw's en daarna de laatste CCW moeten worden n5.eevoerd.
T~ nn bij het einde van het eerste gebrn:i.k de subroutin€' n~ f'lt
;..., '7.1 jn .. oorspronkelijl{e staa til terug gebracht dan 7,OU, aJ R

0(' subroutine voor de tweede maal 7,OU worden uieevoercl, we'er
eerst de eerate twee CCW's en daarna de laatste CCW en niet
cerst de eerste 6 CCW'~ en daarna de laats±e CCW worden uitge
voerd. De~e ~out wordt voorkomen ala de 3e CCW in zijn "oude'
tocstand" zou zijn hersteld.
Dit voorbeeld wordt in de praktijk toegepast bij subroutines
-,.rnn de rrroep random omdat het aantal CCW" s van het channel
program in 7,j.jn oorspronkelijke toestand meestal te groat j.s.
Bij het uitvoeren van het channel procram moet:en dan ook een
aantal CCW's worden overgeslagen.



Geheugen Naam Operatie Operand
plaats

1000 IOCel"l CCW X'Cl', OUTAREA 1 , X'AO',~

1f)()~ IOCCltf? CCW X'Cl', OUTAREA 2, X'AO',?

101h \ IOC("W'3 CCW X'Cl', OUTAREA 3, X'AO',2

CCW x' 08' , IOCCW 10 , X'1\0',2

10?4 TOCCltf4 CCW X'C1', PUTAREA 4, X'AO',2

1032 IOCCltf5 CCW X'C1', OUTAREA 5, X'AO',2

1040 Ioccw6 CCW X'C1', OUTAREA 6, X'AO',2

1048 { IOCCW7 CC101' X'C1', OUTA'REA 7, X'AO',2

CCW X' 08' , IOCCW 10 , X' AO' ,2

1056 TOCcw8 CCW X'C1', OUTAREA 8, X'AO',2

1061t IOCCW9 CCW X'C1', OUTAREA 9, X'AO',2

1072 IOCCltf10 CCltf X'C1', OUTAREA10, X'20',2

Chn.nnel program van het voorbeeld

0:::: Oude cel ., gegenereert bij Assemblage

~~ Nieuwe ~CW eerste maal uitvoeren subroutine

o en ® ...."Ullen l)~id(! de zelf'de geheugen ruimte

G:::: Oune CCW gegenereert bij Assemblage

G)"'::' Ni eu~.,e CC1., t~l7eede maal ui tvoeren subroutine

(3) en ® vullen beide de zelf'de geheugen ruimte

!\Cln het begi.n van de subroutine wordt " (j) gewijzigd in (2)" •
" r-ln het eind va.n de subroutine wordt " o gewijzigd in <D" ,
hi.j het voor de eerste maal uitvoeren van de subroutine.



2.12 No Operation Commando (NOP)

NOP is een spe~iaa1. commando dat wordt gebnlikt als onderneel
VRn een ~hAnnel program.
~ven~ls een TT~ ~ommando voert cen NOP commando eeen transport
....~ n 11.91 'fwo orr1 en u it.
~An NOP comm~n~o betekent letterlijk: geen commando.
Ts er sprake van chaining dan wordt na het uitvoeren van een'
Cel., met cen NOP commando ge~.,oon het volgende Cel., Vfl.n het channel
program uiteevoerd.
Is er geen sprake van chaining dan is dit CCW met een NOP com
1"lando ook meteen het laatste Ce,., van het channel program en
wordt de IO operatie beeindigd.
nit laatste ","ordt vRak gebruikt om het uitvoeren van een channel
proe:ram te beeindigen door een TIC commando in cen NOP ~omlT8. ndo
te W.1 jzieen.
Vergel1jk het hiervolgencte voorbeeld met het voo~heeld 11it de
vorige paragraaf.
Voorbeeld:

NA.I\M OPERATION OPERAND

CCW X' 03' , ceWA, X' 20' , 1
-

ne commando co(l€, Juirlt: geen commA-ndo
n@ 'flag hits betekenen: ge€'n commA-ndo
Hpt CCW van het voorbeeld is het laatste cev dfl.t wordt uitgevoerd
in pen channel program.' In het voorbeeld van rle vorige paragraaf
worrien van cen CCW met een NOP commando de rlag bits genegeerd
OT) h:ljj 'ft chFdning weI toegepAst.
Ook hier geldt: wordt in een subroutine van een CCW cte commando
code :In pen NOP commando gewijzigd dan wordt aan het einde van
(lie subroutine deze wijziging ~eer ongedaan gemaRkt; de subrou
tine 'vl")'l:'~t in zi jn " oorspronkel:i.jke staRt" terug'eebra.cht.
(~ic vorige paragrRR~)

(Het ,,,ijzieen van een TIC cornmandao in een NOP comm~ndo (in een
probleem programma .oiveau 3) en het ,,,ijzigen VA.n. een NOP commando
in een TIC (in een probleem programma niveRu 2) worrlt toeeepast
en besproken in paraerRl'tf 2.21.2 : Methode 2)



2.13 Execute Channel Program macro instructie ~XCP)

Een E~C~ macro instructie wordt uitgevoerd om het channel
pr.agr~~ +'e starten. Dit is een onderdee1 van eon TO op~ratie.

Fen Com~and Control Block (C.C.B.) bevat de informatie ~1e nodie
i~ voor het !'ltarten van het channel procrram. .
('i'.i.e litE'ratuurlijst nr. 3 page 138-141)
ne7.e informatie is o.a. de (symbolische) naarn van het TO' device
waarvoor de IO operatie (channel program) wordt uitgp.voer~ en
"'"let beei." adres van het eerste CCW van het channel prOe:rRm dR.t
~"ordt P.j te-evoerd. Een COl1"mand Control Block is twee dubbeb.,oorden
lane ( 1~ hytes ).
Het "opzetten" van een c.ca gebeurt door C.C.B. macro instructie.
De C.C.B. macro instructie heeft een na~m en de Operand bestaat
1.1it de (symbolische) naam van het TO devi.ce en de naam (begin
A.dres) van het CCW da t het eerst moet .,.,orden opgehl'l.I'I.ld en ni tee
vnerd.
De operand van een EXCP macro instructie is de naAm van de C.C.B.
macro instructie.
Door het uitvoeren van een EXCP macro instructie word+, een TO
~evice eeseJecteerd. Daarna wordt een CCW uit het geheugen op
geh~ald en uitgevoerd; dit is het starten van het channel program.
Het fA mogelijk om het begin adres van het CCW dat het eerst wordt
opgehaald in het C.C.B. te veranderen.
nit wordt ~oeeepast a1s direct a1 ean aantal CCW's van een channel
proeram moeten worden overgeslaeen.
Na af100p van het channel program moet, bij een eventuele wijzi
ging het CCB in zijn "oorsponkelijke staat" teruegebracht·worden.
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~.14 WAIT macro instructie

e
D~ EXCP macr~ instructie start het uitvoern van het ch~nnel

proeram. De WAIT macro instructie in het probleem programma
niVCRU 3 Yacht net zo lang totdat het gehele channel p~OerAM is
u1_ .f-eevoerd.
(TI';r 1<!ordt eewacht op het een worden van het traf'f'ic ott)
Hn.f- trA~ric bit is een bit van het Command Control Block.(C.C.B.)
(7.~p l:iteratuurlijst nr. 3 page 139)
n(' operand van e-en EXCP macro instructie is de naam van een C.C.B.
!"acro ins true tie , en door het ui tvoeren wordt ~~n channel
p~·"' ..~ram ee~tart. De ope~_and van de WAIT macro instruct:i.e moe't de
zc,.pcte 7':jn :,,1!'> de operand van de EXCP macro instructie voor het
wAchten op het einde van het ze1~da ohannel program.
Met de eer!'>te instructie na de WAIT macro in~tructie wordt pas
beeonnen nnctat de gehele WAIT macro instructie is uitgevoerd.
(''lanaf' dttmoment noemen wij het probleem programma niveau 2
zie hiertoe paragraaf' 2.16)
Tn een sllhroutine kunnen meerdere' W'AIT ma~ro instructies staan
die wachten totdat een en het zelf'de channel program is uitge
voard. (aLIe oper~nds moeten gelijk zijn)
Van diE' meerdereW'AIT macro instructies 1""ordt er echter maar ~~n

llitgevoerd.
Er oj s ~~n 1~ATT macro instructie die wordt ui tgevoerd als e1."
,",i.1 het 11i tvoeren van het channel program geen f'out :f.s opgetreden,
/'tIle andere behoren bij het channel proerA.m als er weI een f'ou't
i!Ol opeetrecten.
S1echts ~~n. v~n de~overiee WAIT macro instructieA wordt uitge
v,,~rd /'tl!=l er bij het ui tvoeren van het ch~nnel program 1'1e1 een
~out is opeetreden. (zie paraeraa~ 2.23 en paragraa~ 2.24)

Hat is moeelijk tussen EXCP en WAIT macro instructie een pro
h1eem proern.mm.~ nit te voeren (zie paraeraaf' ~.21.2 en hoof'd
stuk . dat/'t-be1I1'erJd.ng)
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2.15 IO block

"F,Pl1 TO bl o~k i~ een onderdeel van een cha.nnel progra.m.
E,..,., TO hlo,..'c ""oet nfet worclen verward met een. Command Control
Bln~k ~.C.B.) ; het heeft dR~r niets mee te maken.
~Cl1 TO hlock "leeft betrekking op:

o~ de ana'oee ontput voor de distributer
-- "~ de analoITe input van de multiplexer.

Onner een TO block wordt verstaan:
-- of' alle CCW's voor een cyclus van een channel program d:l.e de

data verzenden voor de distributer (analoge output)
o~ aIle CCW's voor een cyclus va.n ecn. channel program d1 e
nf'! ac"re!'!sen verzenden naar en. de data inlezen van de mult:l.
plexer (analoge input)

Fen penvoudi~ ~hannel program ziet er ale voIgt uit:

If) block A

~ynchronisatie CCW

:"lcnse CC1!{

TO block B

Functie:
output

synchron:l. 51 eren

testen

input

TO block A verzorgt de analog-e output; het synchronisatie CCW
"re:r?lol;"et het verzenden van het synchronisatie half'woord nanr de
~tutlreenheid; het sense CCW verzorgt het inlezen·van het sense
~~lf'woord vanuit de stuureenheid en TO block B verzorgt de analoge
~ npllt.
H,.. .. ui tvoeren va.n de synchronisat:l.e CCW d.uurt net 210 lane totdat
no c::ample en du.mp puls gegenereerd worden.
Sample en dump puls '''orden a:f'geleid van een timer puIs.
( z j e par. 1.8 )
Het scnse-halfwoord wordt getest om te onderzoeken hoe de toestand
van het systeem is.
f '7'" '" par. :? • :?:3)
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2.16~ Probleem programma niveau 1, niveau 2 en niveau 3

Hat probJeem programma omvat het gehele programma zowel het door
ne ~f'hrui"eer ceschreven hoof'dproeT'amma of' sturende 'F()'R'l'RAN
rro~rRMmR als de opgeroepen subroutines.
Het probleem-programma is onderverdeeld in 3 n:f.veAUS.
He-f: prohleem-proeramma n1v'eau 1 omva t het sttl!"encle F()R'l''R_4N
r ..... ("~..rA"'""A en moeelijke subroutines eeschreven in- FO'R'l''RAN.
H,...+ prohl eem-pro[:ramma ni.veA.u 2 en niveal! :3 vormen te s!'I.m ...n de
A~RPmhJ~r Ruhroutine.
Het prnpleem-programrna niveall 2 omvat de Asembler instructies
r'l:l e ~.,(n·rtPl'l ld te:evoerd zonder dater eeli jkti jdig een channel
proGraM wordt uitgevoerd. Hierbij is inbegrepen de EXCP macro
ins t rn (' t ~. e • .
Het probleem-programma niveau :3 omvat de Assemhle!" instructies
rlie worden uitgevoerd tegelijkertijd met het uitvoeren van een
channel program. H1erbij is inbegrepen de WAIT macro :fnstructie.

niveau 1
CALL

niveau 2 AVE EXCP
ETURN

channel program

niveau :3

I
J

I,
I
I
I

I

I

I
I
I

WAIT

probleem-proeramma niveau 1, niveau 2, niveAu , en channel program
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("AI!. = CALL statement in het FO~TRAN proeramma.
Doze statement roept de subroutine Ope

SAVR = SAVE macro instructie
De7.~ macro instructie bergt de inhoud van die reg1~ters,

die gebruikt worden door de subroutine, op in SAVEA'RF,A.

E~("n = EXCP mac~o instructie.
Doze ma~ro instructie start het uitvoaren van hat channel
p~oera:n.

W"_A,T'l' = WAIT macro instructie
l'c7.e macro instructie wacht tot het channel pro~,...am klaar
is.

RBT~N = RETURN macro instructie
Daze macro instructie brengt de registers, die gebruikt
werden door de subroutine, weer in hun oude toestand •
Onder hun oude toestand wordt verstaen de inf'ormat:te
~ie de registers bevatten voordat ~e subroutine werd
opgeroepen.
De dheugen ruimte SAVEAREA bevat die inf'ormatie.

\
\
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2.16.1 Standaard- en Variabel..probleem-programma

Er is noB' een 'tweede onderverdeline in probleem-pT.'ocrrt'lmmA"~

nnmeli.jk in sta.ndaard- en variabel-probleem-progra.rr.ma' s.
Een sta.ndaard-probleem-proeramma omvat stAndaard instrncti.es.
c:;ta.ndanr(l instructies zijn verplichte instructies.
Hat prohleem-programma niveau 1 bestaat o.a. u:tt een Aantal
standaard instructies. Deze inst'Mlcties ziJn bi jv. nodie voor
het oproepen van de subroutine.
ne prohleem-programma's niveau 2 en niveau 3 bestaan enkel
uit standaard instructies.
~en varjabel-probleem-programma omvat -variabele instructies.
Variabele instructies voldoen aan de speci~ieke eisen van
de gebruiker, bijv. het verwerken van de input data.
AIleen probleem-programma niveau 1 bestaat ook uit variabele
instructies. (zie bijlage 1)
Het onderscheid in standaard- en variabel- probleem-programma
kRn moeilijkheden opleveren.
Het vaststellen van de output data vereist een aantal standaard
instructies. Deze instructies kunnen n'll ook varlabel zijn ale
ze moeten voldoen aan de eisen van de geb~_~er.

bijvoorbeelrl:
TOUT(3) = 15
Deze instructi.e is in een probleem programma ni.veau 1
verplicht (due standaard), want de output-data moet eede~in1eerd

l\Torden.
ne7e instructie :I.s ooJ<: variabel ,.,ant lOUT (3) had ook eel ijk
knnnen zijn aan 14, en voldoet daarmee aan de specif'ieke eie
van de B'ebruiker.
Voor verdere gegevens zie hoof'dstuk Data_bewerking: de inleiding
en bijlage 1.1.
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2.17 Geheugenruimtes

Er is een ondersoheid gemaakt in de volgende 3 soorten geheugen-

ruimtes:

- werkgebied;

- opslagruimte;

- overslagruimte (oombinatie van werkgebieden opslagruimte).

De paragrafen van 2.17 zijn bedoeld als inleiding.

Bij het bespreken van iedere subroutine afzonderlijk worden de

versohillende termen nader uitgewerkt.

Zie ook paragraaf 2.26, voor welke paragraaf hetzelfde geldt.

2.17.1 Werkgebied

Onder een werkgebied wordt verstaan een geheugenruimte waarin

per oyolus alle input-data wordt ingelezen of van waaruit per

oyolus alle output data wordt verzonden.

Er is dus steeds sprake van 2 werkgebieden een voor de input

data en een voor de output data. Voorafgaande aan het verzen

den van de output data vanuit een werkgebied, .oeten de output

data in het werkgebied zijn samengesteld. Pas na in het inlezen

van de input data in een werkgebied kan de input data worden

verwerkt.

Een werkgebied wordt vooral gebruikt als de input data in ie

dere oyolus moeten worden verwerkt en de output data moe ten

worden samengesteld (zie hoofdstuk data bewerking).

2.17.2 Opslagruimte

Onder een opslagruimte wordt verstaan een geheugenruimte waar

in voor alle uit te voeren oyoli van de simulatie de input

data wordt ingelezen of van waaruit voor alle uit te voeren

oyoli van de simulatie de output data wordt verzonden.

Er is dus steeds sprake van 2 soorten opslagruimtes een voor

alle input-data en een voor alle output data. (Bij random wer

kingswijze een opslagruimte voor ieder ingangskanaal en een

·voor ieder uitgangskanaal.)

Met het inlezen van de input data wordt' bovenaan (in de opslag

ruimte) begonnen. Na het inlezen van de input ~ata voor een·

oyolus wordt daaronder, met het inlezen van de input data voor

de volgende oyclus verder gegaan. De input data voor de laatste

oyolus wordt onderaan (in de opslagruimte) ingelezen.
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Voor de output data geldt hetzelfde. alleen wordt dan de. output

data van bovenaf aan (uit de opelagruimte) verzonden.

Het inlezen of verzenden van de data kan direct of via een

werkgebied gebeuren.

Wordt van een werkgebied gebruik gemaakt dan wordt de input

data eerst in een werkgebied ingelezen en daarna overgebraeht

in de opslagruimte en wordt de output data eerst van de opslag

ruimte naar een werkgebied overgebraeht en daarna vanuit het

werkgebied verzonden.

Een opslagruimte kan gebruikt worden:

1. als de output data voor alle eyeli v66r het uitvoeren van

de eerste eyelus kan worden vastgeateld en de input data

pas na het uitvoeren van de laatste eyelus verwerkt zullen

worden. De bedoeling is om het probleem-programma tussen

iedere eyelus zo kort mogelijk te houden en daardoor de

eyelustijd te verkleinen.

Bijvoorbeeld als de simulatie in sec ties kan worden opge

splitst en de output als funetie van de tijd van de vorige

seetie de input is van de volgende sec tie (cascade sehake

ling - geen terugkoppeling);

2. Als vertragingslijn.

De input en de output opslagruimte worden dan zogenaamd

overlappend gekozen (zie paragraaf 8.7).
Dit kan bijv. worden toegepast bij Methode 2 van paragraaf

2.21.2. Een nadeel hierbij is dat de input data niet ver

werkt kan worden.

2.17.3 Overslagruimte

Een overslagruimte is een eombinatie tussen een opslagruimte

en een werkgebied.

Onder een overslagruimte wordt verstaan een geheugenruimte

waarin.de input of outputdata sleehts gedurende een bepaald

aantal eyeli van de simulatie bewaard blijven. Een overslag

ruimte dient als een vertragingslijn. Er is bij een simulatie

sprake van een of meerdere overslagruimtes (bij random werkings

wijze een opslagruimte per uitgangskanaal).

Bij iedere eyelus wordt de input data onderaan in de overslag

ruimte ingelezen en wordt de output data bovenaan uit de over-
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slagruimte verzonden.

In iedere cyclus wordt de input of output data in de overslag

ruimte een aantal plaatsen o?geschoven. Het heeft geen zin

om in een overslagruimte input data in te lezen die niet later

als output data wordt verzonden. Het aantal plaatsen dat de

input of output data per cyclus moeten worden verschoven,

wordt daarom bepaald door het aantal uitgangskanalen. (Bij ran

dom werkingswijze 4 plaatsen per uitgangskanaal.)

Een overslagruimte kan gecombineerd worden met '6n werkgebied.

Bij iedere cyclus wordt:

- de input data ingelezen in het werkgebied;

- de input data eventueel verwerkt tot output data, (dit is

ook een van de voordelen in vergelijking met de toepassing

als vertragingslijn vermeld in de paragraaf 2.17.2) of di

rect als output data overgebracht naar het onderste gedeelte

van de overslagruimte;

- de data in de overslagruimte een plaats verschoven;

- de output data uit het bovenste deel van de overslagruimte

verzonden.

De functie van een overslagruimte wordt verder besproken in

de paragrafen van het hoofdstuk databewerking.
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Oniler de da ta-Rdres f'unctie wordt verst/\an een crroep "An :i ns-t,...u~_
+; e", (:11 e de adressen van de geheueen ruimtes vRl'ltstellon v~n

WRn~lf~ ~Rta worrlt verzonden o~ wRarin wordt ineelezen. Doze
Rr1res sc-n ,·'or.d.cn in hot vervole ARngeduid met da ta-A.dres sen.
H~t hepRJrn van de data-adressen is nodie voor het sampnstellen VAn
dp r~w'~. VAn de eew's die zoreen voor het ver~enden o~ 1nle7en van
r'ln tAh~ 1 f',,,,,,nrden is het TOAREA deel van een eel( een oA.tA-arlres.
Het bapalen van oe data-adressen is vooral belanerijk als di.rect van
pen o~slaeruimte eebruik'wordt eemaakt.
Bij ;cnere cyclus wijzigt zich name.1ijk dat deel van de opslaeruimte
-~~r~~ bijv. de input-data wordt ingelezen.
7ijn de oata-adressen bepaald dan worden de IOAREA delen van de
ovpr.ppnl(o~stiee eeW~9 h:ieraan eelijk eernaakt. (zie voleende drie
~ArC'lC:T"a f',en )
0pder de ~:'ltn-adres f'unctie kf:ln nu ook ,...orden verstaan: het F,!amen
s+ellcn van de data-aoressen van de cew's (die zorgen voor het data
tT"nn",p0'l:'t)

1{0rr1+ van een ,,,eTkgehied gebr.uik eemaakt dan levert het bepalen
van de rlAta-adressen geen problemen op; de data-aelressen zijn constant.
l.,Tf)rdpn de nrlta <'Iaarna :tn een opsllgruimte opgeborgen dan speelt het
hep~len VAn do data-edressen weer een belanerijke rol.
Tn pAr:'l.erl1~f' 2.1~ ;~ besproken dat een chRnnel pTOeramma o.n.. he!'ltaat
11; + TO h1 n1rA, en ui t TO blok B.
nnd~r. datl'l-Rdros ~unctie A wordt verstaan het samenstellen van de
~Ata-a~resspn van il~ CCWts van IO blok A. Onder data.-Rdres ~unctie

B 'lTordt verl"!t~.an he~ samenstelleri vqn de- data.-a.dresS1!n va.n C("l\Tt s
~·r-tn -r:o hlok B.

?19 Onder"rer.deling ven subrout:l.nes naar het aantf'.l u:l. t te voeren
em,,' s.

~uhroutines kunnen na.ar het a.antal u:t t te voe1"en new's onrlerverdeeld
,,'nT"rt~n :tn de volgenae 3 groepen:

C:',hroutine-A m~t ~~n CCW per hl'llr,,,oord
,,,e"'k'lT~ j z e mu 1 t i.pl exeT lis random
~uhrcut1nes met 4 ("ew's pel" cyclus
'",erln,rijze mnl t:l.plexer :ts sequenti eel of' Tepeterend
Suhroutines met ~~n cew per simulatie
,,'erJ,:,.,:i ,1ze mnl t:l plexer is !'Ieq'llent:teel of' repeterend
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? 10. 1 ~"hT'ontines met ~~n CC~., per half'woord.

V~n de s11hroutines die vallen ont':1er deze g:r.(')ep wordt nonr .;·""n~r

~~1'! sle~"+-s ~en hal f'woord 1.n ze lezen of' ~"n hal f"'I'oord "~r?'o,!",,MPT'.

nf> "'I'rln.,.;. ']?:P va.n rle JTIul tiplex""r :ts hierb:t j ra.ndoM.
,.r,..,rM+ "''''n e(>n. ,.,rerke:ebied eebruik eemfH'l.kt da.n ka." het bpI'r-I J en
''"~n de nAt-"'-Adressen VAn de CCW'", c-emAkkel1.jk eebe'l.lren.
Het dRta-~dres VA.n het eerate t":!CW d:te ?:orc-t "t"or "st VCT'?:ennen
VAn de OlltPllt-dRtl'l. 1.s eeJjjk R9.n. het adrei"l VA." hpt o"eT'ee"ko"'!=l+~ep

"'PT'l(,~"'h:ierl.
Het data-r-Idre!'! van het tweede CCW is 2 hoeer dan het Adres van het
,.,erkeebled enz.
De data_adressen zijn hierbij oonstant.
'.Torn-t dj T'er-t van een opslaern1.mte gebruik eeman.kt dan 1 evert h.et
~~pplcn vl'ln de datR-adressen meer moeilijkheden or.
Het nntr:l-adres van het eeri"Jte em., dat bi j een will ekelll"1.ge
('yr-lu!'l ,~r"1"dt ui tgevoe1"d is af'hnnkelijk van de 7,(')veelste cyelu!'! die
,.,,,rn t ui tcevoe1"d en het aantal l-::analen oat e1" gebndkt ,.,o:rdt.
Ret r1ata-r-l':~res van het eerste ec~" is gelijk aRn ? mARl het p.1"oduct
van de zoveelste cycJus die wordt ui tgevoern en het aantal ka.nalen.
Ht:'t dl'lta-ad~es van de tweede cm" ,.,at daarna ",,'ordt uitcevoe':rd, 1.i"J 2
h.ocer dan het data-Rores van de ee1"~te ecw cnz.
n~ d~t~-~d~essen zijn hierbij due veriabel.
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2.19.2 Subroutines met vier CCW's per eyelus

Van de subroutines die vallen onde~ dcze ero~p wordt per cycJu~~

noor slechts ~~n CCW aile i.nstel-en output-dat"hall"1.I100rn·""
"l.'cr7. O!'l0 c-n.
noor ~en CCW het synchronisatie hal~woord ver7.onccn.
noor een CC~'" het sen:'3e hal:fwoord ingelezen
en door s1 eeh ts ~6n CC~'" aile input-da t~h:"l.] l"woorden 1.ngele7,cn.
(vereelijk paraeraa~ 2.15)

De '.T .... rln.,-i. j7.e van de multiplexer is hierbi. j sequenti eel 01" repeterend.
n(3 ~·.lbrol'ti nes van de?e groep kunnen ook gebruikt worden als de
f!1ul.f-';plexer niet gebruikt wordt. De multiplexer moet dan eehter
wei in de random mode staan.
'Rij neze groer van subroutines wordt naar de mu.ltiplexer iedere
keer geen instelhal~woord met een Adrea verzonden.Dit in teeen
stl"ll tng tot de vori.ee groep VAn subroutines •

.~ 1 ~ de ".,erkwijze VA.n multiplexer sequentieel o:f repeterend is, iiIJ
n-it dire~t een indicatie dat er geen instelhal~woord naar de sturing
wnrdt verzonden voora:fgaande aan het inlezen van ~~n analoorr-input.
r'!r'l tr'l.hAll"woord. De mu.l tiplexer Il!:orzt zell" al.ltomati seh voor het vast
stl"llen VRn de adres sen (zie para.craa:f 1.4.)

'De G'rote van het COUNT deel van de eerste CClf is gelijk aan 4
m~n.l het aanta.l ui teangskanalen VA.n de distributer die gebru:f.kt
worden. Per ui~caneskAnA.al 'Wordt n1. een ins tel- en een data-ha.ll"
-norr'! (ieder 2 ~ytes lang) overeezonden.
n .... grootte van het COUNT deel voor de tweede en de deroe CCW is
~p' ~. jk a.an 2.
n(" C'T."oottE.' van het COUNT deel voor de vierde CCW...is gelijk aan 2
m?~l het a'antal inga.ngskanalen van de multiplexer die gebruikt
'·.TO'!"0cn. Per ineangskA,naal 'Wordt nl. aileen· een data-hal:f'1'1oord :tnee
le7.en en ecen instelhal~woord meer verzonden.
1.T()T.'dt v~n een werkeebied eebruik eernaakt dan moet het data-adres
VAn ~CW' c-el:tjk zijn aan het adres van het werkgebied. (en is dus
con~tant)

1\Tordt di.reet· van een opslaeruimte gebruik gemae.kt da.n ,.,ordt na
ienere cyelns bet nata-Adrea van de CClol gewij'-ligd. Na ieelere eyclus
wordt bij het data-adrea een eetal opgeteld. De grootte VAn dit
:::-ehll j.~ eel ijk A.an het COUNT deel van een CCW.
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2.19.3 Subroutines met ~~n eel, voor de gehele sim1.'llatie

Van I"le subroutines die vallen onder deze eroep wordt per si'stcem
~dml'!lntie ....oor A.lle ui t te voeren eyeli door ~~n eel.,. aIle input
nat::~ he.l:f~~oorden :I.nget.ezen. De werkwijze van C"1e mt.tltiplexer is
111 ~r.hi j "'en.uentieel of' repeterend. Bij deze subr~:mt::f.ne!IJ wo:rdt eeen
nn~~11t-nAtabal:fwoordenverzonden, van da~r ~at de distr.ibuter niet
~~h~Hikt wo~dt. Ala in de toekornst de distributer van een aequentiele
mor,:, VOO~7.~f'!n Wt')'rdt is deze methode ook moeelijk (nmar rlnn col: AIleen)
vnn~ I"le distributer.
He~ IOAREh neel van de eew de:finieert het be~in-adres van een
op"" '1g'ruimte wanrin voor aIle eyeli 'de in.put-data. wordt ineelezen.
H,:,~ aantal bytes dat per eyelus wordt ingelezen is '- maal het
a.Ant~l eebruikte ineane-skanalen van de multiplexer.
Hc>t "OUN1' neel van de eew is gelijk aan 2 maal het RAnt",l C-eh:l'"1.1ikte
1"~A"~skAn~len maal het aantal uit te voeren eyeli van de eehele
!'l·lmll11"l.tie.
PAS "'A.nat de IRa.tste byte is ingelezen kan de :I.,nput-data verwerkt
lvnrri""n. lH j deze eroep van subroutines 1~0'rden geen l.nstelha.lf'woorden
vC' ....?':on.den.
(~1e par"'C-l"'1"l.af' 2.??)
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~.20 Subroutines die ~~n cyclus uitvoeren

T" pn~RcrRar 2.3: subroutines, is een onderscheid cemaakt tps~~n

~n~rontines die een cyclus uitvoeren en subroutines dte Ru+om~ti~c~

..H""'....(l"'rp c~rcl ~_ n:t tvoeren. In deze pl'lragraat' 'Wordt de e~:rstE" e-.:-oep
-n"i"lp....nk".n.
Bi,j ~",n syi"ltepm-simulatie speelt bet aantal uit te voeren cycli
een role 'EE"n sub-routine die ~~n cyclus ui. tvoert, moet net 7.0

V~~~ wor~en op~eroepen als het aantal nit te voeren cycli in
'h",+ p::ooces.

Het channel program ziet er voor een subroutine die ~~n cylus
'1i tvoert ale voIgt ui t:

IO blo'<, A

Synchrcnisatie CCW

TO biok B

Synchroniseren

Testen

Input

In het probleem proaramma niveau ?- gebeur~- het u~tvoeren van
ne TO operRtie met behulp van een EXCP en WAIT macro inst:r-uctie.
t1edurenclc het uitvoeren van het channel program vindt behaive
"let ni tvoeren van de 11/'AIT macro instr1.lctie, eeen probleem pro~ramma

"breau 3 pln-ats d.w.?:. EXCIJ en WATT macro :tnstructie komen direct
.,.,~ elJ<A.ar.
~~ner de te~t t'unctie wordt verstaan een eroep van instructies
rHe het sense-hal:fwoord testen.
N~ het uitvoeren van de WAIT macro instM1ctie vindt een deel van
ne test ~tnctie p]aats in;probleem procramma niveau ?.
(~ic hiertoe paraeraa:f 2.23)
0nner datR-adres runctie wordt verstaan het vaststellen (het
"ri.j?:i.gen) van de datl't.-adressen V9.n de CCW's van IO bJok A en H.
v"n"r nIle cycli wordt de output-data van nit een vaste geheugen
r'.l~."l1te ver?:onden en in een andere geheugenruimte steeds ingeIe7.en.
'r,\~ "'.~ r:hl~ VRn 2 verkruimtes ~ebrui1t gemaakt. De data-adressen zijn
~+0eds constnnt en de IOAREA-deel van het CCW behoe~t niet eewijzigd
te worden. ~r vindt dus geen d~ta-adres :functie pleats.

Tn het probleem-programma nivoau 1 vinden een aantal standaard_
::tnstructies en een a1'\nta.1 variabele instructiel" plaats.
ne stA,ndna.rd-instructies dienen onder andere voor het oproepen
VRn de t"lubroutj.ne en voor het ,.,orgen dat de subroutine het jtliste
nantRl malen wordt opgeroepen.
n~ v"rinbele-instructies dienen onder andere voor het eamenstellen
VRn de ontpnt-data en het ve:r,,~erken van de input-data.
Tn d,e volIT~nde ~ pRrAgrat'en ,,\rordt het aldl!\n nj_et eebrllik mRken
VAn ~en opi"Ilagruimtc besproken.
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T'\()" .... C'l"'h:r1lik' te l1'1aken van een werkel"bled voor de output_r'at"" (' ....
('n" W"~~ee'hie~ voor ~e input-data ~iet een eenvou~ie ~"""hl~e~

:-'"Y'('~~~M""'" nivPt"l 1 er als volSt uit:
~",~e"c+('llen van de outpnt-data voor een cyclu~ in het we1"~

~~~ip~ ~~n de hand van de input-data.
0~1"o"'r..,n snbroutine.
''''''1''''7l''1''ken van i .. npu t-da tao inwerkeebied.

nit p1"ohleemproeramma niveau 1 is opgenomen in een lu8 en wordt
voor iedere cyclus uitgevoerd.

Voorheeld 1: probleem programma niveau 1

nn 100 T:-: 1,100

T0U'l' .,.. K(TN)

"ALL SUBR (TOUT,IN)

TN :-: TN

100 CON'T'TNU~

FUNCTIE
~tandaard-:instructie

~
variabele-instructie

samenstellen van output
datA.

{
Atandaarcl-instructi.e
oproepen VRn subroutine

{
VA.riA-bel e-oins truC't.;. e
verwerken VAn i.n!"ut-~""tA.

T0U'T' ~ werkeeb1e~ en output-data
TN - werkeebiecl en input-data
~(TN) = output-data is een ~unctie van de input-data

!'-t t eenvoudi ee progrA.mma kan worden l.li tgebrei.d door gebrtlik te rnaken
'"Fin 2 ops 1 I'.teruimten •
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2 0 20.2 Met opslagruimte en eventuee1 met '\l'erkgebied

Tn Y"laa.t!'l van e""n werkgebied kan ook Vl'''1 een op~l~.ernimto ~el,T."11ilt

wer~cn epmaAkt. Er is steeds sprake van 2 op~IAcruimte!'l ~~n vner
Rlle ou+rut-~Ata en 6~n voor aile input-data.
Vn~~~~e"R"~e Ran het uitvoeren van de eerste cy~lus wordt eo~st alte
ont:,ut-nAtA :in de opslagruimte samengesteld. Pa~ na. het uitvoeren
VRn de laAt~te ~yclus worden in zijn npslaeruimte Ranwe~ige input_
nAtA verwer'kt.

'F,("n 'TIeer ui teebreider probl eem proera.mma niveA.U 1 zi.et e't" dan
~,~ volet 'l~t!

- o~~alpn van output-data uit opslA.gruimte.
- Cl~menCl+""llen van output-data in werkeebied eventueel ook aAn

de hand van de input-data.
- oproepen !'lubroutine.
- verwerken van -Input-data in werkgebied.
- opbergen van input-data in opslaeruimte.

Voorbeeld 2: probleem programma niveau 1

no 100 T~ 1,100

TOU~ "" TOU~(T) + K(TN)

CALL SUBR (IOU'f',TN)

TN(T) "" TN

FUNC'f':rE
8tandaard-instructte

{
variabele-instruet:l.e:
samenstellen van output-data

{
stanoaard-instructie:
oproepen van subroutine

{
Variahele-instrur.t~e!

verwerken van input-data

"' no CON'f'TNUF stAn~Aa.rd-:l.nstructie

T0UT = werkgebied en output-data
T0UT(r)= opslaeruimte en output-data
TN ~ werkeebied en input-data
TN(T)~ opsla~~limte en input-data
K(TN)", outpnt-data is een f''l1nctie van de input-data

CALL

est
unctie

A $y Se B

XCPSAVE

-Channe 1 program

'nivea'll 1
2r - .....-+-.....;;-I--~ .......-.....,

I '
.1

I

niveau :5
l'iAIT

H",.+ ve-rloop van het oproepen en nitvoeren v,.n een l'IIubroutine
n;". ;';~n ~yclus u:!.tvoert, 1'\1s f'unctie VRn de tijd.
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? .. ShmOAR.:r.d-instructie

1 ~ ~Amenstellen van output-data

f'AT.T ... CALL stAtement voor oproepen VAn de suh'routine

c;IIV~ ,...., c;AV~ mAc:ro instructie

l<'x~p .. Ex<!"'cute ChA.nnel Program macro instruetie

" ~ Tn hlok A

Sy .. Synchronisatie CCW

Se ... Sense CCW

B = TO hlok B

WAT~ = WAIT macro instruetie

= vpr,~rerken van de input-data

? --: ~+Andaard-instruetie

?21 Subrout~nes die meerdere eyeli uitvoeren

n(>7e er.oep 'VAn ~ubroutine8 zijn de tegenhaneer van de subroutines
~in een cycl1 u~t'Vocren.

Bij een systecmsimulatie speeit het aantal uit te voeren eyeli een
~ol. Een subroutine die meerdere eyeli uitvoert, behoe~t eehter maar
nenmAal teo·worden opgeroepen omd*t 70'n subroutine automatisch
hn~ juiste aantal cycli uitvoert. Een van de parameters van de
,...,,~~!.- statement bepa.alt het a.antal uit te voeren eyep in de simulatie.
~~ hestaan 2 methode's
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??1.1 Methode 1 (Ius in probleemprogramma niveau 2)

T)e7e methorle i ~ grotendeels geli jk rl.1"l.n cUe VA.n qe vo,...:f e'" pri'r:'lCT!'l!":".
H~+ ~h~nneJ program ziet er voor het uitvoeren van een ~yclus als
vn1c-'t ll:i+t

TO l)lok l\

SYT'l~"'ronisRtie CCW
<:;0 ...... ('\ CC~o!

TO 'hlok B

FUNC"f'IE

Output

Synchronieeren

"f'esten systeem-~outen

Input

He+ 'litvoeren van de IO operatie (voor de~e ene oyolus) gebeurt
IT'et 'l,ehulp van een EXCP en loTAIT macro instructie.
De EXCP en WAT~ macro instructie ~ijn in het probleem-programma
nivc1"1.1 ? nu c~hter opgenomen in een lue, die ~o vaak wordt doo:r
lope" al!'! er ("~~cli ~ijn en de simulatie.
Dc?:(' methode is langzamer, 1",ant het ui tvoe:ren vaneen EXCP en ~"'.A.IT

~A~:rO instructie(zonder in~ormatie-transport)koet aIleen a' onge
~ccr 5 ~ 6 mill; seconden. Dit komt neer op een minimale cyclus
tijd van nngeveer 7 ~ 8 mil] i seconden. Di t 1_9 a:rhankelijk van de
J enete van het probleem-programma n1.veau 2.
(?d.c bijlage 3)

??1.1.1 Methode 1 met werkeebied

~"o:rdt b1 j methode 1 van een we-rkgeb:i.ed gebruik ge.maakt dAn zijn
de oata-adressen van de CCW's constant en behoeven niet gewijzigd
te ,,,"orden.
Het p-robleem-progrFl.mmR. niveau ~ ziet er het zel~de ui t Rle het
nrohleem-programma niveau 1 van paragraa~ 2.20.1
~..rordt bovendien van een opslagruimte gebruik gemaakt dan ziet
probleem-progTamma niveau 2 er het zel~de nit ale het probleem
.rrogramma. niveau 1 van paragraaf' 2.20.2
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2.21.1.? Methode 1 met data-adreA ~unctie

V~n neze methode wordt alleen gebruik gemaakt ale

- de output-data direct' wordt verl7.onden vanuit de opelagruimte.
- r1e input-oat:'! d:irect wordt inee1ezcn in de opAlaeruiMte.

~~ncel7.ien de plantAen ( en dUA ook de adre~sen) in de opela~ruimte
~~n wA~ruit de data van iedere CyCIUA ~orden verzonden, zi~h

wi~zicpn, moeten ook de data-Adreeeen VAn de CCW'A wor~en ~AneepAAt.

0niler datfl-adres f'unctie A wordt vereta!".n het vaeb=;tellen Vl"n de
d:'!ta-adressen voor de CCW's van TO blok A. ( de output)
H~t zel~de geldt ook voor de data~adressen van de ~CW'~ i1ie zoreen
voor h~t inlezen van de input-data.

Hat probleem-programma niveau 2 ziet er ale voIgt uit~

Data-adres runctie A

Data-adres ~lnctie B

E'XCP

l.,Arr

Test ~unctie

Het prohleem-programma is opgenomen in een Ius die net zo vaak
,~ordt doorlopen ale er sprake ie van eycli in het proces.
D:i.t vere:i.st een aantal standaard instructies.

:ALL

--i
I
I
I

. I 12 save
B

EXCP

Dat A
Dat B

1 ~XOP
Test
funetie

Test
fune

Channel program A Sy Se B A s

niveau }

WAIT WAIT

Hc+ t~jnvprloop van het oproepen en uitvoeren van een subroutine die
.... """ ......1'!"' ........ r.y~11 ld tvoeren, volgens metJ:1ode 1, ale f\lnetie van de tijd.



CALL
SAVE
1
n~f' A
nr1f' B
~XCP

Se
R
1,TdTT
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..." Cl\I_I, statement voor het oproepen van de F1ubroutine
- ~AVE mAcro instructie
_.- I'ltr-mdn.ard instructie
-- l'A tA-Rares t'unctie A
~ natA-~nres ~lnctie B
-- Fxecute Channel program macr.o in.struct1.e
- TO l,1nk A

- synchronisatie CCW
== Sen.s e eel,
.-. TO blok B
~ WATT macro instructie

??1.2 Methode 2 (Ius in het channel program ~n in pr.obleem-~ro~rRm
rna nbreRU :3)

Bij m~thode 1 bestaat het channel program uit de eew's die nodie
?oijn voor een cyclus en duurt het uitvoeren van het channel proeram
nnl~ een r-yclus.
Di.t is nA~elie omdat het voor iedere cyclus starten en stop~~~

("RTl he+.: ni tvoeren) van het channelprogram veel ti jd kost.
(+ 5 mflli seconden)
B1 j methone 2 eaPl t het ui tvoeren VA.n het channelproerRrn cont:!.n.u
noor, totd~t aile cycli zijn uiteevoer~. nit is ge1"eal:!seerd
non'!" a.ls V'l~tste ecw' yan het chA.nnel p1"ov:-am een 'rIC eel'" "'!' te
T"emen nie ve:r·"d j st naA.r het ","':res van het eer.ste CCW. H~+': ('hl"lrmel
~~oe1"Rm is 7.0nOenne in een Ius opgenomen_
''1'nssen F,XCP en 't.TI\T'T' macro ,,,,o1"('lt nu wel een !,robleem-!,ro~1"::l!'!!mA

, ... -iteevoerr'l. nit :I.1"l Aa.ng(hdd ""et het probleem-proe:rAmma n:l.veau 3.
ne tRak van dit probleem-programma is o.a. het tellen van het aantal
Malen dat de Ius vPln het chB.nnel program is doorlopen. D:tt gebeu,...t
.,.,,, de hand van het senl"le-halt',,,,oo:!'d, (He b::tj het tlit',~oe:r.en yan 1erlcre
~y~'u~ ~6n maRl wordt ingelc7on.
T~T":rnt bi ~ ean <'lata-trA.n~port direct van ean op~lagruimte gebruik
CCM~akt nan moaten de data-adre~sen van de CCW·~ na ie<'le~e cycJn~

C'e~,1:5.jz:i.Cd 'Worden door het progr~'Unma niveau 3.
B~~t~~t het channel program nit de CCW's die nodig ~ijn voor het
,,; 'h'oe~en van ~~n cyclus dan is na het testen ,ran het ~ense-hAlt'

~nn1"<'l weI bekenn welke CCW's ~ijn uitgevoerd en die dus gewij~igd

~octen wo'!"den, maar er zijn geen CCW's aan te wijzen ('lie (tot aan
h e't ee1"Fltvolzendc te~ten van cen !"lcn!lle-ha l-r,,,"oord) !':e!(':er ni et ~,rorden

1.1i. tcevoe1"d en ('H.e dus Cewijzigd knnnen worden.
Dit is orcelost door het channel program te laten be~taRn uit de
~m,!' "J d:!.e nod:l_C' 2'd. jn voor het ui tvoeren VBn 2 cycli. Het channel
program bestaat nu uit een oneven en een even deel en i~ weer np
cenomen in een lu~, die nu echter maar de hel-rt vRn het oor!l'pron
kel1jke aAntal malen wordt doorlopen.
Na. het testen (in het probleem-programma n:i.veA.u :3) '~An el'.'n van del
t"lee sense ~",oorden, is bekencl '",elk deel van het channel program
nu ,,,,ordt ld teevoerd en ,"'elk deel van het channel pro~am is ld t
cevoerd en dll~ ge"",ij7.igcl moet ,,,,orden.



2-46

Het ch~nnel program ziet er als voIgt uitt

FUNC'J'IE

T"" bl"k t\ Output

1~:~r' ehrcni satie CCW· Synchroniseren
oneven

S~TH:;e CCl., Testen de~l

TO ":110!.: 'B Input

) 'rIC CC~·T )

<; T"" olok C Ontput }~:'nchronisatie CCW Synchroniseren
even

<:::('nse CC1'! Testen deel

TO hlok n Input

'T'TC CCW

TO hlok ft en TO blok C bestaan beide uit de CCW's die zoreen
vocr het verzenden van de output-data. TO blok A wordt bij ieclere
I)ncvet:l cyclus uiteevoerd en TO blok C bij iedere even cyclus.
TO hlck R en TO biok D zorgen beide voor het in1ezen van de input
~~ta.

CD:= nczc TTC em., client om TO 'blok '8 met IO blok C te kopp",len
en ~.,or.dt 1.n deze pararrraaf' niet verder besproken.
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Het pro~leem programma niveau

n~ta-adre~ ~1.1netie A
nata-aores ~1.1netie B
n~t~-~drP.s ~1.1netie C

E'"<"cr
0neven test-~1.1netie

n~t~-adres ~1.1netie D

nata-adres ~1.1netie A

Even test-f'1.1netie

nata-anres ~1.1netie B

nata-adres ~1.1nctie C

"neven test-f'1.1net:i.e

n~t~-Adres ~1.1netie D

2 en 3 ?iet ar als volet uit~

Cyelus nUMMer,,
2

1 3 ~ N-1

2 4 6 N-?

3 .5 '7 N-1,

~ 4 6 N-2

3 .5 7 N-1
4 6 8 N

N-1
N

N

Verander TIC CCW in een NOP COW

Even test-f'unctie

WAIT

Verander NOP CCW in een TIC CCW

<D~ het aantal malen dat de Ius wordt doorlopen is N/2 - 1.

N ~ het ~antal uit te voeren eycli in het proces.

C''1''A"RT :=: r'le nanm Vfln de ee-rste instr1.1etie die na de EXCP macro

instr'llctie ,.,ordt 1.1i teevoerd.

Tn het probleem-programma niveau 2 wordt gestart met het uitvoeren
....:""1. data-qrlre~ ~unctj.e A 1 t datR-adres :f'unctie B 1 en data-ndres
f'nnctie C 2. Onder nata-adres :funetie A 1 wordt verstaan het klaar
Mal(en van de oa ta-adressen ,ran IO blole A ,roor de eerste e~rcll..,s.
NI'l tieze 1 da.ta :funeti.es lean met het 1.1:i. tvoeren van het ehann'el pro
cram eestart worden.
De EXCP macro instructie start de TO operati.e en To blok .~ ,,'ordt
in het channel program uitgevoerd. Na het starten van de IO operatie
"rordt niet eerst CCN'acht totdl'lt de gehele IO operatie iA \'ti teevoerd
~aar worr'lt direct verder gegaan met een probleem-programma nlveau 3.
Ann de hanti van de oneven-test-Junetie 1 wordt v8eteesteld o~ het
sen~e-ha.lf',,,oord VOOT de eerAte mal'll is ineelezen en ch.'tl'll het l'lIenAe
Cf"'" in het channel progrA.mma, :t s ui teevoerd.
ni t~e8ten t'h.mrt net zolane totda t het sense eCl'" i.s ui t~evoe:rd.
(zie paraeraa~~ sleutel bit)

Tn het ch!'l.nnel progrRm worden hiern!'l. TO blok B en YO blok C nit
~evoerd en in het probleem-progrl'lmrna: dl'lta..-R~re8 :f'unctie D 2 en
A 1 en de even te~t-~'tnctie 2.
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N~ de even test-functie is het ~ense CCW voor de twee~e mR~]

n';. teevoc1:"d. Het sense halfwoord dat bij het ui tvoeren VR.n rle
~ven sense CC~., wordt ingelezen komt in een andere geheueen
r1qqt!= te :"lta:".n dan het :"lense hal:rwoor~ nnt bij het n1 t",oeren
V~" rip n~pven sense CCW worrlt ineelezen. II. I kRnbij rle teqt
~~nctie nnoit problemen opleveren. In beide gevallen worden
.. ·,.. qchi 11 ende eeheneen pl!"a tsen eetest en n~ de tp!I'l t-:f'uncti e
···,.. rien rie geteste eeheugen plaatsen '\Teer eeli jk :"Rn nnl eel"lteld.
N.. rie ("'ven test-f'unct:ie worden hierna IO 'b1ok D f"'n 'boven R.1'\n
.;~ hot rh~nnel proeram IO blok A uiteevoerd.
n,., lus "in het channel program ,,,,ordt N/2 maal doorlopen.
N - hat aantal uit te voeren cycli in het procee.
"'",:'.'plijk hi.ormee ',,"orden in probleem proeramma n1.veau :3 data
n('1res f'unct'i-e B 3 en C 4 en beginnende vanai' de instructie met
rle naam START de oneven test-functie :3 uitgevoerd. De Ius in
hC'+ prohlpem-programma nivea'll :3 ' ....ordt N/? - 1 ma~l doorlopen.
nit komt overeen met het uitvoeren van N - ? cycli, van het chan
n('1 prcc:rAm. Na de cneven te!'1lt-fnnctie :3 worden in het channel
~rocrA.m TO biok B en C ui tgevoerrl en in het probleem-!,rogramma.
ni.vorm 1 d~ta-adres-functie D4 en A 5 en de even test-f'unctie
h. en7..
Nr:I de e,,·C'n test-functie N-2 wornen IO b10k D ui tgevoel'"d en TO
h10k A veer de lantste man~.

'T'oCel:i jk h:termee ,.,orden in probleem-programaa nive!'lU :3 a8 ta-Rares
f'nnctie B N-1 en C N' en de oneven te~t-f'unctie N' - 1 uiteevocrd.
l"r ,,,ordt niet tcrl.l~geC'~an nA.Rr de ~.n!'lb··'J.ctie met de nt'lt'lm ST~n'T'.

N~ nc oneven te!'lt-f'unctie N - 1 worden voor de laatste ma~l TO
~lok B en TO blok C l.litgevoerd.
'T'ceelijk hiermee ,,,ordt in probleem-pr0e-ramma nivean :3 dat~-adres

~ln~tic D N uiteevoerd.
7 ('Inder ,,,,ijzigi.ng in het channel program zon na het td. tvoeren TO
""'.,:,k D ,,,cer boven aan het channel program met het ui tvoeren ,~an

TO h10k A worden verder gegaan.
Om dit te voorkomen wordt het TIC commando van het CCW veranderd
jn cen NOP commando. (zie paragraaf 2.12)
Na ne even test-functie N wordt voor de laatste maal IO blok D
u~. tgevoerd en rla:".rna wordt het CCW met een NOP commando ui tgevoerd.
Dc FLAG bits van dit CCW zijn zodanie gekozen dat geen chaining
optreedt en dit is dus meteen het laatste CCW van het channel
program.
De ~fAT'T' macro instructie is de laatste instructie van probleem
proerE'lmma niveal.l ~.

Tn het probleem-programma niveau 2 wordt de commando code van
hat CCW, waarvan de commando code was veranderd, van een NOP
commando gewijzigd in een TIC commando.
Het probleem programma wordt in zijn oorsprorntelijke staat
teruggebrach t.
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niveaul ~

NIT RETURN

N-lde
cyclus

N-2de
c'vclus

Sv. W Se 0 A Sv W Se 8 C Sy.W Se 0
I i I I I
I I I I I

I I I I I
,

I I I I I
I

I lOaf Oaf I lOaf
I

I 1
I ISe8N-l CN liSe ON TIN ISeWAI~

Ev=n One en
EV;f·te tf. test. tes .

I
II I

I I I
I

~ nn

C

vierde N-3de
cvclus A" cvclus

I I rV I I
I : I I I
I I I II ! II
I I I I

I lOaf Oaf I I I lOaf Oaf
lise 04 AS: d I ISeON-2 AN-l

derde
eve Ius

rl
I I
I I

Sv.WSe 8 C !A~svwse 8

One~cn ~ v I Onev~n
test~. I I testf-

I I

: I I :
I I I I

'-- --Jil wL---J1'---------'

tweede
eve Ius

eerste
cvclus

Oaf Oaf Oaf
Al 81 C 2

A Sv W Se 8 C Sv W Se 0 A
I I

I I II
I

,
I I I

I I I I I
I I I I I

i
I : Oaf Oaf I I Oaf Oaf
I Se 02 A3 ISe 83 C4

Onevfn E:ft"testf te tf.

I I
I I
I I

Sample I Dump rl rlpulsen

SAVE EXCP
niveau 2

Channel program

niveau 3

Het tijdsverloop van het oproepen en uitvoeren van een subroutine,die
meerdere cycli uitvoert, volgens methode 2.

Oaf Al : Oata- adres functie A voor eerste cyclus.
A,8,CofO :10 blokA,8,Cof O.
Sy : synchronisatie CC W
W :IEventuelel wachten op EOR signaal 1getriggerd door timerpuls vanuit interface I
Se : sense CCW
TIN : verander TIC commando In NOPcommando
NIT : verander NOPcommando in TIC commando
N : onderbreking in schaalverdeling



2-50 .

2.22 Subroutines die niet gebruikmaken van het synchronisatie half
., ~ori

In de paragraaf 2.3 is een verdeling van subroutines gegeven nl.

subroutines die wel of niet gebruikmaken van een synchronisatie

halfwoord.

In de twee vorige paragrafen (2.20 en 2.21) is de eerste groep

besproken en in deze paragraaf wordt de tweede groep besproken.

Subroutines van deze groep verzorgen alleen analoge input en de

werkingswijze van de multiplexer is of sequentieel of repeterend.

Dit houdt in dat geen kanaaladressen van de ingangskanalen van

de multiplexer behoeven worden overgezonden (zie paragraaf 1.4).

Bij sequentiele werkingswijze wordt met de hand op het bedienings

paneel van de multiplexer het aantal kanaaladressen ingesteld,

waarvan de ingangssignalen geconverteerd mOeten worden.

Bij repeterende werkingswijze wordt met de hand het kanaaladres

ingesteld waarvan het ingangssignaal geconverteerd moet worden.

De subroutines van deze groep voeren automatisch alle cycli van

de systeem-simulatie uit en behoren daarom ook tot de groep van

subroutines die meerdere cycli uitvoeren.

Het channel program beataat slechts uit '6n caw die zorg draagt

voor het inlezen van de input-data voor alle cycli van de s1

mulatie.

Zie voor overige informatie over het COl dat zorgdraagt voor het

data transport paragraaf 2~19.3

De subroutines die vallen onder de groep '6n CCW voor de gehele

simulatie (paragraaf 2.19.3) zijn precies dezelfde als de sub

routines die besproken worden in·deze paragraaf.

Het synchroniseren van het uitvoeren van het channel program met

het converterenvan de ingangssignalen voor de multiplexer ge

beurt door middel van de timer. Op commando van een timer puls

worden alle sample en hold versterkers in hold gezet en daarna

komt iedere keer als er een halfwoord geconverteerd is de de

mand-lijn op om aan te geven dat er een balfwoord kan worden inge

lezen. Bij de sequentiele mode wordt na een timer-puls evenveel

halfwoorden ingelezen ala er ingangskanalen gebruikt worden.
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Bij de repeterende werkingswijze wordt na 86n timer-puls slechts

66n halfwoord ingelezen. De timer-puls zorgt dus voor het ~er

tragen van het uitvoeren van het channel program. Bij de sequen

tiele mode na het converteren van het signaal van het laatste

kanaal en bij de repeterende mode na de conversie van het sig

naal van het enige kanaal wordt de sample en hold versterker

automatisch in track (spoor) gezet.

2.23 De test functie

ladera keer na het ui tvoeren van (H'n Hynchronisatie CCW wordt

. een sense CCW uitgevoerd en WOl '., J' l .scnse-halfwoord ingelezen

in de D.C. Het testen van het sense-halfwoord gebeurt door een

aantal instructies die worden aangeduidt met de naam: testfunctie.

Steeds wordt die geheugenruimte. getest waarin het sense-halfwoord

moet worden ingelezen of is ingelezen. Dit testen gebeurt aan de

hand van het sleutel bit van het sense-halfwoord. Voordat het

sense-halfwoord is ingelezen is de plaats van het sleutel bit

van de geheugenruimte gelijk aan O. Nadat het sense-halfwoord

is ingelezen is de plaats van het sleutelbit van de geheugen

ruimte gelijk aan 1 (zie par. sleutel bit).

De testfunctie valt uiteen in vier delen:

Het vaststellen of het sense-halfwoord reeds in was gelezen

(zie probleem programma, timing fout 2.23.1).

- Het wachten tot dat het sense-halfwoord is ingelezen. Dit zijn

twee instructies.

De eerste instructie test of het sleutel bit al gelijk is aan

1. Van ieder sense-halfwoord dat wordt ingelezen is het sleutel

bit gelijk aan 1.

De tweede instructie zorgt dat de eerste instructie weer wordt

uitgevoerd als het sleutel bit nog niet gelijk is aan O.

- Het vaststellen of er ook een systeem fout is opgetreden (zie

het testen van de systeem-fouten).

- Het bepalen van de systeem-fout parame.ter (zie het testen van

de systeem-fouten).
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2.23.1 Probleem-programma timing tout.

Een probleem-programma timing tout treedt op als de lengte

van het probleem-programma dat in iedere cyclus wordt uitge

voerd te lang is.

Een probleem-programma timing tout kan aIleen optreden in een

probleem-programma niveau 3 ot in een probleem niveau 1 dat

wordt uitgevoerd tegelijkertijd met een channel program (dus

nooit bij de groep subroutines die een cyclus uitvoeren; daar

bij treden aIleen synchronisatie touten op).

Bij paragraat 2.21.2 (methode 2) is de duur van het probleem

programma gelijk aan een deel van het probleem-programma ni

veau 3 dat in een cyclus wordt uitgevoerd. Zie ook het hootd

stuk 3 "Data-bewerking".

Het optreden van deze tout wordt geconstateerd aan de hand van

het testen van het sense-haltwoord.

Is bij het voor de eerste maal testen van het sense-halfwoord

het sleutel bit nog gelijk aan 0 dan was het sense-haltwoord

nog niet ingelezen en is de tout niet opgetreden.

Is bij het voor de eerste maal testen van het sense-haltwoord

het sleutel bit al gelijk aan 1 dan was het sense-haltwoord al

ingelezen en treedt een probleem-programma timing tout ope

Deze wordt tout wordt vermeden:

of door het probleem-programma in te korten;

of door de cyclus-duur te verlengen.

Sy Se 10 blok Sy Se
channel program

'f I j I

da ta-adres1 probleem-programmaI 2 I 3 f
t ••tfunct

1
I I niveau ,tunc tie tlfunct.

1A probleem-programma
II I I I WAIT niveau , .

testtunctie data-adres tunctie test-
tunc tie
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f = het inlezen van het sense-halfwoord

Sy = synchronisatie CCW

Se = sense CCW

Voorbeeld I = probleem-programma niveau 3 zonder probleem-pro

gramma timing fout;

1 = deel 1 van de testfunctie;

2 = deel 2 van de testfunctie (duurt net zo lang tot

dat het sense-halfwoord is ingelezen);

3 = deel 3 van de testfunctie.

Voorbeeld II = probleem-programma niveau 3 met probleem-program

ma timing fout;

1A = deel 1 van de testfunctie wordt pas uitgevoerd

na het inlezen van het sense-halfwoord (dus

fout);

WAIT = WAIT macro instructie.

2.23.2 Het testen van de systeem-fouten

Het testen van de systeem-fouten valt uiteen in twee delen:

- het vaststellen ~f er een systeem-fout is opgetreden.

- het bepalen van de systeem-fout parameter.

Het vaststellen of er een systeem-fout is opgetreden is een

onderdeel van het probleem-programma niveau 3.en gebeurt nadat

het sense-halfwoord is ingelezen. Deze fout wordt vastgesteld

aan de hand van het vergelijken van het sense-halfwoord met

het comparator-halfwoord.

De bits van het comparator-halfwoord hebben dezelfde betekenis

als de bits van het sense-halfwoord en zijn zo samengesteld

dat er geen systeem-fout optreedt. Het comparator-halfwoord is

afhankelijk van de regelparameter lFOUT (zie paragraaf 5.7 het

comparator-halfwoord).

Het sense-halfwoord is gelijk aan het comparator-halfwoord als

er geen systeem-fout is opgetreden.

Het bepalen van de systeem-fout parameter (zie paragraaf 6.2)

is een onderdeel van het probleem-programma niveau 2 en gebeurt

of nadat er een probleem-programma timing fout is opgetreden
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of nadat' er een systeem-fout is opgetreden.

Het bepalen van de systeem-fout parameter gebeurt door het ver

richten van de exclusive-or functie op de overeenkomstige bits

van sense-halfwoord en comparator-halfwoord (ab + ib). De

systeem-fout parameter is dan gelijk aan de som van de sys

teem-fouten parameter van iedere systeem-fout afzonderlijk

(zie paragraaf 6.2).

Nadat er een systeem-fout is opgetreden wordt automatisch de

subroutine ERROR opgeroepen en uitgevoerd. De subroutine ERROR

onderzoekt de systeem-fout parameter en drukt een lijst van

de fouten af (zie paragraaf 7.18).

Voorbeeld:

Comparator-halfwoord (eerste byte) : 0110 0001

sense-halfwoord (eerste byte) : 1001 0111

exclusive or functie 1111 0110 (= 246)

Voor een beter begrip van dit voorbeeld

zie paragraaf

" "
" "

systeem-fouten

systeem-fouten parameter: lFOUT

sense-halfwoord

Comparator-halfwoord: (geeft aan hoe de toestand moet zijn)

Mode Mul. moet zijn 01 random (bit 1 en 2)

AC moet in de compute mode staan (bit 3)

Sleutel bit is gelijk aan 1 ( bit 8)

Sense-halfwoord: (geeft aan hoe de toestand is)

Mode Mul. is 10 repeterend (bit 1 en 2)

AC staat niet in de compute mode (bit 3)

A.D.C. overflow (bit 4)

Odd parity error (bit 6)

Synchronisatie fout (bit 7)

Systeem-fouten parameter is = 246.

Zie verder paragraaf 4.2.

2.24 Systeem-fouten

Systeem-fouten geven aan fouten die zijn opgetreden in het hy

briede systeem. De stuureenheid heeft hierover informatie be~

schikbaar op de 2.9 sense lijnen. De bits van het sense-halfwoord
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geven aan welke fouten er zijn opgetreden. Voor het vaststellen

van de systeem-fouten wordt het sense-halfwoord vergeleken met

het compartor-halfwoord zie paragraaf 2.23.3.

De volgende systeem-fouten kunnen optreden:

synchronisatie fout;

- A.D.C.-overflow;

- distributer-overflow;

- odd parity-error;

- fout in werkingswijze multiplexer;

- fout in de (compute) mode van de A.C.

2.24.1 Synchronisatie fout

Een synchronisatie fout treedt op als er bijv. aan de multi

plexer een sample puIs wordt aangeboden (of aande distributer

een dump puIs) doch men is bij het uitvoeren van de CCW's van

het channel nog niet zo ver gevorderd dat dit al kan d.w.z.

een synchronisatie halfwoord is nog niet aan de sturing aan

geboden.

Een synchronisatie fout treedt niet op als er pas na het

uitvoeren van het synchronisatie CCW een sample-puIs en een

dump-puIs gegenereert worden. Het beeindigen van de synchroni

satie CCW wacht dan net zo lang totdat deze 2 pulsen gegene

reert worden.

Het al dan niet kunnen optreden van de synchronisatie-fout

'levert ons twee situaties die hieronder aangeduid worden als

"toestand 0" en"toestand '''.

- toe stand 0: De synchronisatie fout is onderdrukt d.w.z. een

sychronisatie fout kan nooit optreden.

Als de umer niet gebruikt wordt geldt aIleen toestand O.

- toestand 1: De synchronisatie fout is geactiveerd d.w.z.

een synchronisatie fout kan nu optreden maar behoeft niet

op te treden.

Een synchronisatie fout kan aIleen maar optreden als bij het

uitvoeren van een 10 operatie gebruik wordt gemaakt van een

synchronisatie-halfwoord. Is dit niet het geval dan geldt

aIleen toe stand O.
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Voor IO-operaties die weI gebruik maken van een synchronisatie-
'-~ - / .

halfwoord geldt het volgende:

- Na het starten van de IO-operatie geldt toestand 0;

- Na het inlezen van het synchronisatie-halfwoord in de sturing

blijft toestand 0 gelden;

- Tijdens het verzenden van het sense-halfwoord vanuit de stu

ring gaat toestand 0 over in toestand 1;

- Tijdens het voor de tweede maal inlezen van het synchronisa

tie-halfwoord gaat toestand 1 over in toestand 0;

- Tijdens het verzenden yan het sense-halfwoord vanuit de

sturing gaat toestand 0 over in toestand 1 enz.

- Tijdens het voor de laatste maal inlezen van het synchroni

satie-halfwoord gaat toestand 1 over in toestand 0 en blijft

in toestand 0 ook na het verzenden van het sense-halfwoord.

Een bit van het synchronisatie-halfwoord (AC hold mode bit)

geeft aan dat het het laatste synchronisatie-halfwoord is dat

wordt overgezonden (zie paragraaf 5.6.3 A.C. hold mode bit).

Een synchronisatie -fout wordt vermeden:

1. door de cyclusduur te verlengen;

2. bij de groep van subroutines die een cyclus uitvoeren en

bij de groep van subroutines die aIle cycli uitvoeren vol

gens door het probleem-programma (niveau 1 of niveau 2) te

verkorten.
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iveau 2

CALL

SAVEr- EXCP
RETU

\
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CALL

RETURN
\

1

hannel program

niveau 3

10 blok

J 5e\

WAIT

10 blok

J 5 5 ~

WAIT

sample-dump
pUlsen

I

I

_____---JLJ ----lU _ toestand 1
toestand 0

------------------------------:- synchronisatie
fout

sample-dump
pulsen

II _____----'---'-- --'UL...- _ toestand 1
toestand 0

___________________.....L synchronisatie
fout

Bet verloop van het al dan niet optreden van een synchronisa

tie fout bij een subroutine die 'en clclus uitvoert als func

tie van de tijd

Voorbeeld I: geen synchronisatie fout

Voorbeeld II: wel synchronisatie fout

1 = testfunctie



5y
I

5e 10 blok 5y
I

5e
I

sample-dump_____--J- --L..__________ pulsen

1
_________________....L... synehronisatie

fout

probleem
-+.-1----------I-------------t-I--;f:'17 programma
. testfunetie testi2) niveau ,

funetie

Het verloop van het optreden van een synehronisatie fout en

een probleem-programma timing fout bij een subroutine die

alle eyeli uitvoert volgens methode 2.

1 = synehronisatie fout

oplossing: eyelusduur verlengen

2 =probleem-programma timing fout (het sense-halfwoord

was al ingelezen)

oplossing: eyelusduur verlengen;

probleem-programma niveau , verkorten.

2.24.2 Overflow

De maximale waarde van het halfwoord dat in het hybriede sys

teem verzonden wordt is 214_1 (0011 1111 1111 1111).

De minimale waarde van het halfwoord dat in het hybriede sys

teem verzonden wordt is _2 14 (1100 0000 0000 0000).

De digitale grootheid 214 komt overeen met een (analoge) span-
. 14 14 14n1ng van 100 Volt en 2 -1 komt overeen met (2 -1)-100/2 Volt.

Een A.D.C. overflow treedt op als de aangeboden analoge span

ning aan de A.D.C. groter is dan 100 V of kleiner is dan -100 V.
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Een distributer overflow t~eedt op als de waarde van het aan

de distributer aangeboden halfwoord groter is dan 214_1' ~f
kleiner is dan _2 14•

De A.D.C. en distributer zijn ieder via een sense-lijn met de

stuureenheid verbonden. Is het digitaal niveau van de sense

lijn die verbonden is met de A.D.C. gelijk aan 1 dan wil dat

zeggen dat er een A.D.C. overflow is opgetreden. Een A.D.C.

overflow wordt in de A.D.C. "automatisch" (d.w.z. door de

fabrikant ingebouwd) geconstateerd.

Hetzelfde geldt voor de sense-lijn die verbonden is met de

distributer. Een distributer overflow wordt geconstateerd aan

de hand van de eerste twee bits van het aangeboden halfwoord.

De hiertoe gebouwde hardware is van de Hr. Puts (zie zijn

afstudeerverslag).

Voor de distributer geldt het volgende:

Zijn de~rste twee bits gelijk aan 01 dan is de waarde van het

halfwoord te groote De overeenkomstige analoge-spanning ligt

tussen +100V en +200V.

Zijn de eerste twee bits gelijk aan 10 dan is de waarde van

het halfwoord te klein. De overeenkomstige analoge-spanning

ligt tussen -100V en -200V.

Wordt de overeenkomstige analoge-spanning nog groter of nog

kleiner dan wordt een overflow niet geconstateerd. Zijn de

eerste twee bits bijv. gelijk aan 11 dan kan de overeenkomstige

analoge_spanning liggen tussen +200V en +40ov. De combinatie

11 wordt echter geconverteerd als een negatieve spanning die

ligt tussen 0 en -100V en er treedt geen overflow Ope

Dit probleem treedt pas op als er bij een stijgende waarde

van de analoge-spanning direct van de combinatie 00 wordt over

gegaan op de combinatie 11.

2.24.3 Odd Parity-error

De stuureenheid is o.a. verbonden met ~ parity-lijnen van de

D.C. (2701) een voor de input en een voor de output.

Een parity-lijn kent 2 niveaux (een 1 of een 0), dit komt

overeen met een bit.
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Het niveau van de parity-lijn moet zodanig zijn dat het totale

aantal bits dat gelijk is aan 1, oneven is. Hierbij zijn ~n

begrepen alle bits van het halfwoord inclusief de bit die ge

definieerd wordt door het niveau van de parity-lijn.

Een parity-error treedt op als bij het inlezen van een half

woord het totale aantal bits dat gelijk aan 1 is, even is.

Hierbij is inbegrepen de bit die afgegeven wordt door de pa

rity-input-lijn.

De parity-output-lijn wordt gestuurd vanuit de stuureenheid.

Het niveau van de parity-output-lijn is zodanig dat het totale

aantal bits dat gelijk is aan 1 oneven is.

2.24.4 Fout in de werkingswijze van de multiplexer

Een fout in de werkingswijze van de multiplexer wil zeggen:

- dat de multiplexer in een bepaalde werkingswijze ingesteld

moet worden maar daar nog niet instaat (bijv. bij de eerste

cyclus)

- of dat de multiplexer in een bepaalde werkingswijze is inge

steld maar daar niet meer,instaat (bijv. bij een willekeurige

cyclus)

De werkingswijzen van de multiplexer zijn:

sequentieel (00)

random (01)

repeterend (10)

Tussen haakjes staan de combinaties van de eerste twee bits

van het sense-halfwoord. De werkingswijze van de multiplexer

repeterend (11) wordt niet gebruikt.

Zie voor verdere informatie paragraaf 6.2. (conditie 7a, 7b

en 7c).

2.24.5 Fout in de (compute) mode van de A.C.

Een fout in de (compute) mode van de A.C. wil zeggen:

1. dat de A.C. in de compute mode moet staan, maar nog niet in

de compute mode staat;

2. dat de A.C. niet in de compute mode moet staan, maar wel in

de compute mode staat.
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Bij de subroutines die alle cycli uitvoeren wordt alleen de

eerste mogelijkheid onderzocht.

Aangenomen wordt namelijk:

- dat direct bij de eerste cyclus de A.C. al in de compute mode

staat (dus dat ook de A.C. compute mode bit van het sense

halfwoord al gelijk is aan 1);

- en dat direct na de laatste cyclus de A.C. nog even in de

compute mode blijft staan (dus dat ook de A.C. compute mode

bit van het sense-halfwoord nog gelijk is aan 1).

Zie voor verdere informatie paragraaf 5.6.2 en bijlagen.

2.25 A.C. Read:

De stuureenheid is verbonden met de z.g. A!C. ready-lijn. Deze

lijn wordt gestuurd vanuit de A.C. en via deze lijn heeft de A.C.

invloed over het uitvoeren van het channel program. De A.C. be

stuurt deze lijn door het al dan niet aanbieden van een ready

signaal. Het ready-signaal definieert twee niveaux (een 1 en een

0). Een bit van het synchronisatie halfwoord geeft aan of de

ready-lijn al dan niet invloed heeft over het uitvoeren van het

channel program.

Heeft de ready-lijn geen invloed over het uitvoeren van het

channel-program dan wordt er, nadat het synchronisatie halfwoord

in de stuureenheid is ingelezen en als de timer wordt gebruikt,

tegelijk met de timer-puls een sample puls gegenereert (zie ook

de paragrafen 1.8 en 2.5).
Heeft de ready-lijn wel invloed over het uitvoeren van het chan

nel-program dan wordt er, nadat het synchronisatie-halfwoord is

ingelezen en er nog geen ready-signaal is aangeboden, tegelijk

met een timer-puls geen sample-puls gegenereert. Wordt er na

verloop van tijd wel een ready-signaal aangeboden dan wordt er

tegelijk met de eerstvolgende timer-puls wel een sample puls ge

genereert. Het synchronisatie CCW dat wordt uitgevoerd duurt nu

net zo lang totdat, nadat het er een ready-signaal is aangeboden,

er een sample-puls gegenereert wordt. Het uitvoeren van het chan

nel program wordt dus vertraagd.

Wat hierboven gezegd is over een sample-puls geldt ook voor een

dump-puls.



2-62.

Td.mer pulsen__...A.- ...L- "'-- ----lI-- ----I. -L__.

, • I·I
I I, , •, •I I ,

I • ,
I I I
I

,
I, • I

IO blok S:y;Se IO blok t IO blok~e IO blok

rSample of
Idump pulsen ---t.--------t--------+-------+-------t--------J!-.-1
I :

I
I

I
I

lchannel 10 b ~
I program
,
I

I
~eady signaa~---~------~·

i

Sample of
dump pulsen '

Het uitvoeren van een channel-program ala functie van de A.C.-

I
I·,,
I

lCh~nel IO~b~-----_---~~~-~.~~S~I=O~b~l~o-k~~~---~~--Sy---~~S~-I_O-b-l-~~S~!~
program

I

ready-lijn•.

Voorbeeld I: geen invloed van het ready-signaal;

Voorbeeld II: wel invloed van het ready signaal; het aantal sample

pulsen en/of dump-pulsen is verminderd.

Sy = synchronisatie CCW

Se = sense CCW

IO b = IO blok

Het gebruik van de ready-lijn houdt de mogelijkheid in om direct

dan alleen data-transport te laten plaatsvinden als er zich in

de A.C. een speciale conditie voordoet. Als deze conditie zich

voordoet, wordt er een ready-signaal aangeboden.

Het is ook mogelijk om, het zich al dan niet voordoen van deze

speciale conditie, te gebruiken ala digi~ale-input voor de digi

tale computer. Dit wordt hierna in deze paragraafaangeduid

als "deze methode". Iedere keer moet dan het dig1tale-input-data

halfwoord getest worden om vaat te stellen of deze speciale con

ditie zich heeft voorgedaan.
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- Deze methode is het langzaamst als gebruik wordt gemaakt van 2

afzonderlijke subroutines. Een subroutine die de digitale input

verzorgt e~ een subroutine die de analoge input en output ver

zorgt;

Deze methode is sneller als gebruik wordt gemaakt van ~en sub

routine die bestaat uit 2 (gescheiden) channel programma's.

Een channel program. die de digitale input verzorgt en een die

de analoge i~put en output verzorgt;

- Deze methode is het snelst als gebruik wordt gemaakt van een

channel program die bestaat uit 2 lussen. Een lus die de digi

tale input verzorgt en een die de analoge input en output ver

zorgt.

Als de speciale conditie zich voordoet wordt respect~evelijk:

- of van de ene subroutine naar de andere subroutine overgegaan;

~ of van het ene channel program naar het andere channel program

overgegaan;

- en of van de ene lus in het channel program naar de andere lus

overgegaan.

De laatste methode vereist ook het meest gecompliceerde probleem-

programma.

2.26 Definities van gebieden

Onder een gebied wordt verstaan een aangesloten geheugenruimte.

Het voorvoegsel voor het gebied geeft aan waarvoor het gebied

gebruikt wordt. Een gebied kan gedefinieert worden in het FORTRAN

programma of in het Assembler-programma.

Is een gebied gedefinieert in een FORTRAN-programma dan is het

opgebouwd uit eenheden van 4 bytes (gehele woorden). Een gebied

dat gedefinieerd is in een FORTRAN-programma wordt steeds aange

duid met bijv. IOUT(I) of IN(I).

Is een gebied gedefinieerd in een Assembler-programma dan is het

opgebouwd uit eenheden van 2 bytes (halve woorden). Een gebied

dat gedefinieert:,is in een Assembler-programma wor4t steeds aan

geduid als bijv. DATAOUT of DATAIN.

(Het symbolische-adres DATAOUT definieert een adres. Dit is het

begin-adres van de geheugenruimte)
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2.26.1 Kanaal-adres-gebied

Een adres-gebied bevat adress~n. Hierbij is bedoeld de adres

sen van de ingangskanalen van de multiplexer of de uitgangs

kanalen van de distributer die gebruikt worden. Met adressen

wordt bedoeld de nummers van de kanalen.

~~~~~!!: IADUIT(I) of OUADAREA (resp. in Fortran en Ass.).

Een adres-gebied, dat gedefinieerd is in een Assem

bler-programma, bevat bovendien de informatie die aan

geeft of het een adres is bestemd voor de multip~exer

of voor de distributer; het bevat dus het hele instel

halfwoord.

2.26.2 Data-adres-gebied

Een data-adres-gebied bevat de adressen van de geheugenruim

tes waar input of output data in opgeborgen is of .ordt~
\'

Een data-adres gebied wordt ook aangeduid . alS een hulpgebied

omdat het gebruikt wordt om te bepalen in welke geheugenruimte

input-data. wordt ingelezen of van waarui~ output-data wordt

verzonden.

Notatie: KULPA
-----~-

2.26.3 Werkgebied-Oplsagruimte-Overslagruimte

Een werkgebied bevat de input of output data voor !!! cyclus

(zie paragraaf2.1?1 ).

Notatie: IOUT(I) of DATAIN (resp. in Fortran en Ass.)-------
Een opslagruimte bevat de input of de output data voor all•..........
uit te voeren cycli in het proces (zie parag~aaf 2.17.2)

Notatie: IOUT(I) of DATAIN (resp. in Fortran en Ass.).-------
Een overslagruimte bevat de input of de output data voor entel.

cycli in het proces (zie paragraa! a.17.3)
Alleen Assembler-programma's maken geb~uik van een overslag

ruimte.

Notatie: DATAIN of DATAOUT1.
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2.26.4 De parameterlijst

De parameterlijst bevat de begin-adressen van de parameters.

ledere parameter definieert een gebied. Een gebied bestaat uit

een of meerdere gehele woorden.

2.26.5 Register 1

Register 1 bevat het begin-adres van de parameterlijst.

Voorbeeld van het gebruik van zoln lijst:

1) LM 2,4,0(1) 1000

2) L 5,12(1) 1004

3) L 6,0(,2) 1008

4) L 7,4(,2) 1012

5) L 8,8(,4)

6) ST 9,12( ,4)

I I
2000

2500

, 3,000

I
4,000

I . ,

I

Register 1 bevat het begin-adres van de parameterlijst en is

gelijk aan 1000.

lnstructie 1:

register 2 is gelijk aan 2000; begin-adres eerste gebied

register 3 is gelijk aan 2500; begin-adres tweede gebied

register 4 is gelijk aan 3000; begin-adres derde gebied

Instructie 2:

register 5 is gelijk aan 4000; begin-adres vierde gebied

Instructie 3:
register 6 bevat de informatie die is opgeborgen

beginnende vanaf geheugen-adres 2000 (een geheel wOQr~)

Instructie 4:
register 7 bevat de informatie die is opgeborgen

beginnende vanaf geheugen-adres 2004 (een geheel woord)

Instructie 5:
register 8 bevat de informatie die is opgeborgen

beginnende vanaf geheugen-adres 3008 (een geheel woord)

Instructie 6:
Berg de informatie, die staat in register 9 op

beginnende vanaf geheugen-adres 3012 (een geheel woord)
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2.27 Het reserveren van geheugenruimte

Het reserveren van geheugenruimte gebeurt in een FORTRAN program

ma door een DIMENSION statement.

Bijv. DIMENSION IOUT(24), IN(B).

Het reserveren van geheugenruimte gebeurt in een Assembler-pro

gramma door een Define Storage (DS) instructie.

Bijv. :

Naam Operatie Operand

DATAOUT DS 100CL12

DATAOUT DS 100H

DATAOUT is de naam van de instructie en is de naam
c

(begin-adres) van de gereserveerde geheugenruimte.

is de operation code. DS = Define Storage.

is een operand (evenzo 100H).

is de duplicationfactor.

De duplication factor kan weggelaten worden of willekeurig

gekozen worden.

De duplication factor wordt als afspraak steeds ~elijk

gekozen aan het aantal uit te voeren cycli.

C is de type specificatie.

C komt van Character constant.

L12 is de length modifier.

Deze reserveert een geheugenruimte van 12 bytes.

H komt van halfwoord.

De length modifier van 'een halfwoord is 2 bytes.

De length modifier wordt als afspraak steeds gelijk gekozen aan

het aantal te verzenden of in te lezen bites per cyclus.

Instructie 1 definieert een geheugenruimte van 1200 bytes

Instructie 2 definieert een geheugenruimte van 200 bytes

Er hoeft door de gebruiker voor een subroutine alleen geheugen

ruimte gereserveerd te worden als er gebruik wordt gemaakt van

een opslagruimte, dus als de subroutine de data voor alle cycli

bevat. Het reserveren van geheugenruimte gebeurt in een reser

veringsprogramma (zie 2.27.1).

De gebieden zoals: werkgebied en overslagruimte zijn reeds groot

genoeg gekozen en behoeven door de gebruiker niet te worden aangepast.
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2.27.1 Reserverings-programma

Een reserveringsprogramma zorgt voor het reserveren voor ge

heugenruimtes die gebruikt worden als opslagruimte. Een reser

verings-programma is een afzonderlijk programma geschreven in

Assembler-taal (een sectie) en hoort bij een subroutine.

Iedere sUbroutine heeft een naam.

De naam van een reserverings-programma is gelijk aan de naam

van de overeenkomstige subroutine vooraf gegaan door de letter

D (D komt van Dummy).

Bijv.:

RMIO is de naam van een subroutine;

DRMIO is de naam van het reserverings-programma dat hoort

bij deze subroutine.

In een subroutine moet worden aangegeven de namen van de ge

heugenruimtes waarvan ~e geheugenruimtes in een reserverings

programma gereserveerd worden. Daarvoor wordt een EXTRN state

ment gebruikt. In een reserverings-programma moet worden aange

geven de namen van de geheugenruimtes waarvan de geheugenruim

tes in het reserve rings-programma gereserveerd zijn en die door

een subroutine gebruikt worden. Daarvoor wordt een ENTRY state

ment gebruikt.

Een EXTRN statement bevat (in een subroutine) de naam van een

geheugenruimte waarvan de geheugenruimte in een reserverings

programma wordt gereserveerd.

Een ENTRY statement bevat (in een reserverings-programma) de

naam van een geheugenruimte die door een subroutine gebruikt

wordt.

Bijv.:

Subroutine: RMIO----------------
EXTRN DATAOUT

LA 2,DATAOUT LA =Load Address

Register 2 bevat het begin-adres van de geheugenruimte DATAOUT.

~!~~~!~~!~~~:E:~~~~~~!_~~~!~
ENTRY DATAOUT

DATAOUT DS 100CL2

De geheugenruimte (met de naam) DATAOUT is 100 halfwoorden groote
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3. DATA-BEWERKING

3.1 Inleiding

Onder data-bewerking wordt verstaan het verwerken van de input

data en het samenstellen van output-data. In dit hoofdstuk wordt

data-bewerking besproken die in iedere cyclus plaatsvindt.

Wordt van de subroutines gebruik gemaakt die een cyclus uitvoeren

dan vindt in iedere cyclus data-bewerking plaats in het probleem

programma niveau 1. Het nadeel hierbij is dat in iedere cyclus

de gehele IO operatie moet worden uitgevoerd voordat pas tot data

bewerking kan worden overgegaan. Deze methode is daarom langzaam

- mi~imale cyclustijd + 10 msec. (zie par. 2.20)

Wordt van de (methode 2, zie par. 2.21.2) subroutines gebruik ge

maakt die meerdere cycli uitvoeren dan vindt in iedere cyclus geen

data-bewerking plaats. De output-data is bij deze methode v66r het

uitvoeren van de eerste cyclus reeds bekend en samengesteld en de

input-data kan pas na de laatste cyclus worden verwerkt. Deze me

thode kan bovendien met veel succes worden toegepast als de D.C.

wordt gebruikt als vertragingslijn. De opslagruimtes moe ten dan

zogenaamd overlappend gedefinieerd worden (zie paragraaf 8.?).

In dit hoofdstuk worden de reeds besproken mogelijkheden van de

groep subroutines die meerdere cycli uitvoeren zodanig uitgebreid

dat nu ook in iedere cyclus data-bewerking plaatsvindt.(kan plaats

vinden). Deze data-bewerking vindt dan plaats in een probleem-pro

gramma niveau 1, dat wil zeggen in een subroutine geschreven door

de gebruiker in FORTRAN.

De subroutine die zorg draagt voor de data-bewerking,wordt uitge

voerd tegelijkertijd met het uitvoeren van het channel program,

wordt opgeroepen vanuit het probleem-programma niveau 3 (zie fig.)

en bestaat ook uit een standaard en een variabel-deel (zie para

graaf 2.16.1).

Is er bij het uitvoeren van het channel-program een fout opgetreden

dan wordt het uitvoeren van het channel-program voortijdig beeindigd

en wordt er verder gegaan met het sturende'FORTRAN programma (pro

bleem-programma niveau 1).



nive

niveau 1

3-2.

,CALL RETURN ,RETURN
I I I -

au 2 ~XCP ~N
I ,

channel program
I II
I
I I
I I
I 1

niveau 3
I .CALL I CALL ViAlTl

I • I

Het afwisselend uitvoeren van een probleem-programma niveau 3 en

niveau 1 (voor de data-bewerking) tegelijkertijd met het uitvoeren

van een channel program.

Voor de betekenis van de symbolen zie paragraaf 2.16.1

3.2 Kritische beschouwin~ methode 2 paragraaf 2.21.2

Bij methode 2 van de subroutines die meerdere cycli uitvoeren

ziet het channel program er als volgt uit:

Functie

10 blok A

synchronisatie CCW

sense CCW

10 blok B

10 blok C

synchroniseren CCW

sense CCW

10 blok D

Output

synchroniseren

testen

Input

OUJ;put

synchroniseren

testen

Input

oneven

cyclus

even

cyclus
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IO b.
B

oneven cycluseven cyclus

IO b.
C

IO b.
B

~....-------'- '--------.......-------
oneven cyclus

IO b.
A

10 b.
D

Het verloop als tunctie van de tijd van het uitvoeren van het

channel program methode 2.

IO b. = IO blok

Sy = Synchronisatie CCW

Se = Sense CCW

G) = data-adres tunctie D

~ = data-adres tunc tie A

Na het testen van het oneven sense CCW vindt data-adres functie D

en data-adres tunc tie A plaats in het probleem-programma niveau

3 (aangeduid met een G) en een @)
Voorbeeld

wordt ver- wordt in-
zonden gelezen
door door

1000 IO blok A 2000 IO blok B

1002 IO blok C 200:f IO blok D

1004t IO blok ~///-2004i IO blok B

1006 t IO blok C 2006 IO blok D

1008 IO blok A 2008 IO blok B

DATAOUTX DATAINX

Dit voorbeeld gaat over de random werkingswijze.

DATAOUTX = de opslagruimte voor 1 uitgangskanaal

DATAINX = de opslagruimte voor 1 ingangskanaal

1 = data-adres tunctie D

2 = data-adres tunctie A

-------- boven de stippellijn: is reeds uitgevoerd

-------- onder de stippellijn: moet nog uitgevoerd worden

-------- stippellijn zeIt is het tijdstip van de oneven timerpuls

In dit voorbeeld zien we dus dat na het testen van het testen

van het oneven sense CCW men er (vrij) ~eker van is dat: door een
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ccw van I/O blok D (random werkingswijze) een halfwoord in geheu

genruimte 2002 is ingelezen en door een CCW van I/O blok A-een half

woord uit geheugenruimte 1004 is verzonden.

Onder data-adres functie D wordt verstaan het veranderen van het

data-adres van een CCW van IO blok D van 2002 in 2006 en onder

data-adres functie A het veranderen van het data-adres van een

CCW van IO blok A van 1004 in 1008.

Wordt data-bewerking toegepast dan houdt dit in dat aan de hand

van een input-data-halfwoord (ingelezen door een CCW van IO blok

D) een output-data-halfwoord wordt samengesteld (verzonden door

CCW van IO blok A).

In het voorbeeld komt dit erop neer dat aan de hand van de input

dataingelezen in geheugenplaats 2002 de output-data voor geheugen

plaats 1008 wordt samengesteld. Dit geeft een vertragingstijd van

3 cyclus tijden.

Dit probleem-programma niveau 3 wordt uitgevoerd ~ het uitvoeren

van de oneven sense CCW (en testen) en~ het uitvoeren van de

even sense CCW (en testen). Dit houdt in dat I/O blok D zeker is

uitgevoerd.(dus de input-data is ingelezen in geheugenplaats 2002)

en IO blok A voor de volgende oneven cyclus zeker niet is uitge

voerd (dus de output-data niet is verzonden vanuit geheugenplaats

1008). Dit gaan we nu nader beschouwen aan de hand van de volgen

de figuur: (synchronisatie COW en sense CCW zijn niet getekend,

maar aangeduidt met grote verticale strepen).

x

output

IO bl. IO bl.

D A

output

IO bl. IO bl.

B C

IO bl.

D

output

IO bl

A

channel
program

niveau 3

input input input__--==-----IL...-__-.I

~2~3

-..l..- 1
I I ! I ,

2a
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1 ,2 en 3 zijn 3 mogelijkheden

mogelijkheid 1 geeft vertraging, tijd 1 eyelus

mogelijkheid 2 geeft vertraging, tijd 2 eyeli

mogelijkheid 3 geeft vertraging, tijd 3 eyeli

1, 2a+2b, en 3 geven aan de duur van de respeetieveIijke probleem

..programma's voor mogelijkheid 1 , 2 en 3.

X = het laatst uitgevoerde sense CCW

Y = het eerstvolgend uit te voeren sense CCW

Voor al de drie de mogelijkheden geIdt: dat de input-data die wordt

verwerkt, is ingelezen door de CCW's van IO blok D (in het voor

beeld is de input-data ingelezen in geheugenplaats 2002). Aan de

hand van de input-data wordt nu de output-data samengesteld. Of

de output-data daarna door CCW's van IO blok A of door CCW's van

IO blok C verzonden wordt is voor al de drie mogelijkheden ver

sehiIIend.

Bij mogelijkheid 1 geldt dat de output-data wordt verzonden door

IO blok A die direct wordt uitgevoerd na IO blok D. (In het voor

beeld wordt de output-data dan verzonden vanuit geheugenplaats

1004) Vertragingstijd 1 eyelus.

De moeilijkheden voor het probleem-programma niveau 3 dat zorgt

voor de data-bewerking (aangegeven in de figuur met een 1) zijn:

- dat het tijdstip niet bekend is wanneer de input-data met zeker

heid is ingelezen;

- dat het tijdatip niet bekend is, wanneer de output-data nag

niet is verzonden;

- dat een probleem-programma niveau 3 als deze tijdstippen toch

bekend moehten zijn, slechta van zeer korte duur moet zijn.

De CCW's van IO blok D en IO blok A worden n.l. direct na e1

kaar uitgevoerd.

Vanwege deze moeilijkheden komt mogelijkheid 1 dua te vervallen.

Bij mogelijkheid 2 wordt de output-data verzonden door de CCW's

van het eeratvolgend IO blok C. Vertragingstijd 2 eyeli (In het·

voorbeeld wordt de Qutput-data nu verzonden vanuit geheugenplaats

1006). Het probleem~programmaniveau 3 dat zorgt voor de data-be

werking valt nu uiteen in 2 deIen: 2a en 2b.
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De moeilijkheid van het probleem-programma niveau 3 aangeduid in

de figuur als 2a is:

dat het tijdstip niet bekend is wanneerde input-data zeker is

ingelezen.

Deze moeilijkheid wordt opgelost als na het testen van het laatst

uitgevoerde sense CCW, dus als bekend is dat met het uitvoeren van

IO blok D begonnen (dus het inlezen van de input) eerst een aantal

andere instructies worden uitgevoerd, die bijvoorbeeld het verwer

ken van de input-data "voorbereiden" en nog niet direct de input

data verwerken.

Nu is wel bekend wanneer de output-data nog niet is verzonden n.l.

door het testen van het eerst-volgend sense-halfwoord en verder

speelt het probleem dat bij mogelijkheid 1 het probleem-programma

niveau 3 zeer kort moest zijn, hier geen rol meer. Door het ver

lengen van de cyclusduur is dit probleem geheel op te lossen,

hetgeen bij mogelijkheid 1 geen oplossing biedt.

De moeilijkheden van het probleem-programma niveau 3 aangeduid in

de figuur als 2b zijn:

- dat het tijdstip niet bekend is, waarop met de output van de

output-data wordt begonnen;

dat dit deel van het probleem-programma niveau 3 dus weer van '

korte duur moet zijn.

Nu is wel bekend, wanneer de input-data zeker is ingelezen n.l.

door het testen van het eerstvolgend sense-halfwoord.

Conclusie: mogelijkheid 2a heeft kans van slagen.

Bij mogelijkheid 3 wordt de output-data verzonden door de CCW's

van het eerstvolgend IO blok A na IO blok C. Vertragingstijd 3

cycli (In het voorbeeld wordt de output-data nu verzonden vanuit

geheugenplaats 1008). Mogelijkheid 3 is hetzelfde als waarvan is

uitgegaan bij het begin van deze paragraaf.

Nu zijn er geen moeilijkheden meer in het probleem-programma n1

veau 3 (aangegeven in de figuur met een 3).

Het tijdstip is bekend, wanneer de input-data zeker is ingelezen;

Het tijdstip is bekend, wanneer de output-data zeker niet .1s

verzonden.

- De duur van het probleem-programma niveau 3 levert geen pro

blemen meer ope
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Voorbeeld (voor ~ogelijkheid 1, 2 en 3 (herhaling).

1000
1------t------1

1002 1----/-------1V":J:1004 ..
1------t------1

1006
1------1------1

1008
1----....L..-----1

.
2000

2002

2004

2006

2008

DATAOUTX DATAINX

1 = mogelijkheid 1

2 = mogelijkheid 2a+2b

3 = mogelijkheid 3

vertragingstijd 1 eyelus

vertragingstijd 2 eyeli

vertragingstijd 3 eyeli

In de volgende paragrafen zullen de mogelijkheden 1 en 2 verder

worden uitgewerkt, en worden dan aangeduidt; als:

- groep van subroutines minimale vertragingstijd 1 eyelus

- groep van subroutines minimale vertragingstijd 2 eyeli

Mogelijkheid 3 wordt niet verder uitgewerkt.

3.3 Veranderde opzet channel program

Bij het voorbeeld van de vorige paragraaf zijn het iedere eyelus

andere geheugenplaatsen, waarvan de input-data of output-data

moet worden verwerkt of samengesteld.

Bij pet daar besproken voorbeeld (vertragingstijd 3 eyeli) werd

de input-data van geheugenplaats 2002 bewerkt tot output-data

voor geheugenplaats 1008. Bij de volgende eyelus wordt de input

data van geheugenplaats 2004 bewerkt tot output-data voor geheugen

plaats 1010 en weer een eyelus later wordt de input-data van ge

heugenplaats 2006 bewerkt tot output-data voor geheugenplaats 1012,

enz.

Het gebied waar in iedere eyelus de data wordt bewerkt wordt aan

geduid als werkgebied. Het werkgebied in het voorbeeld is in iedere

eyelus een ander deel van de opslagruimte en is dus variabel.

De reden dat in iedere eyelus de input-data in een andere geheugen

plaats wordt ingelezen komt omdat de data-adressen van de CCW's

die zorg dragen voor het inlezen in iedere eyelus verandert worden.

\,
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Hier wordt nu een wijziging in aangebracht:

het werkgebied wordt constant gehO\.l.den en is geen steeds \9is

selend onderdeel meer van een opslagruimte;

- de data-adressen van de CCW's worden niet meer gewijzigd.

Voor de input-data geldt:

De input-data wordt in iedere cyclus ingelezen in hetzelfde werk

gebied (1) en van daar uit overgeplaatst in iedere cyclus naar een

ander deel van de opslagruimte (2). Aan de hand van de input-data

wordt de output-data samengesteld (3).

Voor de output-data geldt:

De output-data wordt in een voor ieder cyclus hetzelfde werkgebied

samengesteld aan de hand van de input-data (3) of aan de hand van

output-data die al in een opslagruimte aanwezig is (4). Daarna

wordt de output-data verzonden (5). Ook hier geldt weer dat de

output-data iedere cyclus uit een ander deel van de opslagruimte

afkomstig is.

--i f--- opslag-
ruimte..---1-- ..... voor
output

opslagruimte
voor input

,fI
/ -------

//,/,
Input / // t-------1

Werkgebied~'/ <D

~""' ...... "
~(SJ '-,,,------

Output _
IN erkgebied ..::,~- (§)-...;----... --.-_-

"""""-- -------
~- ------- ----------

10 blok

output

Bij de volgende besproken subroutines wordt niet meer van een op

slagruimte gebruik gemaakt, zodat in het vervolg in iedere cyclus

geldt:

- de input-data wordt ingelezen in een werkgebied (1)

- aan de hand van de input-data wordt de output-data samengesteld (3)
- de output-data wordt vanuit een werkgebied verzonden (~.
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Verschillen met methode 2 paragraaf 2.21.2 zijn:

- dat de cyclustijd afhankelijk is van het bewerkingsprogramma.

Dit is bij methode 2 niet het geval omdat daar de input-data

pas verwerkt wordt na de laatste cyclus;

dat in de besproken uitvoering verder niet meer van een opslag

ruimte gebruik wordt gemaakt, die bijv. als vertragingslijn kan

dienen.

Om aan dit laatste bezwaar te voorkomen wordt van een overslag

ruimte gebruik gemaakt. Een overslagruimte bevat de output-data

voor een aantal cycli.

Iedere overslagruimte is onderverdeeld in een aantal segmenten.

Ieder segment bevat de output-data voor een cyclus. Bij iedere

cyclus wordt de output-data vanuit het bovenste gedeelte van de

opslagruimte verzonden (1), d.w.z. vanuit het eerste segment.

Het tweede segment bevat dan de output-data die bij de volgende

cyclus moet worden verzonden en het derde segment bevat de output

data die weer een cyclus later wordt verzonden enz.

Nadat de output-data is verzonden wordt de input-data ingelezen en

daarna wordt de van ieder segment in de overslagruimte een segment

naar boven opgeschoven (3, 4, 5, 6). De output-data van het tweede

segment staat nu op de plaats van het eerste segment; het derde

segment wordt tweede segment, enz.

overslagruimte

CD IO blok

output

IO blok werk-
input gebied

werk'!"
gebied

I-----I)~

I-------I)®
1-----1)(f)

I--......"'---~I--------I)@

J I
, IL ......J

Het verloop van het uitvoeren van een cyclus van de

data-bewerking met overslagruimte.
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Aan de hand van de input-data wordt de output-data vastgesteld (7)

en de output-data wordt naar het Nde segment getransporteerd-(8).

Het Nde segment heeft een vertragingstijd van N cycli. N kan ook

gelijk aan 1 zijn. In de figuur is N gelijk aan 5.
De subroutines zijn zo uitgevoerd dat de vertragingstijd voor alle

kanalen dezelfde is, of voor alle kanalen verschillend kan zijn.

De grootte van de segmenten wordt besproken in de volgende para

graaf.

Bij mogelijkheid 1 van de vorige paragraaf waren de moeilijkheden:

- dat niet bekend is wanneer de input-data zeker is ingelezen;.
- dat niet bekend is wanneer de output-data zeker nog niet is ver-

zonden.

Deze moeilijkheden worden nu opgelost door het inlassen van extra

synchronisatie CCW's (zie paragraaf 3.6).

3.4 Grootte segment en grootte overslagruimte

In de paragrafen 3.4.1 en 3.4.2 wordt de grootte van de segmenten

en de grootte van de overslagruimte besproken bij:

- random werkingswijze (3.4.1);

- sequentiele en repeterende werkingswijze (3.4.2) (alleen voor de

subroutines die gebruik maken van het synchronisatie halfwoord).

Geheugensteuntje:

Een segment bevat de output-data voor een cyclus.

Een overslagruimte bevat de output-data voor enkele cycli.

Een opslagruimte bevat de output-data (of input-data) voor alle

cycli.

3.4.1 Random werkingswijze

Bij random werkingswijze wordt gebruik gemaakt van een of meer

dere overslagruimtes. De subroutines zijn zo opgezet dat de ver

tragingstijd maximaal 20 cycli kan zijn.

- Wordt van een overslagruimte gebruik gemaakt dan is de grootte

van een segment gelijk aan de grootte van het werkgebied voor

de output-data d.w.z. 2 maal het aantil uitgangskanalen. De

(minimum) grootte van de overslagruimte is gelijk aan de.maxi

mum waarde van de vertragingstijd voor een van al de uitgangs

kanalen vermenigvuldigd met de grootte van een segment.
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Wordt van meerdere overslagruimtes gebruik gemaakt dan is het

aantal gebruikte overslagruimtes gelijk aan het aantal ¥itgangs

kanalen. De grootte van een segment is gelijk aan een half

woord. De grootte van de overslagruimte voor een uitgangska

naal is gelijk aan de vertragingstijd (aantal eyeli) voor dat

kanaal vermenigvuldigd met de grootte van een segment (66n

halfwoord) •

3.4.2 Seguentiele werkingswijze

Bij sequentiele werkingswijze is de grootte van een segment

gelijk aan de grootte van het werkgebied voor de output-data

d.w.z. 4 maal het aantal uitgangskanalen. Per uitgangskanaal

bevat een segment zowel het instel-half'woord als het data-half'

woord. De minimum grootte van de overslagruimte is gelijk aan

de maximum waarde van de vertragingstijd voor een van al de

uitgangskanalen vermenigvuldigd met de grootte van 6'n segment.

De subroutines zijn zo uitgevoerd dat er een maximale vertra

gingstijd van 20 eyeli mogelijk is.

3.5 Subroutines met minimale vertragingstijd van 2 eyeli (RMIOV)

Het channel program ziet er voor deze groep van subroutines als

volgt uit
IO blok A Output

synehronisatie CCW

sense CCW oneven eyelus

IO blok B Input

TIC =:>
CIO blok C Output

sync hro nisati e CCW even eyclus
sense CCW

IO blok D Input

TIC
Er is sprake van 6 werkgebieden.

4 werkgebieden in het Assembler-progr~mma (At Bt C en D).

en 2 werkgebieden in het FOR~RAN-programma.

- Werkgebied A output-data voor iedere oneven cyclus

- Werkgebied B input-data voor iedere oneven cyclus

- Werkgebied C output-data voor iedere even cyclus
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- Werkgebied D input_data voor iedere even cyclus

FORTRAN output-werkgebied voor output-data

- FORTRAN input-werkgebied voor input-data

Het probleem-programma ziet er als volgt uit

Klaarmaken: (niveau 2)

output-data voor werkgebied A

output-data voor werkgebied C

EXCP macro instructie

(hierna volgt tim WAIT-macro een programma niveau 3)

START Oneven ~functie

Input-data van werkgebied B (gevaar)

naar FORTRAN input-werkgebied

Bewerkingsprogramma niveau 1

Output-data van FORTRAN output-werkgebied naar werk

gebied A (output)

Even testfunctie

Input-data van werkgebied D (gevaar)

naar FORTRAN input-werkgebied

Bewerkingsprogramma niveau 1

Output-data van FORTRAN output-werkgebied naar werk-

gebied C (output)

Ga naar START N/2-1 maal

Oneven testfunctie

Input-data van werkgebied B (gevaar)

naar FORTRAN input-werkgebied

Bewerkingsprogramma niveau 1

Output~data van FORTRAN output-werkgebied naar werk-

gebied A (output)

Verander even TIC commando in NOP commando

Even testfunctie

Input-data van werkgebied D (gevaar)

naar FORTRAN input-werkgebied

Bewerkingsprogramma niveau 1

Output-data van FORTRAN output-werkgebied naar werk

gebied C (output)

WAIT macro instructie

Verander NOP commando in TIC commando

Data f.A

Data f.C

Data f.B

Data f.A

Data f.D

Data f.C

Data f.B

Data f.A

Data f.D

Data f.C



N ~ het aantal uit te voeren eycli van de systeem-s1mulatie.

B
I

Af Sy Se

DfD

testf.

Df A

I
cl Sy Se D

B.p.

DfB

A

testf.

= Bewerkings programma niveau 1

= Data functie A (FORTRAN werkgebied naar Assembler werk.

gebied)

= Data functie B (Assembler werkgebied naar FORTRAN werk

gebied)

niveau 1
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Datafunctie is:

het overbrengen van data van het ene werkgebied naar het andere

werkgebied.

Data-adres-functie is:

het veranderen van het adres-deel van een aantal CCW·s.

De reden van de aanduiding "gevaar" is dat nagenoeg gelijktijdig

met het verwerken van de input-data in werkgebied B (of in werk

gebied D) het channel program bezig is met het uitvoeren van de

CCW's van IO blok B (of van IO blok D).

Zowel voor de oneven als de even cyclus is het bewerkingsprogram

ma niveau 1 het zelfde.

test f = testfunctie

A = IO blok A

B.p.

Df A

Df A Df C EXCP

Df B

niveau 3

niveau 2

channel
program



3.6 Extra synchronisatie CCW's

Bij de groep van subroutines met data-bewerking .en minimalever

tragingstijd 1 cycli wordt gebruik gemaakt van extra synchronisatie

CCW's.

Ieder synchronisatie halfwoord bevat behalve het bit dat aangeeft

dat het een synchron1satie-halfwoord is, de volgende 2 belangrijke

bits:

- sample bit

- dump bit

(de timer gebruik bit moet gelijk zijn aan 1).

Als sample bit gelijk is aan 1 en dump bit gelijk is aan 0 dan

wordt op commando van een sample puls de sample en hold verster

kers van de multiplexer in hold gezet.

Als sample bit gelijk is aan 0 en dump bit gelijk is aan 1 dan

wordt op commando van een dump pula de inhoud van ieder tusseD

buffer in het overeenkomstige D.A.C. buffer geplaatst.

Als sample bit en dump bit beide gelijk zijn aan 1 dan worden

zowel sample puls als dump pula gegenereerd. Sample puls en dump

puls worden beide afgeleid van een timer pula. De timer bepaalt

de herhalingstijd van de timer pulsen.

Als sample bit en dump bit beide gelijk zijn aan 0 dan worden zo

wel samplepuls als dump puls niet gegenereert. Hiervan maken nu

de ext~a synchronisatie CCW's gebruik. Van een extra s1nchronisa

tie CCW zijn dua zowel sample bit ala dump bit beide gelijk aan O.

Het uitvoeren van een extra synchronisatie COl duurt net zolang

totdat er een timer puls gegenereert wordt ·en daarna wordt weer

een sense CCW uitgevoerd. Door het teaten van de geheugenruimte

(het sleutel bit) waarin het sense-halfwoord wordt ingelezen is

weer bekend welk extra synchronisatie COl is uitgevoerd. In het

channel-program worden nu ee~ aantal extra synchronisatie CCW's

ingelast.

In iedere cyclus wordt nu een synchronisatie CCW uitgevoerd waar

van sample bit en dump bit beide gelijk zijn aan 1 en een aantal

extra CCW's. De frequentie van de timer wordt verhoogd. De cyclus

tijd van de sample en of dump pulsen wordt nu een andere als de

herhalings,tijd van de timer pulsen. De cyclustijd is n.l. afhan

kelijk van de herhalingstijd van de timer pulsen en het aantal
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extra synchronisatie COW's en is gelijk aan de herhalingstijd van

de timer pulsen maal het-aantal extra synchronisatie CCW's plus

een synchronisatie CCW (zie paragraaf 4.9).

3.7 Subroutines met minimale vertragingstijd van 'en cyclus

Het channel program (met 2 extra synchronisatie CCW's) ziet er

voor deze groep van subroutines als volgt uit:

----.•• UIT

IN •

Extra synchronisatie CCW 4

Sense cow 4

10 blok A

Synchronisatie CCW 1

Sense CCW 1

10 blok B

Synchronisatie CCW 2

Sense CCW 2

TIC

Output

Input

De eerste CCW die wordt uitgevoerd is de eerste CCW van 10 blok A

(IN). De laatste CCW die wordt uitgevoerd is sense COW 2 (UIT).

De derde extra synchronisatie CCW is aangeduid als extra synchro

nisatie CCW 4. De reden is dat er gebruik kan worden gemaakt van

nog meer extra synchronisatie CCW·s. Al deze extra synchronisatie

CCW's worden aangeduid als extra synchronisatie CCW 3 en worden

uitgevoerd na extra synchronisatie COW 2

Het probleem-programma ziet er als volgt uit:

Klaarmaken: (probleem-programma niveau 2)

output-data voor werkgebied A

EXCP. macro instructie

START testfunctie 1

- wachten op sense halfwoord 1 (2)

- testen systeem !outen (3)
testfunctie 2

- wachten op sense halfwoord 2 (2)

- testen systeem fouten (3)

Input-data van werkgebied B naar FORTRAN

input-werkgebied

Data f.A

Data f.B



Data f.A
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Bewerkingsprogramma niveau 1

Output-data van FORTRAN output-werkgebied

naar werkgebied A (output)

testfunctie 4

- probleem-programma timing fout aan de hand

van sense-halfwoord 4 (1)

'--- Ga naar START N-2 maal

testfunctie 1

Veranderen van synchronisatie COW 1

hold compute mode A.C.

testfunctie 2

verander sense COW 2 in "no chaining"

Input-data van werkgebied B naar FORTRAN Data' f.B

input-werkgebied

Bewerkingsprogramma niveau 1

Output-data van FORTRAN output werkgebied

naar werkgebied A (output) Data f.A

testfunctie 4

testfunctie 1

testfunctie 2

Input-data van werkgebied B naar FORTRAN Data f.B

input-werkgebied

Bewerkingsprogramma niveau 1

WAIT macro instructie

Verander sense CCW 2 in "chaining"

N = het aantal uit te voeren cyeli van de systeem~simulatie.

Bij de testfuncties is vooral belangrijk

- van testfunctie 2: het wachten op sense halfwoord 2. Nadat

sense-halfwoord 2 is ingelezen is bekend dat alle input-data

zeker is ingelezen en die dus verwerkt kan worden.

- van testfunctie 4: probleem-programma timing fout. Als er geen

probleem-programma timing fout is optreden, dus als bij het

uitvoeren van dit onderdeel van testfunetie 4 het sense-half

woord 4 nog niet is ingelezen is bekend dat sense CCW 4 nog

niet is uitgevoerd en dat zeker niet de CCW's van 10 blok A

zijn uitgevoerd (het verzenden van de output-data).
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bij testfunctie 2 is vanwege de
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Het testen van de systeemfouten bij testfunctie 1 is vanwege de

mogelijkheid

- op een synchronisatie fout;

- op een distributer overflow.

Het testen van de systeemfouten

mogelijkheid
_ op een synchronisatie fout.

Df A ,EXCP

A B A
(Out) Sy1 Se1. (In) ,sy2 ,Se2 Sy4 !3e4 (Out) Sy1 Se1

I
, •

I
I
I Df B

~I
(2) ;(3~ (2) ,~I (1) J (2) (3) I

......... T T- ., ... - -- ........... -.. -testf. 1 testf. 2 testf.4 testf. 1

timer pulsen n.... ...Jn....... ....n.......·---__-..In......._--.

sample en
dump puls~n

B.p.

Df A

Df B

____nL- n......-_
= Bewerkingsprogramma

= Data functie A (Output, FORTRAN werkgebied Daar Assembler

. werkgeb1ed) .

= Data functie B (Input, Assembler werkgeb1ed naar FORTRAN
werkgeb:Led)



4-1-

4. INSTEL HALFWOORDEN

Instel halfwoorden dienen voor het instellen van de stuureenheid.

Met behulp van de informatie aangeboden door een instel halfwoord

stelt de stuureenheid de systeemcomponenten in.

De eerste byte van het instel halfwoord wordt aangeduid als mode

byte. Ieder bit in de mode byte geeft aan het instel halfwoord een

specifieke betekenis. Slechts 1 van de 8 bits van de mode byte van

~en ins tel halfwoord kan gelijk aan 1 zijn. Zodoende zijn er 8
verschillende instel halfwoorden.

De tweede byte van het instel halfwoord wordt aangeduid als mode

extension byte. De mode extension byte bevat:

- een adres voor de distributer of multiplexer;

~ digitale output;

- nadere informatie over het instellen van de systeem-componenten.

Mode byte Mode extension byte

Instellen A.C. mode bit

adres multiplexer

leeg

leeg

output-data

ynchronisatie
o 0 sequentieel
o 1 random
1 0 repeterend
1 , .... -Jlep.t-.r-.nd

_1~1--,-_1---,-;_1-.L1_-L-f_.1,-' I _I
Multiplexer track bit

Hold mode A.C. bit
Compute mode A.C. bit

Reset mode A.C. bit

......

1111 1

outpubit
t I

Analoge input bit
t I

Digitale outPjt bit

Digitale input bit!

Instellen timer bit

Synchronisatie bit

Instellen werkwijze multi
plexer bit
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4.1 Analoge output bit

Als de ana10ge output bit van de mode byte gelijk is aan 1 dan:

- bevat de mode extension byte een adres voor een uitgangskanaal

van de distributer;

- er wordt hierna een data-halfwoord overgezonden vanuit de D.C.

Dit data-halfwoord bevat de output-data voor het met het adres

overeenkomende uitgangskanaal van de distributer.

Aan het overzenden van ieder data-halfwoord voor de distributer

gaat steeds het overzenden van 6&n instel-halfwoord vooraf.

4.2 Analoge input bit

Als de analoge input bit van de mode byte gelijk is aan 1 dan:

- bevat de mode extension byte een adres voor een ingangskanaal

van de multiplexer;

- en wordt hierna een data-halfwoord ingelezen in de D.C. die de

analoge input-data voor het met het adres overeenkomende in

gangskanaal van de multiplexer bevat.

Het 1 zijn van de analoge input bit zet de multiplexer automatisch

in de random werkingswijze. Alleen bij de random werkingswijze

van de multiplexer gaat aan het inlezen van iedere data-halfwoord

van de multiplexer het overzenden van een instel halfwoord vooraf•.

De sequentiele en de repeterende werkingswijze van de multiplexer

geeft automatisch aan dat Diet meer gebruik wordt gemaakt van een

instel-halfwoord voor de multiplexer.

4.3 Digitale output bit

Als de digitale output bit van de mode byte gelijk is aan 1 dan

- is dit instel halfwoord direct ook data-halfwoord en bevat de

mode extension byte de digitale-output-data.

4.4 Digitale input bit

Als de digitale input ~it van de mode byte gelijk is aan 1 dan:

- bevat de mode extension byte geen verdere informatie (is leeg).

- en wordt hierna een data-halfwoord ingelezen in de D.C. die de

digitale-input-d~tabevat.



Aan het inlezen van ieder digitaal-input-data halfwoord gaat steeds

het verzenden van een instelhalfwoord vooraf.

4.5 Instellen timer bit

Als de instellen timer bit van de mode byte gelijk is aan 1 dan:

- bevat de mode extension byte geen verdere informatie (is leeg).

- en wordt hierna een data-halfwoord verzonden vanuit de D.C. die

de instelwaarde voor de timer bevat. (dit definieert het timer

data-halfwoord)

Aan het verzenden van ieder timer-data-halfwoord gaat het verzenden

van een instel halfwoord vooraf.

4.6 Synchronisatie bit

Als de synchronisatie bit van de mode byte gelijk is aan 1 dan:

- is dit instel halfwoord het synchronisatie-halfwoord;

- bevatten de bits van de mode extension byte verdere informatie

over het instellen van de syst&em-componenten;

- en wordt hierna een data-halfwoord ingelezen in de D.C. die de

sense-data van verschillende systeem componenten bevat (sense

halfwoord par. 2.7).

Als het synchronisatie-halfwoord wordt aangeboden aan de stuureen

heid is men bij het uitvoeren van de 10 operatie zover gevorderd

dat nu direct (zie par. 1.4) of op commando van de timer puls er

een sample puIs en dump pUls gegenereert kunnen worden (zie par.

1.8) en nu kan er geen synchronisatie fout meer optreden (zie par.

2.24.1). De bits van de mode extension byte bevatten de volgende

informatie: (zie de volgende paragrafen)

- of er een sample puls gegenereerd moet worden;

- of er een dump puIs gegenereerd moet worden;

- of de A.C. in de hold mode moet worden gezet;

- of de A.C. in de compute mode moet worden gezet;

- of de timer gebruikt moet worden;

- of er gewacht moet worden op het aanbieden van een ready signaal.

Zie voor overige informatie:

- paragraaf 2.5: Het synchronisatie-halfwoord en

- paragraaf 3.6: Extra synchronisatie CCW's.
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4.6.1 Sample bit

De sample bit is een van de bits van de mode extension byte van

het synchronisatie-halfwoord en geeft aan of er een sample puls

gegenereerd moet worden. Als er een sample puls gegenereerd wordt.

worden alle sample en hold versterkers van de multiplexer in

hold gezet en wordt de waarde van ieder aangeboden analoog sig

naal vastgehouden.

- Als sample bit en timer gebruik bit beide gelijk aan 1 zijn

dan wil dat zeggen dat er pas een sample puls gegenereerd wordt

op commando van een timer puls;

- Als sample bit gelijk is aan 1 en, timer gebruik bit is gelijk

aan 0 dan wil dat zeggen dat er direct een sample puls gege

nereerd word t;

- A~s sample bit gelijk is aan 0 dan wil dat zeggen dat er geen

sample puls gegenereerd wordt.

4.6.2 Dump bit

De dump bit is een van de bits van de mode extension byte van

het synchronisatie-halfwoord en geeft aan of er een dump-puls

gegenereerd wordt. wordt de inhoud van ieder tussen-butfer in

het overeenkomstige D.A.C. buffer gezet en wordt de nieuwe

waarde van ieder analoog signaal (analoge-output) aangeboden

aan de A.C.

Voor het genereren van een dump-puls gelden dezelfde voorwaar

den als voor het genereren van een sample puls (zie par. 4.6.1).
Zijn sample bit en dump bit beide gelijk aan 1 dan worden er

tegelijkertijd zowel een sample puls ale een dump puls gegene

reerd.

Zijn sample bit en dump bit beide gelijk aan 0 dan worden er

geen sample puls en dump puls gegenereerd·(zie par. ,.6).

4.6., A.C. hold mode bit

De A.C. hold mode bit is een van de bits van de mode extension

byte van het synchronisatie-halfwoord en geett aan dat de A.C.

in de hold mode gezet moet worden.
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Als de A.C. hold mode bit gelijk is aan 1 dan moet de A.C. in

de hold mode gezet worden.' De A.C. moet in de hold mode gezet

worden bij de laatste cyclus van de systeem-simulatie. Zie voor

overige informatie de volgende paragraaf: A.C. compute mode bit.

De subroutines, die meerdere cycli van de systeemsimulatie uit

voeren, zorgen er zelf voor dat bij het laatst uit te voeren

synchronisatie COW de A.C. hold mode bit van het synchronisatie

halfwoord gelijk is aan 1.

Bij de subroutines, die e~n cyclus uitvoeren, moet de gebruiker

er zelf zorg voor dragen dat bij de laatste cyclus de A.C. hold

mode bit van het synchronisatie-halfwoord gelijk is aan 1. Dit

gebeurt in het FORTRAN-programma aan de hand van de regel para

meter: lFOUT (zie par. 5.1, conditie 2 met eigenwaarde = 2).

Het 1 zijn van de A.C. hold mode bit heeft ook invloed op het

al dan niet optreden van een synchronisatie-fout. Na het 1

worden van de A.C. hold mode bit kan namelijk geen synchronisa

tie fout meer optreden (toestand 0 blijft bewaard, zie para

graaf 2.4.1).

4.6.4 A.C. compute mode bit

De A.C. compute mode bit is een van de bits van de mode extension

byte van het synchronisatie-halfwoord en geeft aan dat de A.C.

in de compute mode gezet moet worden.

Als de A.C. compute mode bit gelijk is aan 1 dan wordt de A.C.

in de compute mode gezet als de A.C. nog niet in de compute mode

staat. Dit gebeurt dus alleen bij de eerste cyclus.

Van ieder synchronisatie-halfwoord is de A.C. compute mode bit

gelijk aan 1. Alleen bij de laatste cyclus is de A.C. compute

mode gelijk aan 1 om aan te geven dat de A.C. in de hold mode

gezet moet worden (zie par. 5.6.3).
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channel program

01

10 blok 5y
I I
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.01

Be 10 blok By
I I

10

5e 10 blok By
I I

5e lO blok
I

timer, sample en p 0 n -
dump pulsen -----~ ....-------- ......-------- ---------

compute mode

hold mode

Onderschrift: Het verloop als functie van de tijd van de mode

(hold en compute) van de A.C.

bit combinatie synchronisat1e balfw~ord

01: hold mode bit = 0 compute mode bit = 1

10: hold mode bit = 1 compute mode bit =0

ch.pr. = channel program

sy = synchronisatie CCW

se = sense CCW

Het hier geschetste voorbeeld bestaat u1t , cycl1. Bij de eer

ste cyclus gaat de A.C. over van de hold naar de compute mode

en wel op commando van de "eerste" timer puls.

Bij de laatste cyclus (de 'de) gaat de A.C. over van de compute

naar de hold mode, maar nu op commando van de "laatste" timer

puls.

4.6.5 Timer gebruik bit

De timer gebruik bit is 'en van de bits van de mode extension

byte van het synchronisatie-halfwoord e~ geeft aan of het uit

voeren van het c~annel program al.of niet synchroon loopt met

de timer (de tim,r pulsen).
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Is de timer gebruik bit gelijk aan 1 dan duurt het uitvoeren

van het synchronisatie CCW net zo lang totdat er een timer puls

gegenereerd wordt en kunnen pas op commando van de timer puls een

sample puls en een dump puls gegenereerd worden.

Is de timer gebruik bit gelijk aan 0 dan gaat het uitvoeren van

het synchronisatie CCW snel en kunnen direct een sample puls

en een dump puls gegenereert worden.

Het aangeven of de timer al dan niet gebruikt wordt, gebeurt

in het FORTRAN-programma aan de hand van de regel parameter:

IFOUT. (zie par. 5.1, conditie 1 met eigenwaarde = 1).

4.6.6 A.C. ready bit

De A.C. ready bit is een van de bits van de mode extension byte

van het synchronisatie-halfwoord. Als de A.C. ready bit gelijk

is aan 1 dan duurt het uitvoeren van het synchroD1satie CCW net

zo lang totdat er vanuit de A.C. een ready signaal wordt aange

boden aan de stuureenheid. Daarna pas kunnen, direct of op

commando van de timer puls, sample puls en dump puls gegenereerd

worden.

Als de A.C. ready bit gelijk is aan 0 dan heeft de A.C. geen

invloed op het uitvoeren van het channel program. Sample puls

en dump puls, kunnen nu, direct of op commando van de timer

puls, gegenereerd worden (zie par. 2.25).

Het aangeven of er al dan niet gewacht wordt op het aanb1eden

van een ready signaal aan de stuureenheid gebeurt in het

FORTRAN-programma aan de hand van de regel parameter: IiOUT.

(zie par. 5.1, conditie 3 met eigenwaarde = 4"

4.7 Instellen werkwijze multiplexer bit

Als de "instellen werkwijze multiplexer bit" van de mode byte

gelijk is aan 1 dan:

- geven de eerste twee bits van de mode extension byte aan in

welke werkwijze de multiplexer ingeste~d moet worden (zie par.

4.7.1).
- en geeft de derde bit van de mode extension byte aan of er al

dan niet van een synchronisatie-halfwoord wordt gebruik gemaakt.

(zie par. 4.7.2)
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Er is een speciale subroutine die zorS draagt voor het in de

juiste werkwijze zetten van de multiplexer. Naam subroutine: MODMUL.

4.7.1 Multiplexer werkwiJze bits

De multiplexer werkwijze bits zijn de eerste twee bits van de

mode extension byte van het instel-halfwoord dat dient voor

het instellen van de multiplexer. Deze eerste twee bits kunnen

de volgende combinaties aannemen.

combinatie:

00

01

10

11

werkwijze multiplexer:

sequentieel

random

repeterend

repeterend (wordt niet gebruikt)

Als de multiplexer in de repeterende werkwijze moet worden inge

steld wordt alleen van de combinatie 10 gebruik gemaakt.

De multiplexer wordt steeds in de juiste werkwijze ingeste14

voorafgaande aan het uitvoeren van de eerste cyclus.

Wordt gebruik gemaakt van de subroutines van de groep random

dan behoeft de multiplexer niet te worden ingesteld. Deze groep

van subroutines maken gebruik van analoge-input-instel-half

woorden. Wat direct een indicatie is, dat de werkwijze van de

multiplexer random is.

Wordt gebruik gemaakt van de subroutines van de groep sequen

tieel en repeterend dan moet de multiplexer!!! afzonderlijk

(d.w.z. met afzonderlijk CCW, dat daartoe in de subroutine is

opgenomen) ~f in de sequentieele werkwijze bf in de repeterende

werkwijze worden ingesteld. Is bij deze groep van subroutines

het aantal ingangskanalen gelijk aan 0 (geen analoge input)

dan moet de multiplexer in de random mode worden ingesteld.

(Ook bij nu~ngangen moet toch de mode van de multiplexer een

duidig bepaald zijn.)

4.7.2 Synchronisatie gebruik bit

Het s,rnchronisatie gebruik bit is de derde bit van de mode ex

tension byte van het instel-halfwoord dat dient voor het instel

len van multiplexer.

- Is de s,rnchronisatie gebruik bit gelijk aan 1 dan wordt in

iedere cyclus bij het uitvoeren van het ohannel program wel
gebruik gemaakt van het sy~chronisatie halfwoord.
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- Is de synchronisatie gebruik bit gelijk aan 0 dan wordt niet

gebruik gemaakt van het synchronisatie halfwoord.

Het synchronisatie gebruik bit is een onderdeel van het instel

halfwoord dat dient voor,het instellen van de multiplexer omdat

net zoals bij het gebruik van de multiplexer werkwijze bits

geldt, dat a~leen voorafgaande aan het uitvoeren van de eerste

cyclus behoeft worden aangegeven of het synchronisatie half

woord al dan niet gebruikt wordt.

Bij de subroutines van de groep random wordt het synchronisatie

gebruik bit niet verder onderzocht omdat bij deze groep van

subroutines het synchronisatie-halfwoord altijd gebruikt wordt.

Bij de subroutines van de groep sequentieel of repeterend is

het synchronisatie gebruik bit wel van belang. Hierbij kunnen

nu de volgende 2 mogelijkheden optreden:

- Bij de subroutines van de groep 4 CCW's per cyclus (paragraaf

2.19.2) wordt er gebruik gemaakt van het synchronisatie half

woord en is het synchronisatie gebruik bit gelijk aan 1.

- Bij de subroutines van de groep 1 CCW voor de gehele simulatie

(paragraaf 2.19.}) wordt er geen gebruik gemaakt van het syn

chronisatie halfwoord en is het synchronisatie gebruik bit ge

lijk aan O. Deze groep van subroutines is dezelfde als de

groep van subroutines die niet gebruik maken van het synchro

nisatie halfwoord (paragraaf 2.22).

4.8 Instellen A.C. mode bit

Als de instellen A.C. mode bit van de mode byte gelijk is aan 1 dan:

- geeft een van de eerste } bits van de mode extension byte aan

in welke mode de A.C. gezet moet worden: reset, compute of hold

(zie volgende } paragrafen);

- geeft de vierde bit aan of er voor het in de hold mode zetten

van de multiplexer een.track puls gegenereert moet worden (para

graaf 4.8.4).
Er is een speciale subroutine die zorgt voor het in de juiste mode

zetten van de A.C. De naam van deze subroutine is: MODEAC.
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4.8.1 Reset mode A.C. bit

Ala de reset mode bit van het instel haltwoord dat dient voor

het instellen van de A.C. gelijk is dan 1 dan wordt de A.C. in

de "reset" mode gezet.

Bij een foutloos uitvoeren van een subroutine die dient voor

analoge en digitale input en outpu~ wordt de A.C. automatisch

bij de eerste cyclus in de compute mode gezet (zie paragraaf

4.6.4) en bij de laatste cyclus in de hold mode gezet (zie para

graaf 4.6.3). Moet daarna de A.C. in de reset mode gezet worden

dan moet van het inatel halfwoord voor de A.C. gebruik worden

gemaakt met de reset mode A.C. bit gelijk aan 1.

4.8.2 Compute mode A.C. bit

Als de compute mode bit van het instel haltwoord dat dient voor

het instellen van de A.C. gelijk is aan 1 dan wordt de A.C. in

de "compute" mode gezet.

Bij het uitvoeren van een subroutine die dient voor analoge en

digitale input en output wordt de A.C. automatisch bij de eerate

cyclus in de compute mode gezet (zie paragraat 4.6.4) en wordt

van het in deze paragraaf besproken instel halfwoord geen gebruik

gemaakt.

De compute mode A.C. bit is een extra mogelijkheid om de A.C.

in de compute mode te zetten.

Het is mogelijk om de A.C. aIleen met behulp van het aynchroni

satie halfwoord in de compute mode te zetten. Het is dan nood

zakelijk dat aIleen de A.C. compute bit van het synchronisatie

halfwoord gelijk aan 1 is en aIle andere bits gelijk aan 0 zijn.

Na het overzenden van het synchronisatie haltwoord moet het

sense halfwoord worden ingelezen.

4.8.3 Hold mode A.C. bit

Als de hold mode bit van het instel haltwoord dat dient voor het

instellen van de A.C. gelijk is aan 1 dan wordt de A.C. in de

"hold" mode geze~.

Bij een foutloos uitvoeren van een subroutine die dient voor ana

loge en digitale input en output wordt de A.C. automatisch bij
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de laatate cyclua in de hold mode gezet (zie paragraaf 4.6.3).
Treedt er bij het uitvoeren weI een fout op dan blijft de A.C.

•• I

in de compute mode. De gebruiker.~oet er dan zelf voor zorgen

dat de A.C. of in de hold of in de reaet mode wordt gezet.

Ala aIleen de A.C. hold mode bit van het aynchronisatie half

woord gelijk aan 1 is wordt de A.C. ook aIleen in de hold mode

gezet (de timer wordt Diet gebruikt).

4.8.4 Multiplexer track bit (Track CCW)

Ala de multiplexer track bit van het instel halfwoord dat dient

voor het instellen van de A.C. gelijk is aan 1 dan wordt er

voor de multiplexer een track puls gegenereert.

Op commando van een sample puIs worden de sample en hold ver

sterkers van de multiplexer in hold gezet.

Op commando van een trigger puIs wordt '6n analoog ingangssig

naal voor de multiplexer in de A.D.C. geconverteerd. In iedere

cyclua worden er net zoveel trigger pulsen gegenereerd ala er

ingangaaignalen zijn.

Op commando van een track pula worden de aample en hold ver

aterkers van de multiplexer in track (volg) gezet. Alleen ala

de werkingawijze van de multiplexer random is moet er in de

stuureenheid een track pula gegenereert worden en aangeboden

worden aan de multiplexer (zie paragraaf 1.4).
In iedere cyclua wordt nu een halfwoord overgezonden dat dient

voor het inatellen van de A.C. en met de multiplexer track bit

gelijk aan 1. Het CCW dat dient voor het overzenden van dit

halfwoord wordt aangeduid ala: track CCW. Een track CCW wordt

niet uitgevoerd ala het aantal ingangskanalen gelijk aan 0 is

of ala de werkingawijze van de multiplexer sequentieel of re

peterend ia~Dan zorgt de ADAGE-apparatuur n.l. zelf voor een

track pula.
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5. DATA-HALFWOORDEN

Instel halfwoorden bevatten informatie die dient voor het instellen

van het hybriede systeem.

Data-halfwoorden bevatten informatie die ontstaat aan de hand van

rekenprocessen in het hybriede systeem.

Data-halfwoorden die ontstaan aan de hand van een rekenproces in

de D.C. zijn:

analoge-output-data-halfwoordj

digitale-output-data-halfwoordj

timer-data-halfwoord

Data-halfwoorden die ontstaan aan de hand van een rekenproces in

de A.C. zijn:

analoge-input-data-halfwoordj

digitale-input-data-halfwoord.

Het sense halfwoord bevat sense-data over de verschillende systeem

componenten van het hybriede systeem.

5.1 Analoge-output-data-halfwoord

Het analoge-output-data-halfwoord bevat de output-data voor een

uitgangskanaal van de distributer. Dit data-halfwoord wordt in

de D.A.C. geconverteerd tot een analoog signaal (analoge-input

voor de A.C.).

Analoge-output-data-halfwoorden werken met een oplossend verhogen

van 14 bits.

Bit 0 is het teken bit

Bit 1 moet gelijk zijn aan het teken bit

Bit 2-15 bevatten de output-data.

o 1---1..._2---1.._3----1._4----1._5........._6........._7---'1 8: 9: 10 ; 11 ; 12 ; 13. 14. 15cr=l :. outPut-data-----------4~~
teken bits

Fig.: Analoge-output-data-halfwoord

Het maximale getal dat aan de distributer kan worden aangeboden is

= ~14_1 (B'0011 1111 1111 1111'). Wordt dit maximale getal over-
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schreden dan worden de eerste twee bits gelijk aan 01 en treedt

er een distributer overflow op (zie paragraaf 2.24.2). Het mini

male getal dat aan de distributer kan worden aangeboden is = _2 14

(B'1100 0000 0000 0000'). Wordt dit minimum overschreden dan wor

den de eerste twee bits gelijk aan 10 en treedt er een distributer

overflow op (zie paragraaf 2.24.2).

Het berekenen van een willekeurige spanning voor de A.C. gaat

als voIgt:

Een analoge spanning van 100V komt overeen met een digitale groot

heid van 214 (B'0100 0000 0000 0000'). Voor·de conversie van een

willekeurige spanning in een digitale grootheid geldt dan direct

de volgende formule:

2 14
1V • 

• 100 ~ betekent: komt overeen met

Aan het overzenden van ieder analoog-output-data-halfwoord gaat

het overzenden van een instel halfwoord vooraf. Dit geldt zolang

de distributer nog niet met een sequentiele mode ~s uitgevoerd

(zie paragraaf 4.1).

5.2 Analoge-input-data-halfwoord

Het analoge-input-data-halfwoord bevat de input-data van een in

gangskanaal van de multiplexer. Dit data-halfwoord komt tot stand

na conversie van een analoog signaal in de A.D.C. (Analoge-output

voor de A.C.).

Analoge-input-data-halfwoorden werken met oplossend vermogen van

13 bits.

Bit 0 is het teken bit.

Bit 1 is gelijk aan het teken bit

Bit 2-14 bevatten de input-data

Bit 15 is gelijk aan O.

i

0 1 2 :}; 4 5 6 7 8
9 :

10 11 12 ;1}: 14 15 '

l(1 ; : : I : : ;
I o I.

... input-data •
teken bits

Fig. : Analoge-input-data-halfwoord
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Is de aangeboden analoge spanning gelijk of groter dan +100V of

kleiner dan -100V dan treedt er een multiplexer overflow op (zie

paragraaf 2.24.2).

Voor conversie van een digitale grootheid naar een analoge span

ning geldt de volgende formule:

1 • 100 V
~

~ betekent:·komt overeen met

Als de werkingswijze van de multiplexer random is gaat aan het

inlezen van ieder analoog-input-data-halfwoord het overzenden

van een instel halfwoord vooraf (zie paragraaf 4.2).

Als de werkingswijze van de multiplexer sequentieel of repeterend

is wordt bij inlezen van een of meerdere analoge-input-data-half

woorden niet meer gebruik gemaakt van een instel halfwoord.

- Bij de subroutines van de groep 4 CCW's per cyclus (paragraaf

2.19.2) wordt door een CCW alle analoge-input-data-halfwoorden

voor een cyclus ingelezen.

- Bij de subroutines van de groep 1 CCW voor de gehele simulatie

(paragrafen 2.19.3 en 2.22) worden door een CCW alle analoge

input-data-halfwoorden ingelezen.

5.3 Digitale-output-data-halfwoord

De bits 8-15 van het digitale-output-data-halfwoord bevatten de

output-data.

Het digitale-output-data-halfwoord is tegelijkertijd instel halt

woord (bits 0-7) als data-halfwoord (bits 8-15) (zie paragrafen 1.7

en 4.3). Er is een subroutine die zorgt voor het overzenden

van een digitaal-output-data-halfwoord (Naam subroutine: DOU).

5.4 Digitale-input-data-halfwoord

De bits 0-7 van het digitale-input-data-halfwoord bevatten de

input-data. De bits 8-15 zijn leeg. Aan het inlezen van ieder

dig1taal-inpl1t-data-halfwoord gaat het o'lerzenden van een instel

halfwoord vooraf (zie paragrafen 1.7 en 4.4). Er is een subroutine

die zorgt voor het inlezen van een digitaal-input-data-halfwoord

(Naam subroutine: DIN).
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5.5 Timer-data-halfwoord

Het timer-data-halfwoord bevat de inetelwaarde voor de timer en

bepaalt de herhalingstijd van de timer-pulsen.

Wordt er geen gebruik van extra-synchronisatie CCW gemaakt dan is

de herhalingstijd van de timer-puIsen gelijk aan de cyclustijd van

de sample pulsen en de dump pulsen.

Wordt er weI gebruik gemaakt van extra-synchronisatie CCW's dan is

de cyclustijd van de sample pulsen en de dump pulsen gelijk aan de

herhalingstijd van de timer pulsen vermenigvuldigd met het aantal

synchronisatie CCW's dat in iedere cyclus wordt uitgevoerd.

De eerste byte van het timer-data-halfwoord wordt aangeduidt als

macht en is gelijk aan 0, 1, 2 of 3.
De twee byte van het timer-data-halfwoord wordt aangeduidt als

karakteristiek en kan varieren van 1 tot 255.

----'''---~'---'-----.L...--....I-~:.==::==::===:=-k-a...r-ak-t...e-r-i.......s-t-i-e....k....-............I

Fig.: Timer-data-halfwoord

De instelwaarde van de timer en de herhalingstijd van de timer

pulsen wordt bepaald aan de hand van de waarde van de Macht en

karakteristiek.

Zie volgende tabel:

Macht: herhalingstijd timer pulsen:

° 0,01 2,55 ms
1 0,1 - 25,5 ms
2 1 - 255 ms
3 10 - 2550 ms

Aan het overzenden van ieder timer-data~halfwoordgaat het over

zenden van het timer-instel halfwoord vooraf (zie paragraaf 4.5).

5.6 Sense-halfwoord

Het sense-halfwoord bevat de sense-data die aangeeft hoe de toe

stand van de verschillende systeem-componenten van het hybriede

systeem is. Aan het inlezen van ieder sense-halfwoord gaat het

overzenden van een instel-halfwoord vooraf (het synchronisatie

hal fwoo rd) •
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5 , 64321

synchronisatie fout bit

odd-parity error bit

distributer overflow bit

A.D.C. overflow bit ~

compute mode bit

multiplexer werkwijze bits

o

Fig.: Sense-halfwoord

Het sense-halfwoord wordt steeds in een speciale geheugenruimte

ingelezen. Voordat voor de eerste keer het sense-halfwoord is

ingelezen moet deze geheugenruimte gelijk aan 0 zijn. Nadat het

sense-halfwoord is ingelezen en getest moet deze geheugenruimte

weer gelijk aan 0 gesteld worden. Het constateren of het sense

halfwoord is ingelezen gebeurd aan de hand van het sleutel bit

(zie paragraaf 2.23 ).

In nauwe relatie tot het sense-hBlfwoord staat het comparator

halfwoord. De:.bi ts van het comparator-halfwoord hebben dezelfde

betekenis als het sense-halfwoord. Het comparator-halfwoord geeft

aan hoe de toestand van de systeem-componenten moet zijn zonder

dat er een systeem-fout optreedt (zie paragraaf 2.23.2).

5.6.1 Multiplexer werkwijze bits

De multiplexer werkwijze bits van het sense-halfwoord geven aan

in welke werkwijze de multiplexer is ingesteld.

Deze twee bits kunnen de volgende combinaties aannemen:

combinatie: werkwijze van de multiplexer:

00 sequentieel

01 random

10 repeterend

11 repeterend (fout)

In nauwe relatie tot de multiplexer werkwljze bits van bet sense

halfwoord staan de multiplexer werkwijze bits van bet instel-
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halfwoord dat dient voor het instellen van de multiplexer (zie

paragraaf 4.7.1). Deze tweede groep van multiplexer werkwijze

bits geven aan hoe de multiplexer moet worden ingesteld. Er

treedt een fout in de werkingswijze van de multiplexer op als

beide groepen van multiplexer wijze bits niet overeenstemmen

(zie paragraaf 2.24.4).

Is de werkwijze van de multiplexer repeterend en de combinatie
,

van bits 11 dan is er altijd een fout opgetreden omdat de multi-

plexer nooit in deze combinatie wordt ingesteld.

5.6.2 Compute mode bit

De compute mode bit van het sense-halfwoord geeft aan of de

A.C. in de compute mode staat.

Is de compute mode bit gelijk aan 1 dan staat de A.C. in de com

pute mode. Is de compute mode bit gelijk aan 0 dan staat de

A.C. niet in de compute mode. In welke mode de A.C. dan wel

staat kan aan de hand van het sense-halfwoord niet bepaald wor-

den.

In nauwe relatie hiermee staan de A.C. compute bit en de A.C.

hold bit van het synchronisatie halfwoord die de A.C. resp. in

de compute en in de hold mode zetten (zie paragrafen 4.8.2 en

4.8.3).

Een fout in de compute mode van de A.C. ontataat als:

- De A.C. in de compute mode is gezet maar hog niet in de-com

pute mode staat;

- De A.C. in de hold mode is gezet maar nog in de compute mode

staat (zie paragraaf 2.24.5).

5.6.3 A.D.C. overflow bit

Als de A.D.C. overflow bit van bet sense-halfwoord gelijk is

aan 1 wil dat zeggen dat er een overflow in de A.D.C. is opge

treden. Een A.D.C. overflow betekent dat de aangeboden analoge

spanning aan de A.D.C. ongeveer gelijk .ot groter is dan +100V

of kleiner is dan -100V. Zie paragraaf 2.24.2.
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5.6.4 Distributer overflow bit

Als de distributer overflow bit van het sense-halfwoord gelijk

is aan 1 wil dat zeggen dat er een overflow in de distributer

is opgetreden. Een distributer overflow betekent dat de aange

boden digitale grootheid groter is dan 214_1 of kleiner is dan

_2 14• Zie paragraaf 2.24.2.

5.6.5 Odd parity error bit

Als de odd parity error bit van het sense-halfwoord gelijk is

aan 1 wil dat zeggen dat er een odd parity error is opgetreden.

Een odd parity error betekent dat het totale aantal aangeboden

bits van een halfwoord inclusief het parity bit dat gelijk is

aan 1 even is, hoewel dit aantal oneven behoort te zijn. Zie

paragraaf 2.24.3.

5.6.6 Synchronisatie fout bit

Als de synchronisatie fout bit van het sense-halfwoord gelijk

is aan 1 wil dat zeggen dat er een synchronisatie fout is op

getreden. Een synchronisatie fout betekent dat er een sample

en een dump puls in de stuureenheid gegenereerd worden voordat

het synchronisatie halfwoord aan de stuureenheid is aangeboden.

Zie paragraaf 2.24.1.

5.6.7 Sleutel bit

Het sleutel bit wordt gebruikt om vast te stellen of het sense

halfwoord al is ingelezen en is altijd gelijk aan 1.

Voordat het sense-halfwoord is ingelezen in een speciale ge

heugenruimte bevat de plaats van het sleutel bit in·deze geheu

genruimte een O. Zodra het sense-halfwoord is ingelezen bevat

de plaats van het sleutel bit in deze geheugenruimte een 1. De

plaats van het sleutel bit in deze geheugenplaats wordt nu ook

steeds getest om vast te stellen of het sense-halfwoord al is

ingelezen. Deze test houdt in dat getest wordt 01 de plaats in

het geheugen waar de sleutel bit wordt ingelezen al gelijk is

aan 1. Is dit niet het geval dan is het sense-halfwoord nog niet

ingelezen, en wordt de test weer opnieuw uitgevoerd (en vaker).
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Is dit wel het geval dan is het sense-halfwoord ingelezen. De

test wordt nu niet meer opnieuw uitgevoerd maar met de volgende

instructie wordt verder gegaan. Een van de volgende instructies

is dat de geheugenruimte waar het sense-halfwoord wordt ingelezen

geheel gelijk aan 0 gesteld wordt.

Was bij de eerste test het sense-halfwoord al ingelezen dus de

plaats van het sleutel bit van de geheugenruimte was al gelijk

aan 1 dan treedt er een zogenaamde probleem-programma timing

fout op (zie paragraaf 2.23.1).

5.7 Comparator halfwoord

Het comparator halfwoord is gelijk aan het sense halfwoord zonder

dat er een systeemfout is opgetreden en wordt gebruikt bij het

vaststellen van de systeemfouten.

Voordat een testfunctie wordt uitgevoerd moet eerst het compara

tor halfwoord worden samengesteld. Het comparator halfwoord

wordt samengesteld aan de hand van het sense halfwoord en wel

zodanig als zou er geen systeemfout optreden. Moet van het sense

halfwoord bijv. de compute mode bit 1 zijn zonder dat er een

systeemfout optreedt dan is de compute mode bit van het compara

tor halfwoord ook 1. Wordt de compute mode bit gelijk aan 0

van het sense halfwoord zonder systeemfout dan moet de compute

mode bit van het .comparator halfwoord ook gelijk 0 worden.

Is bij de testfunctie het sense halfwoord gelijk aan het compara

tor halfwoord dan is er geen systeemfout opgetreden.

Is bij de testfunctie het sense halfwoord ongelijk aan het com

parator halfwoord dan is er wel een systeem fout opgetreden

(of meerdere systeemfouten).
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6. FORTRAN-PARAMETERS

6.1 Regel parameter: lFOUT

De regel parameter geeft aan onder welke condities de subroutine

moet worden uitgevoerd (vergelijk paragraaf 6.2). ledere conditie

wordt gekarakteriseerd door een eigenwaarde. Wordt aan een condi

tie voldaan dan is de eigenwaarde ongelijk aan nul. Wordt aan een

conditie niet voldaan dan is de eigenwaarde gelijk aan nul. De

regel parameter is gelijk aan de som van iedere eigenwaarde af

zonderlijk.

Conditie 1 eigenwaarde = 1

Wordt de timer niet gebruikt dan is de eigenwaarde gelijk aan 1.

Wordt de timer weI gebruikt dan is de eigenwaarde gelijk aan O.

Conditie 2 eigenwaarde = 2

Moetde A.C. in de hold mode gezet worden dan is de eigenwaarde ge

lijk aan 2.

Behoeft de A.C. niet in de hold mode gezet teworden dan is de

eigenwaarde gelijk aan O.

Deze conditie is aIleen belangrijk bij subroutines die slechts

een cyclus uitvoeren. Aan de conditie wordt voldaan bij het uit

voeren van de laatste cyclus, omdat dan de A.C. in de hold mode

moet worden gezet.

eigenwaarde = 4

Moet er bij het genereren van sample- of dump puIs gewacht worden

tot er een ready signaal wordt aangeboden door de A.C. dan is de

eigenwaarde gelijk aan 4.
Behoeft er niet gewacht te worden op een ready slgnaal dan is de

eigenwaarde gelijk aan O.

6.2 Systeem-fouten parameter: lFOUT

De systeemJfouten parameter geeft aan onder welke condities de sub

routine is uitgevoerd •

.De regel parameter lFOUT ~s dezelfdeparameter als de systeem-fouten

.parameter, maar geeft aan de condities hoe de subroutine moet worden

uitgevoerd, dus voordat de subroutine is uitgevoerd. Zie voor het
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berekenen van de systeem-fout parameter aan de hand van compator

halfwoord en sense halfwoord paragraaf 2.23.2.

Is de systeem-fouten parameter gelijk aan 0 dan is er geen systeem

fout opgetreden.

Is de systeem-fouten parameter ongelijk aan 0 dan is er minstens

een systeem-fout opgetreden.

De systeem-fouten parameter bestaat uit de som van de eigenwaarde

van ieder systeem-fout afzonderlijk.

Treedt een bepaalde systeem-fout niet op dan is de overeenkomstige

eigenwaarde gelijk aan O.

Treedt een bepaalde systeem-fout weI op dan is de overeenkomst1ge

eigenwaarde ongelijk aan O.

Hieronder voIgt een lijst van condities (de systeem-fouten), en

met voor iedere conditie (€len systeem-fout) de overeenkomstige

eigenwaarde.

Conditie 1 : probleem-programma timing fout eigenwaarde 1

Conditie 2: synchronisatie fout eigenwaarde 2

Conditie 3: odd-parity error eigenwaarde 4
Conditie 4: distributer overflow eigenwaarde 8

Conditie 5: A.D ..·C. overflow eigenwaarde 16

Condi tie 6: luid t: eigenwaarde 32

- dat de A.C. in de compute mode moet staan maar hiet

in de compute mode staat;

- of dat de A.C. niet in de compute mode moet staan

maar weI in de compute mode staat. (zie par. 4.6.4)

De volgende condities worden bepaald aan de hand van de eerste 2

bits van het sense-halfwoord: (achter de eigenwaarde wordt ook

steeds de combinatie van de eerste 2 bits vermeld)

Conditie 7a-----------
De werkingswijze van de multiplexer

moet zijn:

sequentieel 00

random 01

repeterend 10

repeterend 11

eigenwaarde 64 (01)

is:

random 01

sequentieel 00

repeterend 11

repeterend 10
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Conditie 7b. eigenwaarde 128 (10)-----------
De werkingswijze van de multiplexer

moet zijn: is:

sequentieel 00 repeterend 10

random 01 repeterend 11

repeterend 10 sequentieel 00

repeterend 11 random 01

Condi tie 7c eigenwaarde 192 (11)-----------
De werkingswijze van de multiplexer

moet zijn: is:

sequentieel 00 repeterend 11

random 01 repeterend 10

repeterend 10 random 01

repeterend 11 sequentieel 00

Voorbeeld:

Dit voorbeeld is een vervolg op het voorbeeld van paragraaf 2.23.2;

het testen van de systeem-fouten.

Systeem-fouten parameter: IFOUT = 246

lFOUT = 246 is opgebouwd uit de volgende eigenwaardes 2, 4, 16, 32,

en 192.

Eigenwaarde = 2 geeft: synchronisatie fout (conditie 2) ;

Eigenwaarde = 4 geeft: odd-parity error (conditie 3);

Eigenwaarde = 16 geeft: A.D.C. overflow (conditie 5);
Eigenwaarde = 32 geeft: A.C. moet in de compute mode staan, maar

staat niet in de compute mode (conditie 6);

Eigenwaarde :: 192 geeft: werkingswijze multiplexer moet zijn ran-

dom maar werkingswijze is repeterend

(condi tie 7c).

6.3 Aantal uitgangen parameter: KANUIT

De aantal uitgangen parameter geeft aan het aantal uitgangskanalen

van de distributer dat gebruikt wordt.

Wordt de aantal uitgangen parameter vereist, maar is het aantal

uitgangskanalen van de distributer gelijk aan 0 dan moet de aantal

uitgangen parameter gelijk aan 0 gesteld worden (KANUIT = 0).
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6.4 Uitgang-adres parameter: IADUIT (I)

De uitgang-adres parameter definieert een adresgebied in het FORTRAN

programma. Dit adresgebied bevat in gehele woorden de adressen van

van de uitgangskanalen van de distributer die gebruikt worden.

Het eerste gehele woord bevat het adres van het uitgangskanaal

waarvan de output-data bij iedere cyclus het eerst wordt verzonden.

Het tweede gehele woord bevat het adres van het uitgangskanaal

Waarvan de output-data daarna wordt verzonden, enz.

De adressen Van de distributer varieren van 0, voor het eerste

uitgangskanaal, tot en met 7, voor het laatste uitgangskanaal.,

Voorbeeld:

IADUIT (1) = 2

IADUIT (2) = 5

IADUIT (3) = 7

. IADUIT (I).adres-gebied

Ieder vakje is een byte.

Het adres van het uitgangskanaal waarvan in iedere cyclus de

output-data het eerst wordt verzonden is gelijk aan 2, daarna

de output-data voor het uitgangskanaal met het adres dat gelijk

is aan 5 en vervolgens de output-data voor het uitgangskanaal met

het adres dat gelijk is aan 7.
Het adres van uitgangskanaal J is gelijk aan J-1. Het voorbeeld

kunnen we nu ook beschrijven als:

In iedere cyclus wordt eerst output-data verzonden voor uitgangs

kanaal 3, daarna voor uitgangskanaal 6 en vervolgens voor uitgangs

kanaal 8.

6.5 Aantal ingangen parameter: KANIN

De aantal ingangen parameter geeft aan het aantal ingangskana~en

van de multiplexer dat gebruikt wordt bij analoge input.

Wordt de aantal ingangen parameter vereist, maar is het aantal in

gangskanalen van de distributer gelijk aan 0 dan moet de aantal in

gangen parameter gelijk aan 0 gesteld worden (KANIN = 0).
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6.6 Ingang-adres parameter: IADIN (I)

De ingang-adres parameter definieert een adres-gebied in het FORTRAN

programma. Dit adres-gebied bevat in gehele woorden de adressen van

de ingangskanalen van de multiplexer die gebruikt worden. Deze

parameter wordt aIleen gebruikt als de werkingswijze van de multi

plexer random is. Bij de werkingswijze van de multiplexer resp.

sequentieel en repeterend is deze parameter niet vereist omdat de

adressen van de ingangskanalen direct bepaald worden door het aan

tal ingangskanalen van de multiplexer die gebruikt worden (dit aan

tal wordt met de hand ingesteld) of omdat het adres Van het enige

ingangskanaal dat gebruikt wordt, met de hand wordt ingesteld

(zie paragraaf 1.4).

Het eerste gehele woord van het adresgebied bevat het adres van

het ingangskanaal van de multiplexer waarvan de input-data bij iedere

cyclus het eerst wordt ingelezen. Het tweede gehele woord bevat

het adres van het ingangskanaal waarvan de input-data bij iedere

cyclus als tweede wordt ingelezen, enz.

De adressen van de multiplexer varieren van 0, voor het eerste

ingangskanaal, tot en met 7, voor het laatste ingangskanaal. Het

adres van ingangskanaal J is gelijk aan J-1.

6.7 Aantal cycli parameter: ICYCLY

De aantal cycli parameter heeft 2 verschillende betekenissen en

weI een voordat de subroutine is uitgevoerd en een nadat de sub

routine is uitgevoerd.

Voordat de subroutine is uitgevoerd geeft deze parameter aan het

aantal cycli dat moet worden uitgevoerd.

Nadat de subroutine is uitgevoerd geeft deze pa~ameter aan bij de

hoeveelste'cyclus er bij het uitvoeren van de subroutine er een

systeemfout is opgetreden (aIleen als er een systeem-fout is op

getreden). D.w.z. geeft aan hoeveel cycli er goed zijn uitgevoerd.

Deze parameter wordt aIleen gebruikt bij de subro~tines die meer

dere cycli van de systeem-simulatie uitvoeren. Bij de subroutines

die een cyclus uitvoeren wordt het aantal cycli· van de systeem

simulatie bepaalt door de subroutine op te nemen in een Ius en die

dan zo vaak te doorlopen als er bij de simulatie cycli moeten worden

uitgevoerd.
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6.8 Vertragingstijd parameter: IDELAY (I)

De vertragingstijd parameter IDELAY (I) definieert een gebied van

een of meerdere gehe1e··woorden. Ieder gehee1 woord van di t gebied

bevat de vertragingstijd voor een uitgangskanaa1 van de distributer.

Onder de vertragingstijd wordt verstaan een geta1 dat aangeeft na

hoevee1 eye1i output-data, die berekend is aan de hand van input

data, verzonden wordt. De k1einste vertragingstijd is ge1ijk aan 1.

Het eerste gehe1e woord van het gebied bevat de vertragingstijd

van een uitgangskanaa1. Het adres van dit uitgangskanaa1 is ge1ijk

aan IADUIT (1). Het tweede gehe1e woord bevat de vertragingstijd

voor een ander uitgangskanaa1. Het adres van dit uitgangskanaal

is ge1ijk aan IADUIT (2), enz. Bij de groep van subroutines:

"minima1e vertragingstijd van 2 eye1i" (paragraaf 3.5), is de ver

tragingstijd voor ieder uitgangskanaa1 even. Bij de groep van sub

routines "minima1e vertragingstijd 1 eye1us" (paragraaf 3.7) is

de vertragingstijd wi11ekeurig (zowe1 even a1s oneven).

Voorbee1d:

(Dit voorbee1d wordt besproken met behu1p van de gegevens van het

voorbee1d van paragraaf 6.4).

IDELAY (1) = 5

IDELAY (2) = 20

1DELAY (3) = 1

gebied: 1DELAY (I)

1ader vakje is een byte.

De vertragingstijd voor het uitgangskanaa1 met adres 2 is gelijk

aan 5 eye1i.

De vertragingstijd voor het uitgangskanaa1 met adres 5 is ge1ijk

aan 20 eye1i (de maxima1e vertragingstijd).

De vertragingstijd voor het uitgangskanaal met adres 7 is ge1ijk

aan 1 eye1us (de minima1e vertragingstijd).
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6.9 Aantal extra synchronisatie CCW's parameter:IEXTRA

De aantal extra synchronisatie CCW's parameter geeft aan het totale

aantal synchronisatie CCW's dat per cyclus wordt uitgevoerd. Dit

aantal is gelijk aan het aantal extra synchronisatie CCW's plus

een synchronisatie CCW die zorg draagt voor het genereren van

sample puIs en dump puIs.

De cyclustijd van de sample en of dump pulsen wordt nu gelijk aan

de herhalingstijd van de timer pulsen maal IEXTRA.

Deze parameter wordt aIleen gebruikt bij de subroutines die een

minimale vertragingstijd hebben van een cyclus.

6.10 Data parameters: IDATA (I,J), IOUT (I), IN (I)

De data parameters bevatten de input-data of de output-data van

de systeem-simulatie. Deze parameter wordt gebruikt als een "array"

en reserveert een opslagruimte in het FORTRAN-programma (in som

mige gevallen de opslagruimte nodig voor een cyclua).

De data parameter kan geschreven worden

- met een "subscript" (een index)

bijv. IOUT (I) of IN (I)

- met twee "subscripts" (twee indices)

bijv. IDATA (I,J)

Een opslagruimte is onderverdeeld in segment en. De segmenten wor

den aangeduid met de subscripts.

De opeen volgende gehele woorden van een segment kunnen:

- de data bevatten voor een kanaal.

Dan zijn er even zoveel segmenten als er kanalen zijn. Werkings

wijze multiplexer random (voorbeeld 1).

- de data bevatten voor een cyclus.

Dan zijn er even zoveel segmenten als er cycli in de aysteem

simulatie zijn. Werkingswijze multiplexer sequentieel en repe

terend (voorbeeld 2).

De hierna volgende 2 voorbeelden gaan uit van:

- 3 kanalen

100 cycli in de aysteem-aimulatie
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Voorbeeld 1:

",---Of~

IDATA(t,1) IOUT(1)

lDATA(2,1) lOUT(2)

lDATA(3,1) lOUT(3)

lDATA(4,1) lOUT(4)

1ste kanaal

2de kanaal

3de kanaal

f

c
~•

I

.(

I:> :>

)

.> :>c •
\

I DATA ( 100,1)

I DATA ( 1,2)

IDATA(2,2)

lDATA(3,2)

lDATA(100,2)

lDATA(1,3)

lDATA(2,3)

lDATA(3,3)

lDATA(100,3)

lOUT(100)

lOUT( 101)

lOUT(102)

lOUT(103)

lOUT(200)

lOUT(201)

lOUT(202)

lOUT(203)

lOUT(300)

Ieder segment bevat de data voor een kanaal. Wordt de data para

meter geschreven m.b.v. twee "subscripts": lDATA(l,J) dan geeft:

de "variable" I aan het cyclusnummer

en de "variable" J aan het kanaalnummer

Onder cyclusnummer wordt verstaan de zoveelste cyclus die wordt

ui tgevoerd.

Onder kanaalnummer wordt verstaan het zoveelste kanaal dat ge

bruikt wordt. Hat kanaalnummer is een hoger dan het adres van

het kanaal (zie paragraaf 6.4 en 6.6).
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Voorbeeld 2:

lOUT(298)

IOUT(299)

IOUT(300)

lDATA( 1,100)

lDATA(2,100)

lDATA(3,100)

~of~

lDATA(1,1) lOUT(1)

lDATA(2,1) lOUT(2)

lDATA(3,1) lOUT(3)

lDATA(1,2) lOUT(4)

lDATA(2,2) lOUT(5)

lDATA(3,2) lOUT(6)

lDATA(1,3) lOUT(?)

lDATA(2,3) lOUT(8)

,lDATA(3,3) lOUT(~)

:~ :~

{

{
{
{

1ste cyclus

3de cyclus

100ste cyclus

2de cyclus

leder segment bevat de data voor een cyclus. Wordt de data para

meter geschreven m.b.v. twee "subscripts": lDATA(I,J) dan geeft:

de "variable" I aan het volgorde-nummer van een kanaal in een

c:yclus

en de "variable" J aan het cyclusnummer (vergelijk voorbeeld 1)

Voorbeeld 1 is gelijk aan voorbeeld 2 als het aantal cycli gelijk

is aan 1 of als het aantal kanalen gelijk is aan 1.

De opzet van voorbeeld 1 kan het best gekozen worden ala het aan

tal kanalen varieert en het aantal cycli constant is.

Onder het varieren wordt hier verstaan dat eerst een subroutine

wordt uitgevoerd met bijv. 2 kanalen en daarna met bijv. 3 kanalen.

De opzet van voorbeeld 2 kan het best gekozen worden als het

aantal cycli varieert en het aantal kanalen constant is.

Onder het varieren wordt nu verstaan dat eerst een subroutine

wordt uitgevoerd voor bijv. 100 cycli en daarna voor bijv. 1000

cycli.
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7. FORTRAN CALL STATEMENTS

7.1 Subroutine RMIO

CALL statement:

CALL RMIO (IFOUT, KANUIT, IADUIT, KANIN, IADIN, ICYCLY, IDATA(1,1),

IDATA(1,2), IDATA(1,3)-------IDATA(1,15), IDATA(1,16».

Random werkingswijze multiplexer.

Subroutine voert alle cycli van de systeem-simulatie uit.

Data-bewerking voor en na het oproepen van de subroutine.

Aantal uitgangskanalen: willekeurig.

Adres keuze van de uitgangskanalen: willekeurig.

Aantal ingangskanalen: willekeurig.

Adres keuze van de ingangskanalen: willekeurig.

Aantal cycli: even (minimaal 4)

Opbouw data parameters:

Ieder segment van de opslagruimte IDATA(I,J) bevat data voor een

kanaal. De parameterlijst bevat de beginadressen van de segmenten.

De eerste segmenten bevatten output-data en de daarop volgende

segmenten bevatten input-data.

Reserverings-programma: DRMIO

Namen opslagruimtes DATAOUT1'; DATAOUT2, --------,"DATAOUTB, DATAIN1,

DATAIN2, -------, DATAIN8.

Voorbeeld 1

IFOUT = 0

KANUIT = 2

IADUIT(1) = 7
IADUIT(2) = 0

KANIN g 2

IADIN(1)"= 4
IADIN(2) = 2

ICYCLY = 100

Normale toestand

Er worden 2 uitgangskanalen gebruikt

In iedere cyclus wordt eerst output-data aange

boden voor het uitgangskanaal\met adres 7 en

daarna voor het uitgangskanaal met adres O. (Dit

zijn de uitgangskanalen 8 en 1),
,

Er worden 2 ingangskanalen geb~uikt.

In iedere cyclus wordt eerst de input-data inge

lezen van het ingangskanaal met adres 4 en daar

na voor het ingangskanaal met adres 2. (Dit zijn

de ingangskanalen 5 en 3)

Er worden 100 cycli uitgevoerd.
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Het segment IDATA(I,1) bevat de output-d~ta voor uitgangskanaal 8.
Het segment IDATA(I,2) bevat de output-data voor uitgangskanaal 1.

Het segment IDATA(I,3) bevat de input-data voor ingangskanaal 5.

Het s~gment IDATA(I,4) bevat de input-data voor ingangskanaal 3.

IDATA(1,J) bevat de output-data die verzonden wordt of de input-

data die ingelezen wordt in de eerste cyclus.

IDATA(2,J) bevat de data die bewerkt wordt in de tweede cyclus.

IDATA(100,J) bevat de data die bewerkt wordt in de laatste cyclus.

CALL statement

CALL RMIO (IFOUT, KANUIT, IADUIT, KANIN, IADIN, ICYOLY, IDATA(1,1) ,

IDATA(1,2) , IDATA(1,3), IDATA(1,4»

IDATA(1,5) enz kunnen weggelaten worden.

DIMENSION statement

DIMENSION IADUIT(2), IADIN(2), IDATA(100,4)

Dezelfde subroutine zou ook gebruikt kunnen worden op de volgende

manier:

DIMENSION statement

DIMENSION IADUIT(2), IADIN(2), IOUT1(100), IOUT2(100), IN1(100),

IN2( 100)

CALL statement

CALL RMIO (IFOUT, KANUIT, IADUIT, KANIN, IADIN, ICYCLY, IOUT1,

IOUT2, IN1, IN2)

Subroutine DRMIO:

DATAOUT 1 DS 100CL2

DATAOUT 2 DS 100CL2

DATAOUT 3 DS OH

enz.

DATAIN 1 DS 100CL2

DATAIN 2 DS 100CL2

DATAIN 3 DS OR

enz.

"(..
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10ooL2

100CL2

OH
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Voorbeeld 2

KANUIT = 3

IADUIT (1) = 7

IADUIT (2) = 4

IADUIT ( 3) = 0

Het overige blijft gelijk aan voorbeeld 1.

Er treedt nu een verschuiving op in de inhoud van de verschillen

de segmenten.

Het segment IDATA(I,1) bevat de output-data voor uitgangskanaal 8

(is gelijk gebleven).

Het segment IDATA(I,2) bevat de output-data voor uitgangskanaal 5

(voorheen uitgangskanaal 1).

Het segment IDATA(I,3) bevat de output-data voor uitgangskanaal 1

(voorheen ingangskanaal 5).

Het segment IDATA(I,4) bevat de input-data voor ingangskanaal 5

(voorheen ingangskanaal 3).

Het segment IDATA(I,5) bevat de input-data voor ingangskanaal 3.

DIMENSION statement.

DIMENSION IADUIT(3), IADIN(2), IDATA(100,5)

CALL statement:

De CALL statement moet worden uitgebreid met IDATA(1,5).

Subroutine DRMIO:

DATAOUT 1 DS

DATAOUT 2 DS

DATAOUT 3 DS

DATAOUT 4 DS

enz.

DATAIN 1

DATAIN 2

DATAIN 3

enz.

DS

DS

DS

100CL2'

100CL2

OH
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Voorbeeld 3

KANUIT = 0

IADUIT = 0

KANIN = 2

IADIN(1) = 4
IADIN(2) = 2

Het segment IDATA(I,1) bevat de input-data van ingangskanaal 5.
Het segment IDATA(I,2) bevat de input-data van ingangskanaal 3.
DIMENSION statement:

DIMENSION IADIN(2), IDATA(100,2)

CALL statement:

CALL RMIO(IFOUT, KANUIT, IADUIT, KANIN, IADIN, ICYCLY, IDATA(1,1),

IDATA( 1 ,2».

Subroutine DRMIO:

DATAOUT 1 DS OH

enz.

DATAIN 1 DB 100CL2

DATAIN 2 DS 10OCL2

DATAIN 3 DS OH

enz.

Uit voorbeelden 1, 2 en 3 blijkt dat bij het wijzigingen van het

aantal ingangskanalen en/of uitgangskanaal ook de in~oud van ieder

willekeurig segment van de opslagruimte IDATA(I,J) zich kan wij

zigen. Dit komt omdat de plaats in het geheugen waar de data is

of wordt opgeborgen zich kan wijzigen.

7.1.1 Subroutine RMIO 11

CALL statement:

CALL RMI011 (IFOUT, IADUIT, IADIN, ICYCLY, IOUT1, IN1).

Van de naam van deze subroutine (RMI011) slaat\de eerste 1 op

het aantal ingangskanalen en de tweede 1 op het aantal uitgangs

kanalen. Dit is in overeenstemming met de afkorting: 10 voor

Input Output (eerst input daarna output).

Beschrijving:

Random werkingswijze multiplexer.
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Subroutine voert alle eyeli van de systeem-simulatie uit.

Data-bewerking voor en na het oproepen van de subroutine.

Aantal uitgangskanalen : 1.

Adres keuze van het ene uitgangskanaal willekeurig.

Aantal ingangskanalen : 1.

Adres keuze van het ene ingangskanaal willekeurig.

Aantal eyeli : even (minimaal 4)

Opbouw data parameters.

Opslagruimte IOUT1(I) bevat de output data voor een kanaal.

Opslagruimte IN1(I) bevat de input data van een kanaal.

Reserveringsprogramma DRMI011

Namen opslagruimte DATAOUT1 en DATAIN1.

Voorbeeld 1

IFOUT = 0

IADUIT = 4 In iedere eyelus wordt de output data aangeboden voor

het uitgangskanaal met adres 4 (dit is uitgangskanaal

5),
IADIN = 3 In iedere eyelus wordt de input-data ingelezen van

het ingangskanaal met adres 3 (dit is ingangskanaal 4).

ICYCLY = 100

De opslagruimte IOUT1(I) bevat de output data voor uitgangska

naal 5.
De opslagruimte IN1(I) bevat de input data van ingangskanaal 4.

DIMENSION statement:

DIMENSION IOUT1(100), IN1(100)

Subroutine DRMI011:

DATAOUT 1 DS 100CL2

DATAIN 1 DS 100C12

Voorbeeld 2

Naam subroutine RMI034.

Deze speciale subroutine heeft:

Aantal ingangskanalen : 3

Aantal uitgangskanalen: 4

Adres keuze ingangskanalen en uitgangskanalen willekeurig.
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7.1.2 Subroutine RMIN (RMIN1)

CALL statement:

CALL RMIN (IFOUT, KANIN, IADIN, ICYCLY, IN(1,1), IN(1,2) ----- .

IN(1,8».

Besehrijving:

Random werkingswijze multiplexer.

Subroutine voert aIle eyeli van de systeem-simulatie uit.

Data-bewerking na het oproepen van de subroutine.

Aantal ingangskanalen : willekeurig (minimaal 1).

Adres keuze van de ingangskanalen : willekeurig.

Opbouw data parameters.

Ieder segment van de opslagruimt IN(I,J) bevat de input data van

een kanaal.

De parameterlijst bevat de beginadressen van de segmenten.

Reserverings-programma DRMIN.

Namen opslagruimtes: DATAIN1, DATAIN2, ----- DATAIN8.

Voorbeeld 1

IroUT = 0

KANIN == 2

IADIN(1) = 4 In iedere eyelus wordt eerst de input data ingelezen

van ingangskanaal 5.en daarna van ingangskanaal 3.
IADIN(2) =2

ICYCLY = 100

Het segment IN(I,1) bevat de input-data ·van ingangskan~al 5.

Het segment IN(I,2) bevat de input data. van ingangskanaal 3.
DIMENSION statement:

DIMENSION IADIN(2), IN(100,2)

CALL statement :

CALL RMIN (IroUT, KANIN, IADIN, ICYCLY, IN(1,1), IN(1,2».

Subroutine DRMIN:

DATAIN 1 DS 100CL2

DATAIN 2 DS 100CL2

DATAIN 3 DS OH

enz.
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Voorbeeld 2

Naam subroutine RMlN1

Dit is een speciale subroutine die ini~edere cyclus alleen zorgt

voor het inlezen van input data van ~~n willekeurig ingangska

naal.

7.1.3 Subroutine RMOU (RMOU1)

CALL statement:

CALL RMOU (lFOUT, KANUlT, lADUIT, ICYCLY, IOUT(1,1), IOUT(1.2)

-----, IOUT(1,8)).

Beschri jving:

Random werkingswijze multiplexer.

Subroutine voert alle cycli van de systeem-simulatie uit.

Data-bewerking voor het oproepen van de subroutine.

Aantal uitgangskanalen: willekeurig (minimaal 1).

Adres keuze van de uitgangskanalen: willekeurig.

Opbouw dataparameters.

leder segment van de opslagruimte IOUT(l,J) bevat de output data

voor een kanaal.

De parameterlijst bevat de beginadressen van de segmenten.

Reserveringsprogramma DRMOU

Namen opslagruimtes DATAOUT1, DATAOUT2, ----- DATAOUT8.

Voorbeeld 1

IFOUT = 0

KANUIT = 2

lADUlT(1) =
IADUIT(2) =
lCYCLY =

100CL2

100CL2

OH

Het segment IOUT(I,1)

Het segment IOUT(I,2)

Subroutine DRMOU

DATAOUT 1 -DS

DATAOUT 2 DB

DATAOUT 3 DS

bevat de output-data van uitgangskanaal

bevat de output data van uitgangskanaal

enz.
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Voorbeeld 2

Naam subroutine RMOU3.

Dit is een speciale subroutine.

Aantal uitgangskanalen : 3.

Adres-keuze uitgangskanalen

7.2 Subroutine RMIOV

CALL statement:

CALL RMIOV (IFOUT, KANUIT, IADUIT, KANIN, IADIN, ICYCLY, lOUT, IN).

Besehrijving:

Random werkingswijze multiplexer.

Subroutine voert aIle eyeli van de systeemsimulatie uit.

Data-bewerking in subroutine: RMIOS

Vertragingsti jd voor ieder ui tgangskanaal: 2

Aantal uitgangskanalen : willekeurig

Adres-keuze van de uitgangskanalen: willekeurig

Aantal ingangskanalen: willekeurig

Adres-keuze van de ingangskanalen: willekeurig

Aantal eyeli: even (minimaal 4)

Opbouw data parameters:

Werkgebied IOUT(I) bevat de output data voor twee eyeli en ieder

segment de output data voor een kanaal.

Werkgebied IN(I) bevat de input data voor een eyclus.

Voorbeeld

IFOUT = 0

KANUIT = 2

IADUIT( 1) = 3

IADUIT(2) = 4

KANIN = 2

- IADIN(1) = 1

IADIN(2) = 2

ICYCLY = 100

•
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eerste cyclus

tweede cyclus

eerste,:cyclus

tweede cyclus

output-data kanaal 4

output data kanaal 4

output data kanaal 5
output data kanaal 5

IOUT(1)

IOUT(2)

IOUT(3)

IOUT(4)

werkgebied IOUT(I)

IN(1) input data van ingangskanaal 2

IN(2) input data van ingangskanaal 3

Na het uitvoeren van de subroutine bevatten:

IOUT( 1) en IOUT(3) output data voor de 101ste cyclus.

IOUT(2) en IOUT(4) output data VQor de 102de cyclus.

7.2.1 Subroutine RMIOVD

CALL statement:

CALL RMIOVD (IFOUT, KANUIT, IADUIT, KANIN, IADIN, ICYCLY,

I DELAY , lOUT, IN).

Beschrijving:

Random bewerking in subroutine: RMIOS

Vertragingstijd voor ieder uitgangskanaal: even (maximaal 20).

Aantal uitgangskanalen: willekeurig.

Adres-keuze van de ui tgangskanal en: willekeurig.

Aantal ingangskanalen: willekeurig.

Adres-keuze van de ingangskanalen: willekeurig.

Aantal cycli: even (minimaal 4).

Opbouw data parameters:

Ieder segment Van de overslagruimte IOUT(I) bevat output data

voor een kanaal. Grootte van een segment is 20 gehele woorden.

Werkgebied IN(I) bevat de input data voor een cyclus.

Voorbeeld

IFOUT = 0

KANUIT = 2

IADUIT( 1) = 3

IADUIT(2) = 4

KANIN = 2
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Output-data voor uitgangskanaal 5

Output-data voor uitgangskanaal 4

100
I

= 4:Vertragingstijd van uitgangskanaal 4 is gelijk aan

= 8\4 en vertragingstijd van uitgangskanaal 5 aan 8.
I

IADIN(1) = 1

IADIN(2) = 2

ICYCLY =
IDELAY( 1)

IDELAY(2)

IOUT(1) }
IOUT(2)

IO~T(20)
IOUT(21) )
IOUT(22),

:
IOUT(40)

IOUT(1) en IOUT(21) output-data eerste cyclus

IOUT(2) en IOUT(22) 1/ 1/ tweede II

IOUT(3) en IOUT(23) 1/ " derde "
IOUT(4) en IOUT(24) " " vierde "

IOUT(25) " " vijfde "
IOUT(26) " " zesde "
IOUT(27) " " zevende "
IOUT(28) " " achste "

IN( 1) Input-data van ingangskanaal 2

IN(2) Input-data van ingangskanaal 3

Vanwege de vertragingstijd voor uitgangskanaal 4 moet voor het

uitvoeren van de subroutine IOUT(1) tot en met rOUT(4) bepaald

worden. Hetzelfde geldt voor de vertragingstijd van uitgangs

kanaal 5; IOUT(21) tot en met IOUT(28) moeten bepaald worden.

Na het uitvoeren van de subroutine bevat:

,IOUT(1) en IOUT(21) de output-data die verzonden zou moeten wor

den bij het uitvoeren van de 101ste cyclus; IOUT(2) en IOUT(22)

de output-data voor de 102de cyclus, enz.

7.3 Subroutine RMIOE

CALL statement:

CALL RMIOE (IFOUT, KANUIT, IADUIT, KANIN, IADIN, rCYCLY, I EXTRA ,

lOUT, IN).
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Beschrijving:

Random werkingswijze multiplexer.

Subroutine voert aIle cycli van de systeemsimulatie uit.

Aantal extra synchronisatie CCW's: willekeurig.(maximaal 7)

Data bewerking in subroutine RMIOS

Vertragingstijd voor ieder uitgangskanaal: 1

Aantal uitgangskanalen: willekeurig

Adres-keuze van de uitgangskanalen: willekeurig

Aantal ingangskanalen: willekeurig

Adres-keuze van de ingangskanalen: willekeurig

Aantal cycli: willekeurig (minimaal 3)

Opbouw data parameters:

Werkgebied IOUT(I) bevat de output-data voor een cyclus.

Werkgebied IN(I) bev~t de input-data voor een cyclus.

Voorbeeld

IEXTRA = 3

KANUIT = 2

IADUIT(1) = 3

IADUIT(2) = 4
KANIN = 2

IADIN(1) = 1

IADIN(2) = 2

Het werkgebied IOUT(I) bevat de output-data voor de uitgangskanalen

4 en 5 die verzonden wordt in de eerste cyclus.

Het werkgebied IN(I) bevat de input-data afkomstig van de ingangs

kanalen 2 en 3.

Na het uitvoeren van de subroutine bevat IOUT(I) de output-data die

verzonden zou moeten worden bij het uitvoeren van de 101ste cyclus.

7.3.1 Subroutine RMIOED

CALL statement:

CALL RMIOED (IFOUT, KANUIT, IADUIT, KANIN, IADIN, ICyeLY, IEXTRA,

IDELAY, IOUT,·IN).
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Beschri jving:

Random werkingswijze multiplexer.

Subroutine voert aIle cycli van de systeem-simulatie uit.

Aantal extra synchronisatie CCW's willekeurig (maximaal 7).
Data-bewerking in subroutine RMIOS.

Vertragingstijd van ieder uitgangskanaal: willekeurig (max. 20).

Aantal uitgangskanalen: willekeurig.

Adres keuze van de uitgangskanalen: willekeurig.

Aantal ingangskanalen: willekeurig.

Adres keuze van de ingangskanalen: willekeurig.

Aantal cycli: willekeurig (minimaal 3).
Opbouw data-parameters:

Ieder segment van de overslagruimte IOUT(I) bevat de output-data

voor een kanaal. Grootte van een segment is 20 gehele woorden.

Werkgebied IN(I) bevat de input-data voor een cyclus.

Voorbeeld

Uitbreiding van het voorbeeld van paragraaf 7.3.

IDELAY(1) = 2

IDELAY(2) = 5

IOUT(1)

IOUT(2) bevatten de output-data voor uitgangskanaal 4

IOUT(20)

IOUT(21)

IOUT(22) bevatten de output-data voor uitgangskanaal 5
I
I
I
I
I

IOUT(40)

IOUT(1) en IOUT(21) bevatten de output-data die nodig is voor,
de eerste cyclus.

IOUT(2) en IOUT(22) de output-data voor de tweede cyclus.

IOUT(23) de output-data voor de derde cyclus.

IOUT(24) de output-data voor de vierde cyclus.

IOUT(25) de output-data voor de vijfde cyclus.

IN(1) Input-data van ingangskanaal 2

IN(2) Input-data van ingangskanaal 3
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Vanwege de vertragingstijd voor uitgangskanaal 4 moeten voor het

uitvoeren van de subroutine IOUT(1) en IOUT(2) bepaald worden.

Hetzelfde geldt vanwege de vertragingstijd van uitgangskanaal 5;

IOUT(21) tot en met IOUT(25) moeten bepaald worden.

Na het uitvoeren van de subroutine bevatten IOUT(1) en IOUT(21)

de output-data die verzonden zou moeten worden bij het uitvoeren

van de 101ste cyclus.

IOUT(2) en IOUT(22) bevatten de output-data voor de 102de eyelus,

enz.

7.4 Subroutine RSIO

CALL s ta temen t.

CALL RSIO (IFOUT, KANUIT, IADUIT', KANIN, IADIN, lOUT, IN).

Besehri jving:

Random werkingswijze multiplexer.

Subroutine voert een eyclus van de systeem-simulatie uit.

Data-bewerking voor en na het oproepen van de subroutine.

Vertragingstijd voor ieder uitgangskanaal: willekeurig.

Aantal uitgangskanalen: willekeurig.

Adres-keuze van de uitgangskanalen: willekeurig.

Aantal ingangskanalen: willekeurig.

Adres-keuze van de ingangskanalen: willekeurig.

Aantal eyeli: 1.

Opbouw data-parameters:

Werkgebied IOUT(I) bevat de output-data voor een cyelus.

Werkgebied IN(I) bevat de input-data voor een eyclus.

Voorbeeld

lFOUT = 0

KANUIT = 2

IADUIT( 1) = 3

IADUIT(2) = 4

KANIN = 2

IADIN(1) = 1

IADIN(2) = 2

IOUT(1) = 0
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IOUT(2) = 0

ICYCLY = 100

DO 100 I = 1, ICYCLY

CALL RSIO ( )

IOUT(1) = IN(1)

IOUT(2) = IN(2)
100 CONTINUE

IOUT( I) en IN(I) zijn werkgebied.

IOUT(1) bevat ou tpu t-da ta voor ui tgangskanaal 4

IOUT(2) bevat output-data voor uitgangskanaal 5
IN(1) bevat input-data van ingangskanaal 2

IN(2) bevat input-data van ingangskanaal 3

7.5 Subroutine RTEST

CALL statement

CALL RTEST (IFOUT, KANUIT, IADUIT, KANIN, IADIN, lOUT, IN)

Beschrijving:

Random werkingswijze multiplexer.

Subroutine voert een cyclus uit.

Aantal extra synchronisatie CCW's: 4 (totaal 5 synchronisatie CCW's)

Bij de 3de synchronisatie CCW wordt een sample puIs en een dump

puIs gegenereerd.

Bij de eerste synchronisatie CCW gaat de A.C. in'de compute mode.

Bij de derde synchronisatie CCW gaat de A.C. in de hold mode.

Aantal uitgangskanalen en ingangskanalen: willekeurig.

Adres keuze van de uitgangskanalen en van de ingangskanalen: wil

lekeurig.

Opbouw data-parameters:

Werkgebied IOUT(I) bevat de output-data voor een cyclus.

Werkgebied IN(I) bevat de input-data voor een cyclus.

7.6 Subroutine SMIO

CALL statement:

CALL SMIO (IFOUT, KANUIT, IADUIT, KANIN, ICYCLY, lOUT, IN).



KANIN = 2

ICYCLY = 100

IFOUT = 0

KANUIT = 2

IADUIT(1) = 7

IADUIT(2) = 0
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Beschrijving:

Sequenti~le werkingswijze multiplexer.

Subroutine voert aIle cycli van de systeem-simulatie uit.

Data-bewerking voor en na het oproepen van de subroutine.

Aantal uitgangskanalen: willekeurig.

Adres-keuze van de uitgangskanalen: willekeurig.

Aantal ingangskanalen: willekeurig; met de hand instellen.

Adres-keuze van de ingangskanalen: sequentieel beginnende vanaf

adres O.

Aantal cycli: even (minimaal 4).
Opbouw data-parameters:

Ieder se~ent van de opslagruimte IOUT(I) bevat output-data voor

een cyclus.

Ieder segment van de opslagruimte IN(I) bevat input-data voor een

cyclus.

Reserverings-programma DSMIO.

Namen opslagruimtes: DATAOUT, DATAIN.

Voorbeeld 1

Normale toe stand

Er worden 2 uitgangskanalen gebruikt.

In iedere cyclus wordt eerst output-data aan

geboden voor het uitgangs~anaal met adres 7

en daarna voor het uitgangskanaal met adres'O

(Dit zijn de uitgangskanalen 8 en 1).

Er worden 2 ingangskanalen gebruikt.

In iedere cyclus, eerst ingangskanaal 1 en

daarna ingangskanaal 2.

Er worden 100 cycli uitgevoerd voor de output-

data

De gebruikte opslagruimte wordt geschreven als IOUT(I,J) of ala

IOUT(I).

Het segment IOUT(I,1) of IOUT(1) bevat de output-data voor de eerste

cyclus.

Het segment IOUT(I,2) of IOUT(3) bevat de output-data voor de twee

de cyclus.
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Het segment IOUT(I,100) of IOUT(199) bevat de output-data voor

de laatste cyclus.

De gebruikte opslagruimte voor de input-data wordt geschreven als

IN(I,J) of als IN(I).

DIMENSION statement:

DIMENSION IOUT(2,100), IN(2,100) of:

DIMENSION IOUT(200), IN(200).

eerste {cyclus

tweede [cyclus

laatste {cyclus

output kanaal 8

output kanaal 1

output kanaal 8

output kanaal 1
::P ::P,..

output kanaal 8

output kanaal 1

IOUT(1,1)

IOUT(2,1)

IOUT(1,2)

IOUT(2,2)

IOUT(1,100)

IOUT(2,100)

IOUT(1)

IOUT(2)

IOUT(3)

IOUT(4)

IOUT(199)

IOUT(200)

IOUT(I,J) of IOUT(I)

eerste

fcyclus

tweede

lcyclus

laatste {cyclus

input kanaal 1

input kanaal 2

input kanaal 1

input kanaal 2

<", <>
input kanaal 1

input kanaal 2

IN(1,1) IN(1)

IN(2,1) IN(2)

IN(1,2) IN(3)

IN(2,2) IN(4)

IN( 1,100) IN(199)

IN(2,100) in(200)

IN(I,J) of IN(I)

Reserveringsprogramma DSMIO

DATAOUT DS

DATAIN DS

Voorbeeld 2 _

100CL8

100CL4

100 cycli

100 cycli

2 kanalen

2 kanalen

lFOUT = 0

KANUIT = 2

IADUIT(1) = 7

IADUIT(2) =: lj.

IADUIT(3) = 0

KANIN = 4
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De gebruikte opslagruimtes worden geschreven:

voor output als IOUT(I,J) of IOUT(I)

voor input als IN(I,J) of IN(I)

DIMENSION statement

DIMENSION IOUT(3,100), IN(4,100) of

DIMENSION IOUT(300), IN(400).

eerste {eyelus

laatste [eyelus

output kanaal 8

output kanaal 5
output kanaal 1

<~ <~

output kanaal 8

output kanaal 5
output kanaal 1

IOUT(1,1)

IOUT(2,1)

IOUT(3,1)

IOUT(1,100)

IOUT(2,100)

IOUT(3,100)

IOUT(1)

IOUT(2)

IOUT(3)

IOUT(298)

IOUT(299)

IOUT(300)

IOUT(I,J) of IOUT(I)

aerate

eyelus

laatste

eyelus

I input kanaal 1

input kanaal 2

input kanaal 3

\ input kanaal 4

<> <>
>

I
input kanaal 1

input kanaal 2
4

input kanaal 3

\
input kanaal 4

IN(1,1) IN(1)

IN(2,1) IN(2)

IN(3,1) IN(3)

IN(4,1) IN(4)

IN(1,100) IN(397)

IN(2,100) IN(398)

IN(3,100) IN(399)

IN(4,100) IN(400)

IN(I,J) of IN(I)

Reserveringsprogramma DSMIO

DATAOUT

DATAIN

DS 100CL12

DS -100CL8

100 eyeli

100 eyeli

3 kanalen

4 kanalen

7.7 Subroutine SMIOV

CALL statement

CALL SMIQV (IFOUT, KANUIT, IADUIT, KANIN, ICyeLY, lOUT, IN).
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Besehrijving:

Sequentiele werkingswijze multiplexer.

Subroutine voert aIle eyeli van de syateem aimulatie uit.

Data-bewerking in subroutine: RMIOS

Vertragingstijd voor ieder uitgangskanaal: 2

Aantal uitgangakanalen: willekeurig.

Adres keuze van de uitgangakanalen: willekeurig

Aantal ingangskanalen: willekeurig; aantal ook met de hand inatellen.

Adrea keuze van de ingangskanalen: sequentieel; beginnende vanat

adres O.

Aantal eyeli: even (minimaal 4)

Opbouw dataparameters:

Werkgebied IOUT(I) bevat de output-data voor twee eyeli en ieder

segment de output-data voor een eyelua.

Werkgebied IN(I) bevat de inputdata voor een eyelua.

Voorbeeld

IFOUT = 0

KANUIT = 2

IADUIT(1) = 3

IADUIT(2) = 4

KANIN = 2

ICYCLY = 100

eerste

eyelus

tweede

eyeIus

{
f

output-data kanaal 4

output-data kanaal 5
output-data kanaal 4

output-data kanaal 5
i
'Werkgebied IOUT(I)

lOUT(1)

IOUT(2)'

lOUT(3)

lOUT(4)

IN(1) input-data van ingangskanaal 1

IN(2) input-data van ingangskanaal 2

Na het uitv,oeren van de subroutine bevatten:

IOUT(1) en IOUT(2) output-data voor de 101ste eyelus.

IOUT(3) en lOUT(4) output-data voor de 102de eyelus.
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7.8 Subroutine SMIOE

CALL sta temen t:

CALL SMIOE (IFOUT, KANUIT, IADUIT, KANIN, ICYOLY, IEXTRA, lOUT, IN).

Beachrijving:

Sequenti~le werkingswijze multiplexer.

Subroutine voert aIle cycli van de systeem-simulatie uit.

Aantal extra synchronisatie CCW's: willekeurig, max. aantal: 7.
Data bewerking in subroutine RMIOS.

Vertragingstijd voor ieder uitgangskanaal: 1

Aantal uitgangskanalen: willekeurig.

Adres keuze van de uitgangskanalen: willekeurig.

Aantal ingangskanalen: willekeurig; aantal ook met de hand instellen

Adres keuze van de ingangskanalen: sequentieel beginnende vanaf

adres O.

Aantal cycli: willekeurig, minimum aantal: 3

Opbouw data parameters

Werkgebied IOUT(I) bevat de output-data voor een cyclus.

Werkgebied IN(I) bevat de input-data voor een cyclus.

Voorbeeld

IEXTRA = 3
KANUIT = 2

IADUIT(1) = 3
IADUIT(2) = 4
KANIN = 2

eerate . {
cyclus

output kanaal 4
output kanaal 5

IOUT(I)

input kanaal 1

input kanaal 2

IN(I)

IOUT(1)

IOUT(2)

IN(1)

IN(2)

Na het uitvoeren van de subroutine bevat IOUT(I) de output-data

die verzonden zou moeten worden bij het uitvoeren van de 101ste

cyclua.



7-20

7.8.1 Subroutine SMIOED

CALL statement:

CALL SMIOED(IFOUT, KANUIT, IADUIT, KANIN, ICYCLY, I EXTRA , I DELAY ,

lOUT, IN).

Besehrijving:

Sequentiijle werkingswijze multiplexer.

Subroutine voert aIle eyeli van de systeem-aimulatie uit.

Aantal extra synehronisatie CCW's: willekeurig (maximaal 7).

Databewerking in subroutine: RMIOS

Vertragingatijd van ieder uitgangakanaal: willekeurig (max. 20).

Aantal uitgangskanalen: willekeurig.

Adres keuze van de uitgangakanalen: willekeurig.

Aantal ingangakanalen: willekeurig; aantal ook met de hand instel-

len.

Adrea keuze van de ingangskanalen: sequentieel beginnende vanaf

adres O.

Aantal eyeli: willekeurig (minimaal 3).

Opbouw dataparameters:

Ieder segment van de overslagruimte IOUT(I) bevat output data

voor een eyelus.

Werkgebied IN(I) bevat de input-data voor een eyelus.

Voorbeeld

Uitbreiding van het voorbeeld van paragraaf 7.3

IDELAY(1) = 2

lDELAY(2) = 5

eerate {eyelus

tweede Ieyelus

derde {eyeIus

vierde {eyelus

vijfde ieyelus

output kanaal 4

output kanaal 5
output kanaal 4

output kanaal 5
leeg

output kanaal 5
leeg

output kanaal 5

leeg

output kallaal 5

IOUT(1)

IOUT(2)

IOUT(3)

IOUT(4)

IOUT(5)

IOUT(6)

IOUT(7)

IOUT(8)

IOUT(9)

IOUT(10)

overslagruimte lOUT(l)
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input kanaal 1

input kanaal 2

Werkgebied IN(I)

IN(1)

IN(2)

Vanwege de vertragingstijd voor uitgangskanaal 4 moeten voor

het uitvoeren van de subroutine IOUT(1) en IOUT(3) bepaald wor

den. Hetzelfde geldt vanwege de vertragingstijd voor uitgangs

kanaal 5; IOUT(2), IOUT(4), IOUT(6), IOUT(8) en IOUT(10) moeten

bepaald worden.

':a het uitvoeren van de subroutine bevatten IOUT(1) en IOUT(Z)

de output-data die verzonden zou moeten worden bij het uitvoeren

van de 101ste cyclus.

IOUT(3) en IOUT(4) bevatten de output-data voor de 102de cyclus,

enz.

7.9 Subroutine SSIO

CALL statement

CALL SSIO (IFOUT, KANUIT, IADUIT, KANIN, lOUT, IN).

Beschrijving:

Sequenti~le werkingswijze multiplexer.

Subroutine voert ~en cyclus van de aysteem-simulatie uit.

Data bewerking voor en na het oproepen van de subroutine.

Vertragingatijd voor ieder uitgangsaignaal: willekeurig.

Aantal uitgangakanalen: willekeurig.

Adrea keuze van de uitgangskanalen: willekeurig.

Aantal ingangakanalen: willekeurig; aantal met de hand instellen.

Adrea keuze van de ingangskanalen: willekeurig; beginnende vanaf

adrea O.

Opbouw dataparameters:

Werkgebied IOUT(I) bevat output-data voor een cyclus.

Werkgebied IN(I) bevat input-data voor een cyclus.
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Voorbeeld

DIMENSION IN(2), IOUT(9), IOUT3(100), IN1(100)

IFOUT = 0

KANUIT = 3

IADUIT(1) = 0

IADUIT(2) = 3

IADUIT(3) = 4

KANIN = 2

DO 10 I = 1,9

10 IouT(I) = 0

voor uitgangskanaal 1

ICYCLY = 100

DO 100 I = 1, IOYOLY

IOUT(3) = IOUT3(I) voor uitgangskanaal 5

CALL SSIO ( )

IN1(I) = IN(1)

IOUT(1) = IOUT(4)

IOUT(4) = IN( 1)

IOUT(2) = IOUT(5)

IOUT(5) = IOUT(8) voor uitgangskanaal 4

IOUT(8) = IN(2)
100 CONTINUE \

(2)

(3)

(4)

(5)
( 6)

Dit voorbeeld is bedoeld om aan te geven dat subroutine SS10 kan

worden uitgebreid met opslagruimtes en overslagruimte (toepassing

als vertragingslijn).

IN(I) is werkgebied voor 2 ingangskanalen.

IOUT(I) iSooverslagruimte (3 cycli, 3 uitgangskanalen).

IOUT3(I) en IN1(I) zijn opslagruimtes.
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input-data af
komstig van in
gangskanaal 1,

output-data voor
ui tgangskanaal 5

IOUT(8)

IOUT3(I)

100 cycli

<DIN1 (I)

100 cycli

input output
IOUT( 1)ingangskanaal 1 uitgangskanaal 1

input output IOUT(2)ingangskanaal 2 uitgangskanaal 4
IN(I)

IOUT(3) a>
5

IOUT(4)

IOUT(5)

@

IOUT(1) is gelijk aan IN(1) maar met vertragingstijd van 2 cycli

(figuur no. 3 en 4).
IOUT(2) is gelijk aan IN(2) maar met vertragingstijd van 3 cycli

(figuur no. 5, 6 en 7). - .
IN(1) wordt opgeborgen in de opslagruimte I N1(I) (figuur no. 2).

IOUT(3) is afkomstig van de opslagruimte IOUT3(I) (figuur no. 1)~
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7.10 Subroutine INSEQ

CALL statement

CALL INSEQ (IFOUT, KANIN, ICYCLY, IN)

Beschrijving:

Werkingswijze multiplexer sequentieel.

Subroutine voert aIle cycli van de systeem-simulatie uit.

Data bewerking na het oproepen van de subroutine.

Aantal ingangskanalen: willekeurig; aantal ook met de hand in

stellen.

Adres keuze van de ingangskanalen: sequentieel beginnende vanaf

adres O.

Aantal cycli: willekeurig.

Opbouw dataparameter:

Ieder segment van de opslagruimte IN(I) bevat de input data voor

een cyclus.

Reserverings-programma: DINSEQ

Naam opslagruimte: DATAIN

7.11 Subroutine INREP

CALL statement

CALL INREP (IFOUT, ICYCLY, IN)

Beschrijving:

Werkingswijze multiplexer repeterend.

Subroutine voert aIle cycli van de systeem-simulatie uit.

Data-bewerking na hat oproepen van de subroutine.

Aantal ingangskanalen: 1

Adres keuze van het ingangskanaal: repeterend; willekeurig. Adrea

met de hand instellen.

Aantal cycli: willekeurig.

Opbouw dat~parameter:
~

De opslagruimte IN(I) bevat de input data van een kanaal.

Reserverirlgs-programma: DINREP

Naam opslagruimte: DATAIN·
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7.12 Subroutine DIN

CALL statement

CALL DIN(IN)

Beschri jving:

Subroutine zargt voor digitale input van een digitaal-input

datahal fwoo rd.

DIMENSION IN(8)

Ieder element van de "array" IN( 8) komt overeen met een bit van

het digitale input-data halfwoord.

IN(1) komt overeen met bit 0 van het digitale input-data halfwoord.

IN(8) komt overeen met bit 7 van het digitale input-data halfwoord

(zie par. 5.4).

7.13 Subroutine DOU

CALL statement

CALL DOU(IOUT)

Beschrijving:

Subroutine zorgt voor digitale input van een digitaal-input

datahalfwoord.

DIMENSION IOUT(8)

Ieder element van de "array" IOUT(8) komt overeen met een bit

van het digitale-output-data halfwoord resp. instelhalfwoord

(zie par. 5.3).

IOUT(1) komt overeen met bit 8 van het digitale output-data

halfwoord.

IOUT(8) komt overeen met bit 15 van het digitale output-data

halfwoord. :

7.14 Subroutine MODEAC

CALL statement

CALL MODEAb(MODE)

Beschri jving:

Subroutine zorgt voor het instellen van de mode van de A.C.

komt overeen met

MODE = 0

MODE = 1

MODE = 2

A.C. reset mode

A.C. compute mode

A.C. hold mode
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7.15 Subroutine MODMUL

CALL statement

CALL MODMUL(MODE)

Beschrijving:

Subroutine zorgt voor het instellen van de multiplexer.

komt overeen met

MODE = 0

MODE = 1

MODE = 2

7.16 Subroutine TIMERB

CALL statement

CALL TIMERB (MACHT, KARAK)

Mode Multiplexer sequentieel

Mode Multiplexer random

Mode Multiplexer repeterend

Beschrijving:

Subroutine zorgt voor het instellen van de timer.

Waarde MACHT = 0, 1 , 2 of 3
Waarde KARAK = 1 tot en met 255

MACHT Herhalingstijd timer pulsen

0 0,01 - 2,55 ms

1 ~ 0,1 - 25,5 ms

2 1 - 255 ms

3 10 - 2550 ms

7.17 Subroutine RMIOS

CALL statement

CALL RMIOS(KANUIT, KANIN, lOUT, IN)

Beschri. jving:

Subroutine zorgt voor data bewerking, gelijktijdig met het uit

voeren van een channelprogram.

Aantal uitgangskanalen: willekeurig

Aantal ingangskanalen : willekeurig

DIMENSION IOUT(8), IN(8)

Werkgebied IOUT(8) resp. IN(8) bevatten de output data resp.

input data voor een cyclus.

Subroutine moet door de gebruiker geschreven worden en bepaalt

in het algemene geval de output data aan de hand van de input data.

bijv.: DO 10 I = 1,8

IOUT(I) = IN(I)

10 CONTINUE
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7.18 Subroutine ERROR

CALL statement

CALL ERROR(IFOUT, IMODE)

Beschri jving:

Subroutine onderzoekt welke systeemfouten er zijn opgetreden

aan de hand van de systeemfouten parameter IFOUT.

De parameter IMODE geeft aan in welke werkingswijze de multi

plexer moet staan.

IMODE = 0 sequentieel

IMODE = 1 random

IMODE = 2 repeterend

IMODE = 3 repeterend

7.19 Subroutine TIMER

CALL statement

CALL TIMER(ITIJD)

Beschri jving:

Subroutine roept de interval-timer van de D.C. ope

De parameter ITIJD bevat na afloop van het uitvoeren van de sub

routine ~e waarde van de interval-timer (zie bijlagen 111-1).

7.20 Subroutine CHECK

CALL statement

CALL CHECK(ITEST)

Beschri jving:

Deze subroutine wordt gebruikt bij het testen van de subroutines

met behulp van de kaartlezer en controleert of er tussen de

datakaarten nog niet blanco kaarten liggen. Zie bijlage 1V.1.

Het controleren gaat zolang door, totdat er een blanco kaart

gevonden is. De overige datakaarten worden daarna blanco ver

ondersteld en het controleren stopt.

De parameter ITEST geeft aan hoeveel niet-blanco kaarten er nog

tussen de datakaarten liggen.
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8. ASSEMBLER SUBROUTINES

8.1 Inleiding

Het bespreken van de werking van iedere subroutine valt uiteen

in de volgende onderdelen:

- de gebruikte gebieden;

- het channel program;

- communicatie FORTRAN programma - Assembler programma;

- het klaarmaken van het channel program

probleem-programma niveau 2;

- het uitvoeren van het channel program

probleem-programma niveau 3;

- communicatie Assembler programma - FORTRAN programma;

- bijzondere gevallen;

- handleiding voor de gebruiker.

Om de werking van de subroutines duidelijk te maken wordt er ge

werkt aan de hand van een voorbeeld. Deze voorbeelden correspon

deren aan de voorbeelden van hoofdstuk 7.
In het'onderdeel gebieden wordt besproken welke gebieden er ge

bruikt zijn zoals: werkgebied, overslagruimte en opslagruimte.

Beida laatste ook onderverdeeld in segmenten.

In het onderdeel channel program wordt het channel pro~ram kri

tisch besproken.

Onder Communicatie FORTRAN programma - Assembler programma wordt

verstaan dat de informatie van het FORTRAN programma wordt over

gebracht (ingelezen) in het Assembler programma. Dit gebeurt aan

het begin van het uitvoeren van de subroutine.

Communicatie Assembler programma - FORTRAN prog~amma is precies
I

het omgekeerde en gebeurt aan het eind van het uitvoeren van de
\,

subroutine.;

In het onddrdeel bijzondere gevallen wordt de sub~outine weer be

sproken maar nu aan de hand van speciale conditieJ~

In het ond~rdeel handleiding voor de gebruiker worden speciale

wenken voor de gebruiker gegeven.

In paragraaf 8.2 (veel gebruikte namen of symbolen) wordt een

overzicht gegeven van de meest voortkomende namen of symbolen.
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In paragraaf 8.3 (groepen van instructies) wordt een overzicht

gegeven van de meest voorkomende groepen van instructies.

Om de werking van een willekeurige subroutine te bestuderen doet

men er verstandig aan direct aan het hoofdstuk te beginnen wat

aan deze subrou~ine gewijd is.

In ieder hoofdstuk wordt voor verdere informatie verwezen naar

de overige hoofdstukken en wordt er gebruik gemaakt van de sub

pnragrafen van paragraaf 8.3, die daardoor in een breder verband

komen te staan.

P~ragraaf 8.3 maakt gebruik van de informatie van de subparagrafen

van paragraaf 8.2.

8.2 Veel gebruikte namen (symbolen)

8.2.1 OUADAREA (OUtput-ADress-AREA)

OUADAREA is de naam van het adresgebied dat wordt gebruikt bij

analoge-output wanneer de werkingswijze van de multiplexer ran

dom is. Dit adresgebied is opgevuld met analoge-output-instel

halfwoorden.

Van ,de mode-byte van een analoog-output-instelhalfwoord is de

analoog-output bit gelijk aan 1. De mode extension byte bevat

een adres voor de distributer.

In iedere cyclus wordt als eerste naar het uitgangskanaal, waar

van het adres staat in de mode extension byte van het eerste

instelhalfwoord, een analoog-output-datahalfwoord verzonden enz.

Instructie:

OUADAREA DS 8CL2

Het adresgebied OUADAREA kan maximaal 8 instelhalfwoorden bevat-

ten.

DS = Define Storage, een statement van de As~embler-taal.

8.2.2 INADAREA (INput-ADress-AREA)

INADAREA is de naam van het adresgebied

analoge-input 4 wanneer de werkingswijze

dom is. Dit adresgebied is opgevuld met

halfwoorden (maximaal 8).
Van de mode-byte van analoog-input-instelhalfwoord is de ana

loog-input bit gelijk aan 1.

De mode extension byte bevat een adres voor de multiplexer.
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In iedere oyclus wordt als eerste vanuit het ingangskanaal, waar

van het adres staat in de mode extension byte van het eerste in

stelhalfwoord, een analoog-input-datahalfwoord ingelezen, enz.

Instructie:

INADAREA DS 8CL2

8.2.3 ICYCLY

ICYCLY is de naam van de geheugenruimte die het aantal uit te

voeren cycli van de systeem-simulatie bevat. Dit aantal is ge

lijk aan dat van de FORTRAN parameter ICYCLY.

Instructie:

ICYCLY DS H

8.2.4 AICYCLY

De geheugenruimte AICYCLY bevat het adres van de geheugenruimte

van de FORTRAN parameter ICYCLY. Dit adres staat in de parameter

lijst van de CALL statement. (zie par. 2.26.4 en 2.26.5)

Instructie:

AICYCLY DS F

8.2.5 ANTCYC

Voor de subroutines waarbij het channel program bestaat uit 2

cycli, die naar behoefte herhaald worden, bevat de geheugenruim

te een getal dat aangeeft hoeveel cycli er in de systeem-simula

tie moeten worden uitgevoerd gedeeld door 2 en verminderd met 1.

In formule:

ANTCYC = ICYCLY/2-1

Instructies:

LH 4,ICYCLY

LH = Load Halfword

SRA = Shift Right Single (verschuif naar rechts).

Het aantal plaatsen dat naar re~hts is verschoven is gelijk aan

1, d.w.~. deel door 2.

SH 4, HEEN

HEEN DC H' l'

SH = Subtract .Halfword

Verminder register 4 me~ 1.

De geheugenruimte HEEN is gelijk aan 1.

DC = Define Constant

H = Halfword
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STH 4,ANTCYC

ANTCYC DS H

STH = Store Halfword

Berg de inhoud van register 4 op in de geheugenruimte ANTCYC.

Voor de subroutines waarbij het channel program bestaat uit een

cyclus bevat de geheugenruimte ANTCYC een getal dat aangeeft hoe

veel cycli er in de systeem-simulatie moeten worden uitgevoerd

verminderd met 2.

In formule:

ANTCYC = ICYCLY-2

Instructies:

LH 4,ICYCLY

SH 4, HTWEE

HTWEE DC H'2'

Verminder de inhoud van register 4 met 2.

De geheugenruimte HTWEE is gelijk aan 2.

STH 4, ANTCYC
,

ANTCYC DS H

Berg de inhoud van register 4 op in de geheugenruimte ANTCYC.

8.2.6 AFOUT

De geheugenruimte AFOUT bevat het beginadres van de FORTRAN pa

rameter IFOUT. Dit adres staat in de parameterlijst van de CALL

statement. (zie par. 2.26.4 en 2.26.5)

Instructie:

AFOUT DS F

8.2.7 NBOUTCHN (NumBer of OUTput CHaNnels)

De geheugenruimte NBOijTCHN bevat het aantal uitgangskanalen van

de distributer die gebruikt worden. Dit aantal is gelijk aan de

FORTRAN parameter KANUIT.
i

Instructie:,
NBOUTCHN DS H

8.2.8 NBINCHN <NumBer of INput CHaNnels)

De geheugenruimte NBINCHN bevat het aantal ingangskanalen van

de multiplexer die gebruikt worden. Dit aantal is gelijk aan de

FORTRAN parameter KANIN.

Instructie:

NBINCHN DS H
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8.2.9 OUTAREA 1
De geheugenruimte OUTAREA 1 bevat het synchronisatie halfwoord.

Van het synchronisatie halfwoord is altijd het synchronisatie

bit gelijk aan 1. Het vaststellen welke van de overige bits

~elijk aan 1 zijn gebeurt door het uitvoeren van een aantal in

structies (zie par. 8.3.2).
Instructie:

OUTAREA 1 DC

OUTAREA 2 DC

x'0400'

x'o40o'

8.2.10 INAREA 1

De geheugenruimte INAREA 1 is de geheugenruimte waarin het

sense halfwoord wordt ingelezen. Deze geheugenruimte bevat voor

dat het sense-halfwoord is ingelezen alleen nog maar nullen.

Nadat het sense-halfwoord is ingelezen is het sleutel-bit in

deze geheugenruimte altijd gelijk aan 1.

Instructie:

INAREA 1 DC X'OOOO'

INAREA 1 DC B'OOOO 0000 0000 0000'
f

sleutel bit

x = Hexadecimale schrijfwijze;

B = Binaire schrijfwijze.

8.2.11 TABEL

De geheugenruimte TABEL bevat 8 mogelijke combinaties van de

mode extension byte van het synchronisatie halfwoord.

Bij iedere waarde Van regelparameter IFOUT behoort een eigen

synchronisatie halfwoord. De geheugenruimte TABEL bevat voor

iedere ~aarde van de parameter lFOUT de mod~ extension byte

van hetisynchronisatie-halfwoord.
;

mode ex~ension byte van a
het synchronisatie-halfwoord~~__~-L~~~~~~~~

ready bit

Timer gebruik bit

A.C. compute bit

A.C. hold bit

Zie ook paragraaf 6.1
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Conditie 1 eigenwaarde = 1----------
lFOUT = 1 Timer gebruik bit = 0

lFOUT = 0 Timer gebruik bit = 1

Conditie 2 eigenwaarde = 2----------
{ A.C. hold bit = 1

lFOUT = 2
A.C. compute bit = 0

IFOUT 0 { A.C. hold bit = 0=
A.C. compute bit = 1

2~~~!~!!_~ eigenwaarde = 4

lFOUT = 4 A.C. ready bi t = 1

lFOUT = 0 A.C. ready bit = 0

Instructies:

TABEL DC B'0001 1000' IFOUT = 0

DC B'0001 0000' IFOUT = 1

DC B'0010 1000' IFOUT = 2

DC 'B'0010 0000' IFOUT = 3

DC B'0001 1100 ' IFOUT = 4

DC B'0001 0100' IFOUT = 5
DC B'0010 1100 ' IFOUT = 6

DC B'0010 0100' IFOUT = 7

Hold mode Compute mode "Gebruik Gebruik A.C.
A.C. A.C. timer ready signaal

lFOUT = 0 neen ja ja neen

IFOUT = 1 neen ja neen neen

IFOUT = 2 ja neen ja neen

IFOUT = 3 ja neen neen neen

lFOUT = 4 neen ja ja ja

IFOUT = :5 neen ja neen ja

lFOUT =,6 ja neen ja ja

IFOUT =,7 ja neen neen ja

Tabel: Het bepalen van de condities aan de hand van de regel-

parameter IFOUT.
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8.2.12 AlOUT

Zonodig bevat de geheugenruimte AlOUT het beginadres van de

FORTRAN opslagruimte, overslagruimte of werkgebied voor de

output-data in een subroutine.

!nstructie:

AlOUT DS F

8.2.13 AlN

Zonodig is er een geheugenruimte AlN, de geheugenruimte AlN

bevat het beginadres van de FORTRAN opslagruimte, overslagruim

te of werkgebied voor de "input-data in een subroutine.

lnstructie:

AlN DS F

8.2.14 lMODE

De geheugenruimte lMODE bevat een getal dat aangeeft in welke

werkingswijze de multiplexer moet staan

lMODE Werkingswijze multiplexer

o sequentieel

1 random

2 repeterend

3 repeterend (wordt niet gebruikt)

lnstructie;

lMODE DC F'1'

8.2.15 AlMODE

De geheugenruimte AlMODE bevat het beginadres van de geheugen

ruimte lMODE

5040 1_----'-_..........._.......i_---1
1

/

geheugenruimte lMODE
i

5~}f41 I 5,044 1

ge'heugenrtiimte AlMODE

lnstruc:tie:

AlMODE DC A(lMODE)

DC = Define Constant'

A = A type Adress Constant



8.8

8.2.16 COMP

De geheugenruimte COMP bevat de eerste byte van het comparator

ha1fwoord. Het comparator ha1fwoord geeft aan hoe het sense

~alfwoord er uit moet zien zander dat er een systeem-fout is

opgetreden. In sommige geva1len is er sprake van een COMP1 en

COMP2 a1s er een keuze moge1ijkheid van comparator ha1fwoord

is.

Instructie:

COMP DC B'0110 0001'

Bits geven aan:

Random werkingswijze multiplexer;

Compute mode van de A.C.;

Sleute1 bit = 1.

8.2.17 ARGLST (ARGument LiST)

De geheugenruimte ARGLST wordt gebruikt bij het oproepen van

de subroutine ERROR en bevat de beginadressen van de parameters

die staan in de parameterlijst van de subroutine ERROR. De sub

routine ERROR gaat gepaard met de vo1gende parameters: IFOUT

en IMODE.

De geheugenruimte ARGLST bevat dus de beginadressen van de pa

rameters IFOUT en IMODE. Ieder beginadres neemt een gehee1

woord in beslag. De geheugenruimtes AFOUT en AIMODE bevatten de

beginadressen van IFOUT resp. IMODE.

Instructie:

ARGLST DS 2F

De geheugenruimte ARGLST is 2 gehe1e woorden groot.

8.2.18 ADCON (ADdress CONstant)

De geheugenruimte ADCON wordt gebruikt bij het oproepen van de

sUbroutine ERROR en bevat het beginadres van de subroutine ERROR~

Instructie:

ADCON DC A(ERROR)

DC = Define Constant

A = A ,type adres constante

8.2.19 ARGLSTS (ARGument LiST subroutine RMIOS)

De geheugenruimte ARGLSTS bevat de beginadressen van de para

meters van de subroutine RMIOS (Deze subroutine zorgt voor
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databewerking). De parameters van de subroutine RMIOS zijn in

volgorde KANUIT, KANIN, lOUT en IN.

Ieder beginadres neemt een geheel woord in beslag.

Instructie:

ARGLSTS DS 4F

De geheugenruimte ARGLSTS bevat 4 gehele woorden.

8.2.20 ADCONS (ADdres CONstant subroutine RMIOS)

De geheugenruimte ADCONS bevat het beginadres van de subroutine

RMIOS.

Instructie:

ADCONS DC A(RMIOS)

8.3 Groepen van instructies

8.3.1 Communicatie hoofdprogra~a en subroutine (voorbeeld)

IFOUT = 2

CALL statement subroutine.

CALL IO(IFOUT, KANUIT, IADUIT, KANiN, IADIN, ICYCLY, lOUT, IN).

Instructies die de verbinding tussen hoofdprogramma en subrou

tine tot stand brengen.

LM 2,9,0(1)

Reg 1 bevat het beginadres van de parameterlijst (hi&r = 4000)

De parameterlijst bevat de beginadressen van de FORTRAN parame

ters in gehele woorden.

4000

4004

4008

4012

4016

4020

4024

4028

1000

1004

2000

1008
, 2028!

1012
j 1060

1120

1000 = begin adres parameter IFOUT

1004 = begin adres parameter KANUIT

2000 = begin adres parameter IADUIT(I)
l

1008 = begin adres pli,rame ter KANIN

2028 = begin adres pa~ameter IADIN(I)

1012 = begin adres parameter ICYCLY

1060 = begin adres par~eter IOUT(I)

1120 = begin adres para'meter IN(I)

LM = Load Multiple

Laad gehele woorden vanuit de geheugenplaats~n beginnende vanaf

het adres dat staat in Reg 1 (= 4000) in de Registers 2 tot en

met 9.
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Dit is het adres van:--------------------
Inhoud Reg 2 = 1000 parameter IFOUT

Inhoud Reg 3 = 1004 aantal uitgangen

Inhoud Reg 4 = 2000 adressen distributer

Inhoud Reg 5 = 1008 aantal ingangen

! ud Reg 6 = 2028 adressen multiplexer

Inhoud Reg 7 = 1012 aantal cycli

Inhoud Reg 8 = 1060 output data

Inhoud Reg 9 = 1120 input data

ST 2,AFOUT

Berg inhoud van reg 2 op (zie par. 8.2.6 AFOUT) AFOUT =1000.

ST 7,AICYCLY

ST = STore fullword

Berg inhoud van reg 7 op (zie par. 8.2.4 AICYCLY) AICYCLY = 1012

L 3,0(,3)

L = Load Fullword

Laad een geheel woord dat staat in een geheugenruimte aangegeven

met 0(,3) over in register 3. Het adres van de geheugenruimte

staat in register 3 (= 1004). Register 3 bevat nu het aantal

uitgangskanalen.

STH 3,NBOUTCHN

STH = STore Halfword

Berg aantal uitgangskanalen op (zie par. 8.2.7 NBOUTCHN).

L 5,0(,5)

Reg 5 = het aantal ingangskanalen
,

STH 15,NBINCHN'

Berg aant~l ingangskanalen op (zie par. 8.2.8 NB~NCHN).

L 7;',0(,7)

Reg 7 = het aantal cycli van de systeem-simulatie.

STH 7,ICYCLY

Berg aantal cycli op (zie par. 8.2.3 ICYCLY).
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8TH 8,AIOUT

Berg inhoud van register 8 op in geheugenruimte AIOUT (zie par.

8.2.~2 AIOUT) AIOUT = 1060.

8TH 9,AIN

Berg inhoud van register 9 op in geheugenruimte AIN (zie par.

8.2.13 AIN) AIN = 1120.

8.3.2 De synchronisatie-funktie

Het bepalen van het synchronisatie halfwoord

8R 10,10 Reg 10 = 0

LA 9, TABEL

LA ~ Load Address

Laad het beginadres van de geheugenruimte TABEL in reg 9 (bijv.

= 5000)

L 2,0(,2)

Laad een geheel woord vanuit een geheugenruimte aangegeven met

0(,2) over in register 2. Het adres van deze geheugenruimte

staat in register 2 en is het beginadres van de FORTRAN parame

ter IFOUT (zie par. 7.3.1). Register 2 is nu gelijk aan de

FORTRAN parameter lFOUT en dus gelijk aan 2. (FORTRAN instructie:

IFOUT = 2)

IC 10,0(2,9)

IC = Insert Character

Haal uit het geheugen een byte en berg die op in register 10.

Het adres van deze byte is gelijk aan de inhoud van reg 9 +

reg 2 = 5000 + 2 = 5002.

Inhoud reg 10: X'OOOO 0026'

LH 9,OUTAREA1

Inhoud reg 9: X'OOOO 0400'

OR 9,10

OR = OR functie (logical operation)

Inhoud reg 9: X'OOOO 0428'

8TH 9,OUTAREA1

Berg synchronisatie halfwoord ope
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Van de mode extension byte (de vierde byte van OUTAREA1) zijn

sample bit en dump bit beide nog gelijk aan O. Aan de hand van

het aantal kanalen (NBOUTCHN en NBINCHN) wordt gekeken of deze

bits ook gelijk aan 1 gemaakt"moeten worden.

LH 3,NBOUTCHN

Reg 3 = Aantal uitgangskanalen

LTR 3,3

LTR = Load and Test Register

Voer de test functie uit en zet de conditie code. De conditie .
;

code geeft aan of een getal negatief, gelijk aan 0, of positief

is.

BZ NOOUTPUT

BZ = Branch on Zero

Vertak naar NOOUTPUT als de inhoud van register 3 gelijk aan 0

is, (dus ook het aantal uitgangskanalen) zo niet voer de volgen

de instructie uit

OI OUTAREA1+1, B'0100 0000'

OI = Or functie Immediate (logische operatie)

Voer de OR functie uit tussen de tweede byte van het synchronisa

tie halfwoord en B'0100 0000' d.w.z. maak dump bit gelijk aan 1.

Inhoud geheugenruimte OUTAREA1 was X'0428' en inhoud geheugen

ruimte OUTAREA1 wordt nu X'0468'.

NOOUTPUT LH 3,NBINCHN

LTR 3,3

Veer de test functie en zet de conditie code

BZ NOINPUT

Vertak naar NOINPUT als het aantal uitgangskanalen gelijk aan 0

is, zo niet voer de volgende instructie uit:

OI OUTAREA1+1, B'1000 0000'
-

Or functie voor de tweede byte van het synchronisatie halfwoordi

maak sample bit gelijk aan 1

NOINPUT NOP 0 NOP = NO oPeration

Ga verder met de volgende instructie.
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8.3.3 Communicatie FORTRAN adresgebied en Assembler adresgebied

Breng de inhoud van het FORTRAN adresgebied over naar het As

sembler adresgebied (uitgangskanalen)

IADUIT(1)

IADUIT(2)

IADUIT(3)

I

I

I

Het bovenstaande is een voorbeeld van een FORTRAN adresgebied:

IADUIT(I).

6000
I----..L...---;

6002
1----....1...----/

6004 1--__""'"-'__.....

Het bovenstaande is een voorbeeld van een Assembler adresgebied:

OUADAREA

Register 4 bevat het beginadres van de FORTRAN parameter IADUIT

(= 2000) zie par. 7.3.1.

LH 9,HTWEE

Inhoud van register 9 is gelijk aan 2

LH 10,HVIER

Inhoud van register 10 is gelijk aan 4

LA 8,OUADAREA

LA = Load Address

Register 8 bevat het beginadres van de geheugenruimte OUADAREA

(= 6000).

LH 3,NBOUTCHN

Register 3 = het aantal uitgangskanalen

LOOPA L 2,0(,4)

Laad in register 2 vanuit de geheugenruimte waarvan het adres

staat in register 4.

Register 4 = 2000

Register 2 = 3

8TH 2,O( ,8)
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Berg inhoud van register 2 (een halfwoord) op in het geheugen

adres bepaald door register 8 (= 6000).

or 0(8), B'1000 0000'

or = Or functie rmmediate.

Voer de or functie uit tussen de inhoud van de geheugenruimte

waarvan het adres staat in register 8 en B'1000 0000', d.w.z.

maak de Analoge output bit van geheugenplaats 6000 gelijk aan 1

(analoog-output-instelhalfwoord).

AR 4,10

Tel bij reg 4 reg 10 ope Register 4 = 2004 (d.z.w. ga naar het

volgende gehele woord in het FORTRAN adresgebied)

AR 8,9

Tel bij reg 8 reg 9 ope Register 8 = 6002. (d.w.z. ga naar het

volgende halfwoord in het Assembler adresgebied).

BCT 3,LOOPA

BCT = Branch on CounT

Verminder register 3 met 1.

Vertak naar LOOPA als inhoud van register 3 positief is. D.W.z.

doorloop lus LOOPA net zo vaak als er uitgangskanalen zijn.

WO~ L 2,0(,4)

Register 4 = 2004

Register 2 = 5

8TH 2,0(,8)

Register 8 = 6002

or 0(8), B'1000 0000'

Maak de analoge output bit van geheugenplaats 6002 gelijk aan 1

(analoog-output-instelhalfwoord).

AR 4,10

Register 4 = 2004+4 = 2008. Dit is het beginadres van IADUIT(3).

AR 8,9

Register 8 = 6002+2 = 6004. Register 8 bevat het beginadres van
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het derde halfwoord in het Assembler adresgebied.

BCT 3,LOOPA

8.3.4 Test functie

Zie paragraaf 2.23.

TM INAREA1, B'OOOO 0001'

TM = Test under Mask

Test aIleen of het sleutel bit gelijk aan 1 of gelijk aan 0 is

(zie paragraaf 2.23.1).

BO FOUT1

BO = Branch if One

Vertak naar FOUT1 als sleutel bit gelijk aan 1 is (dus sense

halfwoord was al ingelezen).

Ga met de volgende instructie verder als sleutel bit~ gelijk

aan 1 is.

TAK4 TM INAREA1, X'01'

Test aIleen of het sleutel bit gelijk aan 1 of gelijk aan 0 is.

BZ TAKA

Vertak naar TAKA ala het sleutel bit gelijk aan 0 is. Voer daar

na de test functie nogmaals uit en doe dat net zo vaak totdat

het sleutel bit gelijk aan 1 wordt ("wacht").

Ga met de volgende instructie verder als sleutel bit niet gelijk

aan 0 is.

CLI INAREA1, B'0110 0001'

CLI: ,= Compare Logical Immediate

Vergelijk de geheugenruimte INAREA1 (een byte) direct met

B'0110 0001'. AIleen de eerste byte van de geheugenruimte

INAREA1 wordt vergeleken met B'0110 0001' (= de eerate byte van

het comparator halfwoord)

BNE FOUTA

BNE = Branch on Non Equal

Vertak naar FOUTA ala een of meerdere bits niet gelijk zijn. Er

treedt dan een aysteem-fout op (zie paragraaf 2.23.2).
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8.3.5 Bereken systeem-fouten parameterIFOUT

Probleem progra~a-timing fout----------------j-------------
FOUT1 SR 3,3

Register 3 is daarna gelijk aan O.

IC 3,INAREA1

Ie = Insert Character

Berg de eerste byte van sense halfwoord op in de 4e byte van

register 3.

SH 3,HEEN

Trek 1 af van de inhoud van register 3, d.w.z. maak sleutel

bit gelijk aan O.

Van de eerste byte van het comparator-halfwoord is sleutel bit

gelijk aan 1 • De exclusive-or functie verricht op de eerste bjte

van het sense halfwoord en van het comparator halfwoord geeft

als resultaat wat betreft het sleutel bit een 1. Dit moet ook

w~er is een probleem programma-timing fout opgetreden, zie

par. 8.3.4.

B FOUTC

B = Branch

Vertak naar FOUTC

FOUTA SR 3,3

Register 3 is gelijk aan O.

IC 3, INAREA1

Berg de eerste byte van het sense halfwoord op in register 3.
Maak de sleutel bit niet gelijk aan 1.

De exclusive-or functie verricht op de eerste byte van het

sense halfwoord en van het comparator halfwoord geeft als re

sultaat wat betreft het sleutel bit een 0; er is geen probleem

programma-timing fout opgetreden.

FOUTC SR 7,7

Register 7 is gelijk aan O.
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IC 7,COMP

Berg de eerste byte van het comparator halfwoord op in register

7.

XR 7,3

XR= Exclusive-or (logical operation).

Verricht de exclusive-or functie op de inhoud van register 7 en

van register 3 en plaats het resultaat in register 7.
Zou register 7 gelijk zijn aan register 3 dan zou na het uit

voeren van deze instructie register 7 enkel 0 bevatten.

Is register 7 niet gelijk aan register 3 dan bevat register 7
na het uitvoeren van deze instructie op die plaatsen een 1 daar

waar een ongelijkheid is opgetreden.

8.3.6 Het oproepen van de subroutine ERROR

FOUTe L 4,AFOUT

Register 4 bevat het beginadres van de parameter IFOUT.

ST 4,ARGLST

Berg de inhoud van register 4 (1 geheel woord) op in de geheugen

ruimte ARGLST.

L 10,AIMODE

Register 10 bevat het beginadres van de parameter IMODE.

ST 10, ARGLST+4

Berg de inhoud van register 10 (1 geheel woord) op in de geheu

genruimte ARGLST beginnende 4 adressen hoger dan het 'beginadros

van de geheugenruimte ARGLST.

ST 7,0(,4)

Register 7 bevat de berekende waarde van de parameter IFOUT

(zie paragraaf 8.3.5). Berg deze parameter op in het geheugen.

Het adres van de geheugenruimte IFOUT staat nog in register 4.

LA 1,ARGLST

Laad in register 1 het beginadres van de geheugenruimte ARGLST.

De geheugenruimte ARGLST bevat de beginadressen van de beide

parameters.
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EXTRN, ERROR

Dit is een macro-instructie voor de Linkage Editor, en geett

aan dat de geheugenruimte ERROR (dit is de naam van een subrou

tine) uitwendig gedefinieerd is. De instructie EXTRN ERROR wordt

steeds opgenomen in een programma dat los van de subroutine ERROR

is geschreven maar wat weI gebruik maakt van die subroutine. Hier

door ontstaat de koppeling hoofdprogramma en subroutine.

L

ADCON DC

15,ADCON

A(ERROR)

Laad in register 15 het beginadres van de subroutine ERROR. ;

BALR 14,15

BALR = Branch and Link

Laad in register 14 het adres + 2 van deze instructie (dit is

het return adres) en spring(vertak) naar het adres dat staat

in register 15. Deze instructie brengt de verbinding tot stand

tussen calling (dit is het programma waarin deze instructie

staat en die een andere subroutine oproept) en called (dit is

de subroutine die wordt opgeroepen; de subroutine ERROR) program.

8.3.7 Het oproepen van de subroutine RMIOS

Deze paragraaf gaat uit van het voorbeeld besproken in par. 8.3.1.

LM 2,9,0(1)

Register 3 bevat het beginadres van de parameter KANUIT

Register 5 bevat het beginadres van de parameter KANIN

Register 8 bevat het beginadres van de parameter IOUT(I)

Register 9 bevat het beginadres van de parameter IN(I)

ST 3,ARGLSTS

Berg de inhoutl van register 3 op in de geheugenruimte ARGLSTS

( een geheel woord).

ST 5,ARGLSTS+4

Berg de inhoud van register 5 op in de geheugenruimte ARGLSTS

(een geheel woord), beginnende vanaf adres ARGLSTS+4.

ST 8,ARGLSTS+8
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Berg de inhoud van register 8 op in de geheugenruimte ARGLSTS

(een geheel woord), beginnende vanaf adres ARGLSTS+8.

ST 9,ARGLSTS+12

Berg de inhoud van register 9 op in de geheugenruimte ARGLSTS

(een geheel woord), beginnende vanaf adres ARGLSTS+12.

LA 1 ,ARGLSTS

Laad in register 1 het beginadres~van de geheugenruimte ARGLSTS.

De geheugenruimte ARGLSTS bevat de beginadressen van de 4 para

meters.

EXTRN RMIOS

Deze instructie in de subroutine die we nu bekijken geeft aan dat

de geheugenruimte RMIOS, dit is de naam van een andere subroutine~

die zorgt voor databewerking, uitwendig gedefinieerd is.

L 15, ,ADCONS

ADCONS DC A(RMIOS)

Laad in register 15 het beginadres van de subroutine RMIOS

BALR 14,15

BALR = Branch and Link

Laad in register 14 het adres+2 van deze instructie (dit is het

return adres) en spring (vertak) naar het adres dat staat in

register 15.

8.3.8 Het aanpassen van het aantal CCW's dat zorgt voor het verzenden

van de output data (Random)

Deze instructies worden uitgevoerd voordat het channel program

is uitgevoerd. Een deel van het channel progrdm ziet er als voIgt

ui t:

IOCCB ,
,

AOUCCW1

DOUCCVI1

SYNCCW1

CCB SYS007,AOUCCW1 functie

CCW X'01', OUADAREA, X'AO,2 adx'es

CCW X' 01' , DA'l'AOU'l'10 , X'AO,2 output-data

CCW X'01',OUADAREA+2, XlAO,2 adres

CCW X'01', DATAOUT20, X'AO,2 output-data

CCW X'01',OUTAREA1, X'60,2 synchroniseren

CCW X'02', INAREA1, X'60,2 sense
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De volgende hulp CCW's worden gebruikt:

TICCCWA CCW X' 08' ,SYNCCW1 ,X' 20' ,1

AIDCCWOU CCW X'01',OUADAREA,X'AO,2

LH 3,NBOUTCHN

LTR 3,3

BZ NOOUTPUT

Vertak naar NOOUTPUT als het aantal uitgangskanalen gelijk is

aan O.

LH 8,HACHT

Register 8 is gelijk aan 8

LH 3,NBOUTCHN

SR 3,8

BZ BRCHN

Vertak naar BRCHN als het aantal uitgangskanalen gelijk is aan

8. Als het aantal uitgangskanalen gelijk is aan 8 dan hoeft het

channel program niet aangepast te worden:

LH 3,NBOUTCHN

Per uitgangskanaal moet een CCW worden uitgevoerd dat zorgt voor

het verzenden van een adres en een CCW dat zorgt v60r het ver

zenden van de output data. Het aantal geheugenplaatsen dat deze

2 CCW's innemen is 16 bytes. Zijn er N uitgangskanalen dan zijn

er N CCW's die zorgen voor het verzenden van de adressen en N

CCW's die zorgen voor het verzenden van de output data. Het aan4

tal geheugenplaatsen dat deze 2N CCW's innemen is 16N bytes.

SLA 3,4(0)

SLA = Shift Left single

Schuif register 3 vier plaatsen naar links op. D.w.z. vermenig

vuldig register 3 met 16. Register 3 is gelijk aan het aantal

geheugenplaatsen dat 2N CCW's innemen. N is gelijk aan het aan

tal uitgangskanalen.

L 8,AAOUCCW1

AAOUCCW1 DC A(AOUCCW1)
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De geheugenruimte AOUCCW1 bevat het eerste CCW dat zorgt voor

het verzenden van een adres voor het eerste uitgangskanaal.

De geheugenruimte AAOUCCW1 bevat het beginadres van de geheugen

ruimte AOUCCW1.

Het beginadres van de tweede CCW die zorgt voor het verzenden

van een adres voor het tweede uitgangskanaal is 16 hoger dan

het beginadres van de geheugenruimte AOUCCW1.

AR 8,3

Register 8 is nu gelijk aan het beginadres van de geheugenruimte

AOUCCW1 plus 16N. Als er N uitgangskanalen zijn moeten er N;

CCW's worden uitgevoerd die een adres verzenden. Register 8 bevat

nu het beginadres van het (N+1)de CCW dat een adres zou moeten

verzenden maar niet meer moet worden uitgevoerd.

MVC AIDCCwou(4) ,0(8)

MVC = Move Characters

Transporteer 4 bytes van een geheugenruimte naar een geheugen-

ruimte.

Het beginadres van de geheugenruimte van waaruit het transport

plaats heeft staat in register 8.

AIDCCWOU is de naam van de geheugenruimte waar naar toe het

transport plaats heeft.

De bedoeling van deze instructie is om de informatie van 4 bytes

te bewaren, die zich bevindt in de geheugenruimte beginnende

vanaf het adres dat staat in register 8.

MVC 0(4,8),TICCCWA

Transport~er 4 bytes van een geheugenruimte naar een geheugen

ruimte.

TICCCWA is de naam van de geheugenruimte van waaruit het trans

port plaats heeft.,
Het begidadres van de geheugenruimte waar naar toe het transport

plaats heeft staat in register 8.

Door deze instructie wordt het (N+1)de CCW dat zorgt voor het

verzenden van een adres verandert in een TIC CCW. De bedoeling

is om de overige CCW's niet meer uit te voeren maar verder te

gaan met het CCW dat staat in de geheugenruimte SYNCCW1.
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NOOUTPUT LA

BRCHN

3,SYNCCW1
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Als het aantal uitgangskanalen gelijk is aan 0 moet niet als

eerste worden uitgevoerd het CCW dat staat in de geheugenruimte.

AOUCCW1 maar het CCW dat staat in de geheugenruimte SYNCCW1.

Register 3 bevat het beginadres van de geheugenruimte SYNCCW1.

STH 3,IOCCW+10

IOCCB is de naam van de geheugenruimte die het Channel Control

Block bevat.

Het beginadres van het COW dat het eerst wordt uitgevoerd staat

in de bytes 10 en 11 van het CCB. Door deze instructie wordt

het beginadres veranderd.

BRCHN NOP 0

Ga met de volgende instructie verder.

HACHT DC H'8'

De geheugenruimte HACHT is gelijk aan 8.

8.3.9 Het in zijn oorspronkelijk staat brengen van het channel program

m.b.t. het verzenden van de output data.

Deze instructies worden uitgevoerd nadat het channel program is

uitgevoerd.

LH 3,NBOUTCHN

LTR 3,3

BZ BRCHU

Vertak naar BRCHU als het aantal ui tgangskanalen gelijk is aan 0.'

LH 7,HACHT

SR 3,7

BZ BRCHR
\

Vertak naar BRCHR als het aantal uitgangskanal~n gelijk is aan 8.
Als het aantal uitgangskanalen gelijk is aan 8 dan behoeft het

channel program niet in, zijn oorspronkelijke staat worden terug

gebracht.

LH 3,NBOUTCHN

SLA 3,4(0)
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SLA =Shift Left single (4 plaatsen)

Vermenigvuldig register 3 met 16.

L 8,AAOUCCW1

Register 8 bevat het beginadres van het eerate CCW dat zorgt

voor het verzenden van een adres

AR 8,3

Bij de inhoud van register 8 is 16N opgeteld. N is gelijk aaJ;l.

het aantal uitgangskanalen. Register 8 bevat het beginadres van

het (N+1) de CCW die zorgt voor het verzenden van een adres.

Dit is het beginadres van hetzelfde CCW dat in de vorige para

graaf veranderd is in een TIC CCW.

MVC O( 4,8) ,AIDCCWOTJ

Transporteer 4 bytes van een geheugenruimte naar een geheugen

ruimte.

AIDCCWOU is de naam van de geheugenruimte van waaruit het trans

port plaats heeft. In de vorige paragraaf is aangegeven dat deze

ruimte is opgevuld met de informatie van 4 bytes die oorspronke

lijk stond in de geheugenruimte beginnende vanaf het adres dat

staat in register 8.

Het beginadres van de geheugenruimte waar naar toe het transport

plaats heeft staat in register 8.

B BRCHR

BRCHU L 3,AAOUCCW1

Het aantal uitgangskanalen is gelijk aan O. Het COW dat in de

oorspronkelijke staat van de subroutine als eerste moet worden

uitgevoerd staat niet in de geheugenruimte SYNCCW1 maar in de

geheugenruimte AOUCCW1. Deze instructie laad het beginadres van

de geheugenruimte AOUCCW1 in register 3.

STH 3,IOCCB+10
\

Berg het beginadres van de geheugenruimte AOUCOW1 op in de bytes

10 en 11 van het CCB dat staat in de geheug~nruimte IOCOB.

BRCHR NOP 0

Vergelijk deze paragraaf met de vorige en let vooral op het aan

tal uitgangskanalen dat bepalend is voor het al dan niet uitvoeren

van de instructies.
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8.3.10 Het aanpassen van het aantal CCW's dat zorgt voor het verzenden

van de input data (Random)

Deze instructies.worden uitgevoerd voordat het channel program

is uitgevoerd.

Een deel van het channel program ziet er als voIgt uit:

functie

SYNCCW1

AINCCW1

AOUCCW2

SYNCCW2

CCW X'01',OUTAREA1,X'60',2 synchroniseren

CCW X'02',INAREA1,X'60' ,2 sense

CCW X'01',INADAREA,X'60',2 adres

CCW X' 02' "DATAIN1 ,X' 60' ,2 input data

CCW X'01' ,INADAREA+2,X'60',2 adres

CCW X'02',DATAIN2,X'60',2 input data

CCW X'01',OUADAREA,X'AO,2 adres

CCW X'01',DATAOUT1E,X'AO,2 output data

CCW X'01',OUTAREA2,X'60',2 synchroniseren

cew X'02',INAREA2,X'60',2 sense

De volgende hulp CCW's worden gebruikt

TICCCWB CCW x'08' ,AOUCCW2,X'20',1

TICCCWC CCW X'08',SYNCCW2,X'20',1

TRACKCCW CCW X'01',TRACK,X'60',2

AIDIN1 DS 2D

TRACK DC B'OOOO 0001'

DC B'0001 0000'

LH 3,NBINCHN

Register 3 is gelijk aan het aantal ingangskanalen. Per ingangs

kanaal moet een CCW worden uitgevoerd dat zorgt voor het ver

zenden van een adres en een CCW dat zorgt voor het inlezen van

de input data. Zijn er M ingangskanalen dan zijn er M CCW's

die zorgen voor het verzenden van de adressen en M CCW's die

zorgen voor het inlezen van de input data. Het aantal geheugen

plaatsen dat deze 2M CCW's innemen is '16M bytes.

SLA 3,4(0)

Vermenigvuldig register 3 met 16. Register 3 is gelijk aan het

aantal geheugenplaatsen dat 2M CCW's innemen.



nende vanaf het adres dat staat in

LH 4,NBINCHN

LTR 4,4

HZ BRCHL
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! L 8,AAINCCW1

AAINCCW1 DC A(AINCCW1)

Register 8 bevat het beginadres van de geheugenruimte AINCCW1.

Deze geheugenruimte bevat het CCW dat zorg draagt voor het ver

zenden van een adres naar het eerste ingangskanaal.

AR 8,3

Register 8 bevat het beginadres van het (M+1)de CCW dat zorgt

voor het verzenden van een adres voor een ingangskanaal.

MVC AIDIN1(13),o(8)

MVC = Move Characters

Transporteer 13 bytes van een geheugenruimte naar een geheugen

ruimte.

Het beginadres van de geheugenruimte van waaruit het transport

plaats heeft staat in register 8.

AIDIN1 is de naam van de geheugenruimte waar naar toe het

transport plaats heeft.

De bedoeling van deze instructie is om de informatie van 13

bytes te bewaren, die zich bevindt in de geheugenruimte begin

register 8.

Vertak naar BRCHL als het aantal ingangskanalen gelijk aan 0 is.

Als het aantal ingangskanalen ongelijk is aan ° wordt gewoon

met de volgende instructie verder gegaan. Nadat de adressen

zijn verzonden en de data is ingelezen moet een track puls ge

genereert worden•

. MVC o(4,8),TRACKCCW

Transporteer 4 bytes.

TRACKCCW is de naam van de geheugenruimte van waaruit het trans

port plaats heeft. De geheugenruimte TRACK bevat het halfwoord

die zorgt voor het genereren van de track puls.

AH 8,HACHT
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Vermeerder register 8 met 8. Het adres dat staat in register 8

is het beginadres van het (M+1)de CCW dat zorgt voor het inle

zen van input data

BRCHL LH

LTR

BZ

4,NBOUTCHN

4,4

BRCHO

Vertak naar BRCHO als het aantal uitgangskanalen gelijk is aan O.

Als het aantal uitgangskanalen ongelijk is aan 0 moet hierna

voor het verzenden van het eerste adres voor een uitgangskanaal

het CCW dat staat in geheugenruimte AOUCCW2 worden uitgevoe~d.

LH 3,NBINCHN

LH 7,HACHT

SR 3,7

BZ BRCHP

Vertak naar BRCHP als het aantal ingangskanalen gelijk is aan

8, want dan wordt automatisch al het CCW dat staat in de geheu

gentuimte AOUCCW2 uitgevoerd.

MVC O(5,8),TICCCWB

Transporteer 5 bytes.

De geheugenruimte TICCCWB bevat een TIC CCW dat er voor zorgt

dat hierna het CCW dat staat in de geheugenruimte. AOUCCW2 wordt

uitgevoerd.

B BRCHP

BRCHO MVC O(5,8),TICCCWC

Als het aantal uitgangskanalen gelijk is aan 0 dan moet het CCW

dat staat in de geheugenruimte SYNCCW2 worden uitgevoerd en

dat zorgt voor het synchroniseren.

De geheu~enruimte TICCCWC bevat een TIC CCW die er voor zorgt

dat hierna het CCW dat staat in de geheugenruimte SYNCCW2 wordt

uitgevoerd. ;

BRCHP NOP 0

De inhoud van register 8 is nu altijd het beginadres van een ge

heugenruimte die een TIC CCW bevat. Deze geheugenruimte van 8
bytes bevatten oorspronkelijk het (M+1)de CCW dat zou moeten



8-27

zorgen voor het inlezen van input data als het aantal ingangs

kanalen ongelijk is aan 0, of bevatten oorspronkelijk het (M+1)de

CCW dat zou moeten zorgen voor het verzenden van een adres

voor een ingangskanaal als het aantal ingangskanalen gelijk is

aan O.

8.3.11 Het in zijn oorspronkelijke staat brengen van het channel pro

gram met betrekking tot analoge input.

Deze instructies worden uitgevoerd nadat het channel program

is uitgevoerd. Gedurende het uitvoeren van het channel program

is de inhoud van register 8 niet veranderd en bevat nu nog

steeds het beginadres van de geheugenruimte die een TIC CCW

bevat.

LH 3,NBINCHN

LTR 3,3
BZ BRCHQ

Vertak naar BRCHQ als het aantal ingangskanalen gelijk is aan O.

Als het aantal ingangskanalen ongelijk is aan 0 dan is de in

houd van register 8 gelijk aan het beginadres van de geheugen~

ruimte die het (M+1)de CCW bevatte, dat zou moeten zorgen voor

het inlezen van input data.

SH 8,HACHT

De inhoud van register 8 is nu gelijk aan het beginadres van

de geheugenruimte die het (M+1)de CCW zou moeten bevatten voar

het verzenden van een adres voor een ingangskanaal.

BRCHQ MVC 0(13,8),AIDIN1

Transporteer 13 bytes.

Breng de (M+1)de CCW's die zorgen voor het verzenden van een

adres en het inlezen van input data weer in hun oorspronkelijke

toestand.

8.3.12 Het berekenen van de parameter ICYCLY aan het eind van de sub

routine.

8.3.12.1 Voor een channel program dat 2 cycli omvat.
-------------------------------~-----_.----,

Belangrijke instructies zijn

LH 3,ANTCYC
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De geheugenruimte ANTCYC is gelijk aan ICYCLY/2-1. De geheu

genruimte ICYCLY is gelijk aan het aantal uit te voeren c7cli

EXCP IOCCB

Instructie zorgt voor het uitvoeren van channel program START

BO FOUT1

Vertak naar FOUT1 als er een tout optreedt.

BO FOUT2

Vertak naar FOUT2 als er een tout optreedt

BCT 3 ,START

Hierdoor wordt de inhoud van Reg 3 steeds met '~n verminderd.

BO FOUT1

Vertak naar FOUT1 als er een tout optreedt

BO FOUT2

Vertak naar FOUT2 als er een tout optreedt

WAIT IOCCB

Deze instructie zorgt voor het wachten totdat het channel

program is uitgevoerd. Er is geen tout opgetreden en de para

meter ICYCLY behoudt zijn oude waarde.

L 4,AFOUT

Register 4 is gelijk aan het beginadres van de parameter

lFOUT.

LH 7,HZERO

Register 7 is gelijk aan O.

ST 7,0(,4)

Maak de parameter IFOUT gelijk aan O.

B EINDE
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FOUT1 SLA 3,1(0)

SLA = Shift Left single (een plaats)

Vermenigvuldig register 3 met 2.

AH 3,HTWEE

Vermeerder register 3 met 2.

Inhoud register 3 is nu gelijk aan het aantal cycli dat nog

moet worden uitgevoerd.

B FOUT3

FOUT2 SLA 3,1(0)

Ve~menigvuldig register 3 met 2.

AH 3,HEEN

Vermeerder register 3 met 1.

Inhoud register 3 is gelijk aan het aantal cycli dat nog

moeten worden uitgevoerd.

B

FOUT3 B

FOUTC L

FOUT3

FOUTC

7,AICYCLY

Register 7 is gelijk aan het beginadres van de parameter

ICYCLY

LH 10,ICYCLY

Register 10 is gelijk aan het aantal cycli dat oorspronke

lijk moest worden uitgevoerd.

SR 10,3

Verminde~ inhoud register 10 ~et inhoud van register 3. Re

gister 10 is gelijk aan het aantal cycli dat nog moet worden

uitg~voerd.

ST 10,0( ,7)
,

Maak de parameter ICYCLY gelijk aan de inhobd van register 10.

In deze paragraaf is aIleen besproken wat er gebeurt bij
\

FOUT1 en FOUT2. Hetzelfde verhaal geldt echter ook bij FOUTA

en FOUTB.
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Voorbeeld

Aantal uit te voeren eyeli is 1000.

Bij het voor de derde maal doorlopen van Ius START wordt bij

de test: BO roUT2 een tout geeonstateerd. D.w.z. er zijn

5 eyeli goed uitgevoerd.

Uitwerking:

rCYCLY = 1000

ANTCYC = 499

Voordat het channel program is uitgevoerd is inhoud van re

gister 3 = 499.

Bij het voor de derde maal doorlopen van Ius START is inhoud

van register 3 = 497.

Vertak naar FOUT2.

Na het uitvoeren van instruetie FOUT2 is inhoud van register

3 = 994.

Na het uitvoeren van de volgende instruetie is inhoud van re

gister 3 = 995.

Na het uitvoeren van de instruetie

LH 10,rCYCLY

is de inh6ud van register 10 = 1000

Na het uitvoeren van de volgende instruetie is de inhoud van

register 10 = 5.

Dit is de waarde van de parameter rFOUT: Het aantal uitgevoer

de eyeli.

8.3.12.2 Y~~~_=~~_£~~~~=!_f~~~~~~_~~~_~_£~£!~~_~~!~~~

Belangrijke instrueties zijn:

LH 5,ANTCYC

De geheugenruimte ANTCYC is gelijk aan ICYCtY-2. De geheugen

ruimte rCYCLY is gelijk aan het aantal uit te voeren eyeli.

EXCP rOCCB
START

BNE FOUTA

Vertak naa~ FOUTA als er een tout optreedt.
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BCT 5 ,START

BNE FOUTA

Vertak naar FOUTA als er een fout optreedt.

SH 5,HEEN

Verminder register 5 met 1.

Inhoud register 5 is gelijk aan -1.

BNE FOUTA

Vertak naar FOUTA als er een fout optreedt.

WAIT IOCCB

Als deze instructie wordt uitgevoerd is bij het uitvoeren

van' het channel program geen fout opgetreden.

De parameter IFOUT is gelijk aan 0.

De parameter ICYCLY blijft gelijk.

B

FOUTA B

FOUT AH

EINDE

FOUT

5,HTWEE

Vermeerder register 5 met 2.

De inhoud van register 5 is gelijk aan het aantal eyeli dat

nog moet worden uitgevoerd.

LH 7,AICYCLY

Register 7 is gelijk aan het beginadres van de parameter

ICYCLY.

LH 10,ICYCLY

SR 10,5

Register 10 is gelijk aan het aantal cyeli dat 1s uitgevoerJ.

ST 10,0(,7)

Maak de parameter ICYCLY gelijk aan de inhoud van register

10.

In deze paragraaf is alleen besproken wat er gebeurt ala er

een fout optreedt bij FOUTA. Hetzelfde verhaal geldt eehter

ook bij FOUT1 en FOUTB.
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8.3.13 Extra-synchronisatie CCW en extra sense CCW (de "nulde"cyclus)

Het eerste CCW van een channel program dat wordt uitgevoerd is

een extra synchronisatie CCW en daarna van een extra sense

CCW. AIle subroutines die meerdere cycli van de systeem simula

tie ~itvoeren maken gebruik van deze 2 extra CCW's.

:ret channel program bevat hiervoor de volgende CCW's:

EXTRA

EXTSYNCH

EXTSENSE

CCW .

CCW

DC

DC

DC

X'01',EXTSYNCH,X'60',2

X'02',EXTSENSE,X'60',2

B'OOOO 0100'

B'OOOO 1000'

X'OOOO'

Van het synchronisatie halfwoord

- zijn sample bit en dump bit beide gelijk aan 0; er worden

geen sample puIs en dump puIs gegenereert;

- zijn A.C. hold mode bit en A.C. compute mode bit beide gelijk

aan 0: de mode van de A.C. wordt niet gewijzigt;

- is de timer gebruik bit gelijk aan 1. Het heeft n.l. geen

zin de subroutines die gebruik maken v.an deze 2 extra syn

chronisatie CCW's te gebruiken zander timer;

- is de A.C. ready bit gelijk aan 1; het extra synchronisatie

CCW wordt bij de "eerste" timer puIs direct uitgevoerd.
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9. SUBROUTINE RMIO-DRMIO

Zie voor de FORTRAN CALL statement paragraaf 7.1. Het besproken

voorbeeld van deze paragraaf is hetzelfde als voorbeeld 1 van pa

ragraaf 7.1. Voor het doen van analoge output worden 2 uitgangska

nalen van de distributer gebruikt met de adressen 7 en O.

Voor het doen van analoge input worden 2 ingangskanalen van de mul

tiplexer gebruikt met de adressen 4 en 2.

Aantal uit te voeren cycli = 100.

9.1 De gebruikte gebieden

In het assembler-programma wordt van de volgende gebieden geb~ik

gemaakt:

- Voor de output data de segmenten: DATAOUTX. In het FORTRAN pro

gramma wordt er gebruik gemaakt van een opslagruimte IDATA(I,J)

die onderverdeeld is in segmenten. Ieder segment bevat in gehele

woorden de data voor een kanaal. Bovenaan in de opslagruimte

staan de segmenten voor de output data en direct daarna komen de

segmenten voor de input data. In het Assembler programma wordt

er geen gebruik gemaakt van een opslagruimte maar alleen van

segmenten. Het bepalen van de grootte en de plaats van de seg

menten kan geheel willekeurig geschieden en gebeurt in de sub

routine DRMIO.

Het segment DATAOUT1 bevat in halfwoorden voor alle cycli alle

output data voor een kanaal. Het segment DATAOUT2 bevat de out

put data voor een Ander willekeurig kanaal enz.

Er zijn in het totaal 8 segmenten DATAOUTX.

- Voor de input data de segmenten: DATAINX. Voor de segmenten

DATAINX geldt bijna hetzelfde als voor de segmenten DATAOUTX.

Het segment DATAINX bevat in halfwoorden voor alle cycli alle

input dat~ voor een willekeurig ingangskanaal ~an de multiplexer.

Er zijn in het totaal 8 segmenten DATAINX·.

- Adresgebied: OUADAREA

Het adresgebied OUADAREA bevat maximaal 8 analoge-output-instel

halfwoorden voor de-8 uitgangskanalen.

Zie paragraaf 8.2.1.
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- Adresgebied:INADAREA

Het adresgebied INADAREA bevat maximaal 8 analoge-input-instel- .

halfwoorden voor de 8 ingangskanalen.

Zie paragraaf 8.2.2.

De geheugenruimtes: OUTAREA1 en OUTAREA2.

Het channel program bestaat uit 2 eyeli. De geheugenruimte

OUTAREA1 bevat het synehronisatiehalfwoord dat in iedere oneven

eyelus wordt overgezonden. De geheugenruimte OUTAREA2 bevat het

synehronisatie halfwoord dat in iedere even eyelus wordt overge

zonden. Zie paragraaf 8.2.9.

De geheugenruimtes: INAREA1 en INAREA2.

Het channel program bestaat uit 2 eyeli. In iedere oneven cyclus

wordt in de geheugenruimte INAREA1 het sense halfwoord ingelezen.

In iedere even eyelus wordt in de geheugenruimte INAREA2 het sense

halfwoord ingelezen.

Het werkgebied:HULPA

Het werkgebied HULPA bevat de beginadressen van de segmenten

DATAOUTX.

In iedere eyelus (Data-adres funetie A of Data-adres funetie(C)

worden de adressen met 2 vermeerderd om daarmede ook de andere data

halfwoorden te adresseren.

In iedere cyelus worden de adressen die staan in het werkgebied HULPA

ingelezen in het IO AREA deel van iedere overeenkomstige CCW van

of IO Blok A of IO Blok C.

Het werkgebied: HULPB

Het werkgebied HULPB bevat de beginadressen van de segmenten

DATAINX.

Tn iedere cyelus (Data-adre$ funetie B of Data-~dres funetie ~)

worden de adressen met 2 vermeerderd om daarmede ook de andere

data halfwoorden te adresseren.

In iedere eyelus worden de adressen die staan in het werkgebied

HULPB ingelezen in het IO AREA deel van iedere overeenkomstige CCW

van of IO Blok B of IO Blok.D.

Het werkgebied: HULPC

Het werkgebied HULPC bevat de beginadressen van de segmenten

DATAINX.
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Deze adressen worden in iedere cyclus niet veranderd en alleen aan

het eind van het uitvoeren van de subroutine bij de communicatie

Assembler-programma - FORTRAN-programma.

c~ c:
~ :'

2400

2402

2598

C;>o <,.. .. ;..

198

002

0002

2

c:~
<: ~ < ..

2598

400

402

1

1

:. <~ <~

1

1000

1198

1002

DATAOUT1 DATAOUT2 DATAIN1 DATAIN2

3000 7 3200 4 4000 1000 4200 2000

3002 o 3202 2 4002 1400 4202 2400·

HULPB (HULPC)HULPAINADAREAOUADAREA

Het segment DATAOUT1

Het segment DATAOUT2

Het segment DATAIN1

Het segment DATAIN2

bevat de output data voor uitgangskanaal 8.
bevat de output data voor uitgangskanaal 1.

bevat de input data voor ingangskanaal 5.
bevat de input data voor ingangskanaal 3.

Het adres van kanaal J is gelijk aan J-1.

Van de instel halfwoorden in de adresgebieden is alleen maar de

inhoud van de mode extension bytes weergegeven.

Het adresgebied OUADAREA

de uitgangskanalen.

Het adresgebied INADAREA

bevat zodoende de adressen 7 en 0 van

,
bevat zodoende de adressen 4 en 3 Van

de ingangskanalen.

HULPA bevat de beginadressen van de segmenten DATAOUT1 en DATAOUT2

(deze adressen worden in iedere cyclus met 2 vermeerderd). "

HULPB bevat de beginadressen van de segmenten DATAIN1 en"DATAIN2

(deze adressen worden in iedere cyclus met 2 vermeerderd) •. "

HULPC bevat de beginadressen van de segmenten DATAIN1 en-DATAIN2

(en blijft constant).
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9.2 Het Channel program

Het channel program ziet er in zijn algemene gedaante als voIgt uit:

C.C Functie

Schrijf Overzenden instelhalfwoord

Schrijf Overzenden datahalfwoord

CCW Schrijf Overzenden instelhalfwoord

CCW Lees Inlezen datahalfwoord

(!~ACKCCW) ccw Schrijf Genereren track puIs

(TIC~CWB) CCW TIC Spring naar: """)
~-------------------

AOUCCW2 ccw Schrijf Overzenden instelhalfwoord

CCW Schrijf Overzenden datahalfwoord

Naam

AOUCCW1

(T'::CCCWA)
,,;

SYNCCW1

AINCCW1

(TICCWC),
SYNCCW2

AINCCW2

(TRACKCCW)

(TICCCWD)

ccw

CCW

CCW

ccw
ccw

CCW

ccw

ccw

ccw

ccw

CCW

ccw

ccw

CCW

ccw
CCW

ccw

CCW

ccw
ccw

Schrijf

Schrijf

TIC

Schrijf

Lees

Schrijf

Lees

Schrijf

Schrijf

TIC

Schrijf

Lees

Schrijf

Lees

Schri jf

Lees

Schrijf

TIC

Overzenden instelhalfwoord

Overzenden datahalfwoord

Spring naar: =:>
Overzenden synchr. halfw.

Inlezen sense halfwoord

Overzenden instelhalfwoord

Inlezen datahalfwoord

Overzenden instelhalfwoord

Overzenden instelhalfwoord

Spring naar: ~

Overzenden synchr. halfw.

Inlezen sense halfwoord

Overzenden instelhalfwoord

Inlezen datahalfwoord

Overzenden instelhalfwoord

Inlezen datahalfwoord

Genereren track puIs

Spring naar:

10 blok
A output

10 biok
B input

10 blok
C output

10 blok
D

oneven
cyclus

even
cyclus

Ieder 10 blok bestaat in zijn oorspronkelijke gedaante uit 16 ccw's

onderverdeeld in: 8 cCW's die een instelhalfwoord overzenden en 

8 CCW's die een datahalfwoord overzenden of inlezen.

In de"oorspronkelijke gedaante is het channel program opgezet voor

het werken aan 8 ingangskanalen en 8 uitgangskanalen.
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Als er aan minder dan 8 kanalen wordt gewerkt moet het channel pro

gram worden aangepast. Dit gebeurt door het invoegen van in ieder

10 blok waar dit nodig is van een Transfer in Channel CCW (zie

paragraaf 2.11 TIC CCW). Het IOAREA deel Van een TIC CCW bevat de

na[.,,' van een geheugenruimte. Van het CCW die na het TIC CCW wordt

uitgevoerd staat de naam in het IOAREA deel van het TIC CCW.

Bijv.:

Naam ~E=~~~!= ~E=~~~~

TICCCWA CCW x'08' ,SYNCCW1,X'60',1

x'08' geeft aan de commando code = TIC

TICCCWA is de naam van het TIC CCW

SYNCCW1 is de naam van een CCW

De naam van het CCW dat na dit TIC CCW wordt uitgevoerd is SYNCCW1.

Dit wordt omschreven als: spring naar SYNCCW1.

In het Channel program wordt gebruik gemaakt van 4 TIC CCW's die

worden aangeduid met de volgende namen:

Namen Functie----- -------
TICCCWA Spring naar SYNCCW1

TICCCWB Spring naar SYNCCW2

TICCCWC Spring naar SYNCCW3

TICCCWD Spring naar SYNCCW4

uitgangskanalen gelijk

: \bijzondere geva11en.
J

worden er geen TIC

uitgangskanalen-ge-

is aan 0 worden besproken in paragraaf

Ala het aantal ingangakanalen gelijk is aan 8

CCW's ingevoegd, Dit geldt ook als het aantal

lijk is aan 8.

Als er gebruik wordt gemaakt van analoge input moet er voor de

Als het aantal uitgangskanalen van 1 tot en met? is wordt er ge

bruik gemaakt Van TICCCWA en TICCCWC voor resp. 10 blok A en 10

blok C.

Als het aantal ingangskanalen van 0 tot en met 7 is wordt er ge

bruik gemaakt van TICCCWB en TICCCWD voor resp. 10 blok B en 10

blok D.

De comp~icaties die optreden als het aantal

multiplexer, in iedere cyclus een track puIs gegenereerd worden.
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Dit genereren van een track puls gebeurt na het overzenden van

een instel halfwoord, waarvan van de mode byte de IIInstellen

A.C. mod~ bit" gelijk is aan 1 (zie par. 4.8), en van de mode

extension byte de "multiplexer track bit" gelijk is aan 1 (zie

par. 4.8.4).
Het overzenden van dit instel halfwoord gebeurt door het uitvoeren

van een zogenoemd TRACKCCW (TRACKCCW is de naam van een CCW).

Als het aantal ingangskanalen van 1 tot en met 7 is wordt er eerst

gebruik gemaakt van TRACKCCW veer 10 blek B en 10 blok D en daar

na van TICCCWB en TICCCWD voer resp. 10 blek B en 10 blok D.
•

Als ~et aantal ingangskanalen gelijk is aan 8 wordt er geen ge-

bruik gemaakt van TRACKCCW.

Het invoegen van een CCW gebeurt door het uitvoeren van een Move

(transport) instructie. Bij een Move instructie zijn altijd 2

adressen belangrijk en wel: het beginadres van de geheugenplaatsen

van waaruit het transport plaats heeft, en het beginadres van de

geheugenplaatsen waar naar toe het transport plaats heeft. Verder

is nog belangrijk het aantal bytes dat getransporteerd wordt.

De beginadressen van de geheugenplaatsen van waaruit het trans

port plaats heeft, worden berekend aan de hand van TRACKCCW,

~ICCCWA, TICCCWB, enz.

De beginadressen van de geheugenplaatsen van waaruit het transport

plaats heeft, worden berekend aan de hand van de namen AOUCCW1,

AINCCW1, AOUCCW2 en AINCCW2 van resp. 10 blok A, B, C en D.

Uitwerking voorbeeld

Bij het voorbeeld van di t hoofdstuk wordt er aan 2 ingangskanalen)3,
,~

en 2 uitgangskanalen gewerkt dus moet er van ieder 10 blok 4 CCW'd

worden uitgevoerd.

Van 10 bloir. A moet het vijfde CCW (dit is het derde CCW dat zorg

draagt veor het overzenden van een instel halfwdord) worden ver

anderd in;een TIC CCW (d.m.v. TICCCWA). Het beginadres van het

tweede CC~ dat zorg draagt voor het overzenden v~n een instel

halfwoord. Voor het derde CCW geldt 2 • 16 hoger dan het eerste

CCW, enz. Algemeen: Het beginadres van het N de CCW dat zorg

draagt voor het overzenden van een instel halfweord is 16·(N-1)

hoger dan het beginadres van het eerste CCW.
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Van 10 blok C moet ook het derde CCW dat zorg draagt voor het

overzenden van een ins tel halfwoord worden veranderd in een TIC

CCW (d.m.v. TICCCWC). Van 10 blok B moet het derde CCW dat zorg

draagt voor het overzenden van een ins tel halfwoord veranderd

worden door gebruik te maken Van TRACK CCW en moet het derde

CCW dat zorg draagt voor het inlezen van een data halfwoord

worden veranderd in een TIC CCW (d.m.v. TICCCWB). Voor 10 blok

D geldt ~etzelfde als voor 10 blok B aIleen wordt er nu gebruik

gemaakt van TICCCWD in plaats van TICCCWB.

- Zie voor de instructies die zorg dragen voor het aanpassen van

het aantal CCW's die zorg dragen voor het verzenden van de

output data (Random) paragraaf 8.3.8 en in subroutine RMIO de

instructies die beginnen even voorbij de instructie met de

naam: LUSC.

In paragraaf 8.3.8 wordt aIleen het aanpassen van 10 blok A

besproken hetzelfde geldt echter ook voor 10 blok C. Het begin

adres van de geheugenruimte waar naar toe het transport plaats

heeft staat in register 8 en 9 voor resp. 10 blok A en 10 blok

C.

- Zie voor de instructies die zorg dragen voor het aanpassen van

het CCW's die zorg dragen voor het verzenden van de input data

(Random) paragraaf 8.3.10 en in subroutine RMIO de instructies

die beginnen even voorbij de instructie met de naam: LUSB.

Het beginadres van de geheugenruimte die veranderd is in een

TIC CCW staat in register 8 en 9 voor resp. 10 blok B en 10

blok D. Dit geldt echter ook als de geheugenruimte niet veran

derd is m.a.w. register 8 en register 9 bevat altijd het begin

adres van de TIC CCW van resp. 10 blok B en 10 blok D. Dit is.,
belangrijk voor het beeindigen van het uitvoe~en van het Channel

program,i omdat dan de TIC CCW van of 10 blok B\of 10 blok D

verandeid wordt in een NOP CCW (zie par. 2.12 NOP CCW).,
Als er geen fout is opgetreden wordt de TIC CCW v~n 10 blok D

\
veranderd d.m.v. de instructie

NOINPUTX MVI
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Als er weI een fout is opgetreden wordt de TIC CCW van 10 blok D

veranderd d.m.v. de instructie die komt na FOUT1 of FOUTA

MVIO(9),X'03'

of wordt de TIC CCW van 10 blok B veranderd d.m.v. de instructie

die komt na FOUT2 of FOUTB.

MVIO(8),x'03'

- Zie voor de instructies die zorg dragen voor het in zijn oorspron

kelijke staat brengen van het channel program met betrekking tot

'de analoge input paragraaf 8.3.11 en in de subroutine RMIO de ~n

structies die beginnen even voorbij de instructie met de naam:

EINDE •

. Gedurende het uitvoeren van het channel program is de inhoud van

register 8 en 9 niet veranderd m.a.w. de inhoud van register 8

bevat het beginadres van het TIC CCW van 10 blok B en register

9 bevat het TIC CCW van 10 blok D.

- Zie voor de instructies die zorg dragen voor het in zijn oorspron

kelijke staat brengen van het channel program met betrekking tot

de analoge output paragraaf 8.3.9 en in subroutine RMIO de instruc

ties die beginnen even voorbij de instructie met de naam: NOINPUTY.

9.2.1 Het overzenden van de halfwoorden in een cyclus

transport d.m.v.

In een cyclus worden de volgende halfwoorden overgezonden waarbij

wordt uitgegaan van het voorbeeld van dit hoofdatuk (2 ingangs

kanalen, 2 uitgangakanalen).

I I I I 1 ! 1 , 1 I
Adres uitgangskanaal is 7

~en CCW met

schrijf commando

een CCW met

schrij'f commandoI I
- Analoog-output-datahalfwoord

Instelhalfwoord

1 I I, 0 0 0

Analoge output bit F 1 Adres uitgangskanaal is 8

- Analoog-input-datahalfwoord

I I-~-

~en CCW met

schrijf commando

elm CCW met

schrijf commando
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een CCW met

schrijf commando

gebruik

A.C. compute mode bit

A.C. hold mode bit

Dump bit

Sample bit

een CCW met

schrijf commando

Synchronisatie fout bit

ompute mode bit

Random werkwijze multiplexer

- Instel halfwoord e&n CCW met

1 I I. I I I 1 1
0

I 0 Ischrijf commando
I I I I I I I
Analoog-input bit = 1 Adres ingangskanaal = 4

- Analoog-input-datahalfwoord

~--,-I----,-------,------,--------,-I-'--------Il--------"-------I~
- Instel halfwoord

een CCW met

leescommando

een CCW met

I I I ISChrijf commando
1 1 I I I I I I I 1 0 I 1 I 0

--A+--n-a~1-o-o--Jg'----i;-n.Lp-u-+t~b-!i-:t-="---:::;-1"""""-;;"A-:idf-r-e-s"---1;-·n....g-a---'n....g-s·kL..a-n-a....a....,l:;--'o=~2

- Analoog-input-datahalfwoord

'-----'------1---'-' ,-------r---- elm CCW met

leescommando

In iedere cyclus zijn de plaatsen in het geheugen waarvandaan

de instel halfwoorden en het synchronisatie halfwoord worden

verzonden en waarin het sense halfwoord wordt ,ingelezen steeds

hetzelfde.

Bij de datahalfwoorden is dit niet het geval, datahalfwoorden

worden in iedere cyclus naar verschillende geheugenplaatsen

verzonderl..

Het werkgebied HULPA bevat de beginadressen van de geheugenruim

tes waarvanuit in iedere cyclus de output data wordt verzonden.

In iedere cyclus worden de beginadressen met 2 verhoogd.

Het werkgebied HULPB bevat de beginadressen van de geheugenruim

tes waarin in iedere cyclu~ de output data wordt ingelezen.
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In iedere cyelus worden de beginadressen ~et 2 verhoogd.

- Uitwerking voorbeeld:

In de eerste eyelus bevat HULPA de adressen 1000 en 1400

en bevat HULPB de adressen 2000 en 2400

In de tweede eyeIus bevat HULPA de adressen 1002 en 1402

en bevat HULPB de adressen 2002 en 2402, enz.

Het veranderen van de adressen in het werkgebied HULPA gebeurt

in de 2.9 data-adres functies A en C en het veranderen van de

adressen in het werkgebied HULPB gebeurt in de z.g. data-adres

funeties B en D.

9.3 Communieatie FORTRAN programma - Assembler-programma.

Zie als inleiding voor deze paragraaf,paragraaf 8.3.1: Communieatie

hoofdprogramma e~ subroutine.

Zie .paragraaf 8.2.5: ANTCYC

Het channel program' bestaat uit 2 eyeli

ANTCYC = ICYCLY/2-1

Zie paragraaf 8.3.3: Communieatie FORTRAN adresgebied en Assembler

adresgebied en programma onderdeel LOOPA.

De macro OUT zorgt dat het werkgebied HULPA de beginadressen van

de segmenten DATAOUTX bevat.

De geheugenruimte ADATOUT1 bevat het beginadres van de geheugenruim

te DATAOUT1.

In het nu volgende wordt nader uiteengezet de eommunieatie van de

FORTRAN opslag-ruimte IDATA(I,J) en de segmenten DATAOUTX aan de hand

van de programma-onderdelen LUSM en LUSN.

Register 2 = 2 = Aantal uitgangskanalen

Register 3 :: 24

Register 4 = 4000 :: beginadres werkgebied HULPA

Register11 = X'OOOO FFFF'

Het adres van de geheugenruimte, waarin het beginadres staat van

het segment IDATA(I,1), is 24 hoger dan het beginadres van de para

meterlijst. Het beginadres van de parameterlijst staat in register 1.

Register 5 :: beginadres van het segment IDATA(I,1)

Register 8 :: 1000 :: beginadres van het segment DATAOUT1

\
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De instructie:

NR 8,11

is belangrijk als de geheugenruimte DATAOUTX gedefinieerd zou zijn

in de 2de helft van het geheugen bijv. beginadres DATAOUT1 =
X'9000'.

Voor het uitvoeren van de instructie is register 8 gelijk aan

. , X' FFFF 9000'.

Na het uitvoeren van de instructie is register 8 gelijk aan

X'0000 9000'.

Register 6 = 100

Transportrvia 2 instructies:

Laad een geheel woord vanuit het geheugenadres dat staat in re

gister 8.
Berg een halfwoord op in het geheugenadres dat staat in register

5.
Register 5 = beginadres +4 van het segment IDATA(I,1)

Register 8 = 1002 = beginadres +2 van het segment DATAOUT1.

Register 6 = 99

Ga naar LUSN en doe dat 99 maal.

Daarna:

Register 3 = 28

Register 4 = 4002 = beginadres + 2 van werkgebied'HULPA.

Ga naar LUSM want inhoud register 2 = 1.

Het adres van de geheugenruimte, waarin het beginadres staat van

het ,segment IDATA(I,2), is 28 hoger dan het beginadres van de

parameterlijst.

Register 5 = beginadres van het segment IDATA(I,2)

Register 8 = 1400 = beginadres van het segment,DATAOUT2.

Maak de eerste helft van register 8 gelijk aan X'OOOO'

Register 6 = 100

Transport 'via 2 instructies:
f

Laad een geheel woord en berg een halfwoord ope

Register 5 = beginadres + 4 van het segment IDATA(I,2)

Register 8 = 1402 = beginadres + 2 van het segment DATAOUT2.

Ga naar LUSN en doe dat 99 maal.

Daarna:
•

Register 3 = 32

Register 4 = 4004
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Ga niet naar LUSM want inhoud register 2 = 0

Berg de inhoud van register 3 op in de geheugenruimte AIDA.

- Zie het programma-onderdeel BRCHN.

Het adres van de geheugenruimte, waarin h~t beginadres staat van

de parameter KANIN is 12 hoger dan het beginadres van de para

meterlijst en het adres van de geheugenruimte, waarin het begin

adres staat van het FORTRAN adresgebied (de parameter IADIN(I)

is 16 hoger dan het beginadres van de parameterlijst). De beide

beginadressen staan in resp. register 5 en 6.

- Zie voor Communicatie FORTRAN adresgebied,(waarin de adress~n

staan van de ingangskanalen van de distributer) en Assembler-adres

gebied ter vergelijking paragraaf 8.3.3 en het programma-onderdeel

LOOPB.

De macro IN zorgt dat de werkgebieden HULPB en HULPC de beginadres

sen van de segmenten DATAINX bevatten. De geheugenruimte ADATAIN1

bevat het beginadres van de geheugenruimte DATAIN1.



9.4 Het klaarmaken van het channel program probleem-programma niveau 2

Subroutine RMIO werkt volgens methode 2 (Ius in channel program

en Ius in probleem-programma niveau 3) zie paragraaf 2.21.2.

Voordat het channel program wordt uitgevoerd moet het channel

program worden aangepast. Dit gebeurt in probleem-programma

niveau 2. De CCW's van 10 blok A worden aangepast in programma

onderdeel LUSA (Data-adres functie A)o

De CCW's van/IO blok B worden aangepast in programma-onderdeel

LUSB (Data-adres functie B).

10 blok A en 10 blok B worden o.a. in de eerste cyclus uitge?oerd.

De CCW's van 10 blok C worden aangepast in programma-onderdeel

LUSC (Data-adres functie C).

10 blok C wordt o.a. in de tweede cyclus uitgevoerd.

Het klaarmaken van de Cmy's die worden uitgevoerd in de overige

cycli gebeurd gedurende het uitvoeren van het channel program

(zie paragraaf 9.5).

In het nu volgende wordt uitgewerkt programma-onderdeel LUSA

(Data-adres functie A) aan de hand van het voorbeeld.

Register 2 = 2 = Aantal uitgangskanalen

Register 4 = 4000 = beginadres werkgebied HULPA

Register 7 = 16

Register 6 = beginadres van bt eerste CCW van 10 blak A dat zorgt

voor het overzenden van een datahalfwoord.

Register 5 = 1000 = beginadres van het segment DATAOUT1.

Berg dit adres op in het IOAREA deel van het eerste CCW (zie

paragraaf 2.10.2).

Register 5 = 1002

Berg dit getal op in werkgebied HULPA

Register ~ = 4002 beginadres + 2 werkgebied HULPA

Register 6 = beginadres van het tweede CCW van [0 blok A dat

zorgt voor het overzenden van een datahalfwoord.

Ga naar LUSA.

Register 5 = 1400 = beginadres van het segment DATAOUT2.

Berg dit adres 9P in het IOAREA deel van het tweede CCW.

Register 5 = 1402

Berg dit getal op in werkgebied HULPA enz.
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Na het uitvoeren van programma-onderdeel LUSA bevat werkgebied

HULPA de volgende informatie:

4000

1

4002 ____...1...- ......,

_________....J

werkgebied HULPA

In het nu volgende wordt uitgewerkt programma-onderdeel LUSB

(Data-adres funetie B).

Register 2 = 2 = Aantal ingangskanalen

Register 4 = 4200 = beginadres werkgebied HULPB

Register ? = 16

Register 6 = beginadres van het eerste CCW van 10 blok B dat

zorgt voor het inlezen van een data halfwoord.

Register 5 = 2000 = beginadres van het segment DATAIN1.

Berg dit adres op in het IOAREA deel van het eerste CCW.

Register 5 = 2002

Berg dit getal op in werkgebied HULPB

Register 4 = 4202 = beginadres + 2 werkgebied HULPB

Register 6 = beginadres van het tweede CCW van 10 blok B dat

zorgt voor het inlezen van een datahalfwoord.

Ga naar LUSB enz.

Na het uitvoeren van programma-onderdeel LUSB bevat werkgebied

HULPB de volgende informatie:

4200

1
4202 ____.......L. _

---------
werkgebied HULPB

Nadere uitwerking programma-onderdeel LUSC.

Het werkgebied HULPA bevat de beginadressen +2'van de segmenten

DATAOUT1 ien DATAOUT2.
i,

Deze informatie, die het werkgebied HULPA bevat wordt resp. op

geborgen in het IOAREA deel van het eerste CCW van 10 blok C dat

zorgt voor het overzenden van een data halfwoord en in het

IOAREA deel van het tweede CCW van 10 blok C dat zorgt voor at

overzenden van een data halfwoord.
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Register 6 bevat achtereenvolgens de beginadressen van de beide

CCW's van 10 blok C die zorgen voorhet overzenden van een data

halfwoord.

Na het uitvoeren van programma-onderdeel LUSC bevat het werkge

bied HULPA de volgende informatie:

1004

1404

4000 .....-----+--------l
4002 1-- --1... ---1

werkgeb1ed HULPA

9.5 Het uitvoeren van het Channel program probleem-programma niveau 3

Het channel program begint met het uitvoeren van een extra syn

chronisatie CCW en het probleem-programma niveau 3 met het testen

van het extra-sense halfwoord (zie par. 8.3.4 en het programma

onderdeel TAK). Het probleem-programma niveau 3 ziet er in het

kort als volgt uit:

EXCP macro Cyclusnummer Programma-onderdeel

START

Oneven test functie I III N-3 TAKA

Data-adres functie D II IV N-2 BRCHD

Data-adres functie A III V N-1 BRCHA

Even test functie II IV N-2 TAKB

Data-adres functie B III V N-1 BRCHB

Data-adres functie C IV VI N BRCHC

Ga naar START N/2-1 maar

Oneven test functie N-1 TAKC

Data-adres functie D N LUSD

Onderbreek channel-program

],lven test functie N TAKD

WAIT macro

Sluit het channel program

Na het uitvoeren van de EXCP macro instructie begint het channel

program met het uityoeren van de eerste cyclus; de CCW's van 10

blok A en 10 blok B.

De oneven test-fuhctie wordt besproken in paragraaf 8.3.4.
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Na het uitvoeren van de oneven testfunctie I heeft het channel

program 10 blok A uitgevoerd en begint het probleem-programma

niveau 3 met het uitvoeren van de data-adres functie D II en

de data-adres functie A III.

Na het uitvoeren van de programma-onderdelen BRCHD en BRCHA bevat

ten de werkgebieden HULPB en HULPA resp. de volgende informatie:

42001
2004

14202 2404

werkgebied HULPB

4000 1 1006 I
4002 1406

werkgebied HULPA •

De even testfunctie gaat bijna geheel hetzelfde als de testfunc

tie besproken in paragraaf 8.3.4. INAREA2 is de naam van de ge

heugenruimte waarin, in iedere even cyclus het sense halfwoord

wordt ingelezen.

Na het uitvoeren van de even testfunctie II heeft het channel

program 10 blok B en 10 blok C uitgevoerd en begint het probleem

programma niveau 3 met het uitvoeren van de data-adres functie B

III en C IV.

Na het uitvoeren van de programma-onderdelen BRCHB en BRCHC bevat

ten de werkgebieden HULPB en HULPA resp. de volgende informatie;

4200
1 20061 4000 I

1008
14201 2406 4002 1408

werkgebied HULPB werkgebied HULPA

Het aantal malen dat naar START wordt gegaan wordt bepaald aan

de hand van de inhoud van register 3.

Het onderbreken van het channel program gebeurt door de commando

code van een CCW te veranderen van TIC in NOP (zie ook par. 9.2

en het programma-onderdeel NOINPUTX).

De WAIT macro instructie wacht totdat het gehele channel program

is uitgevoerd. Het sluiten van het channel program is een onder

deel van het probleem_programma niveau 2 en gebeurt do.or de

commando code van een CCW (die even te voren ook veranderd was)

te veranderen van NOP in TIC d.w.z. het channel program wordt in

zijn oorspronkelijke staat terug gebracht. Dit gebeurt door de

volgende instructie; MVI 0(9),x'08'.
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9.6 Communicatie Assembler programma - FORTRAN programma

Als er een of meerdere systeemfouten is of zijn opgetreden, zie

par. 8.3.5 en 8.3.6.

Voor het berekenen van de parameter ICYCLY aan het eind van de

subroutine zie paragraaf 8.3.12.1.

In het nu volgende wordt nader uiteengezet (aan de hand van het

voorbeeld) de communicatie van de segmenten DATAIN1 en DATAIN2

met de FORTRAN opslagruimte IDATA(I,J) dat gebeurt in de program

ma-onderdelen LUSG en LUSH.

Register 1 = beginadres van de parameterlijst

Register 3 = 32

Het adres van de geheugenruimte, waarin het beginadres staat van

het segment IDATA(I,3) is 32 hoger dan het beginadres van de

parameterlijst. In het segment IDATA(I,3) komt in gehele woorden

de input data te staan die het segment DATAIN1 nu reeds in halve

woorden bevat.

Register 4 = beginadres werkgebied HULPC

Register 9 = 2

Register 10 = 4

Register 11 = X'OOOO FFFF'

Register 5 = beginadres van het segment IDATA(I,3)

Register 8 = 2000 = beginadres van het segment DATAIN1.

Maak de eerste 16 bits van register 8 gelijk aan X'OOOO'.

Register 6 = 100

Transport via 2 instructies

Laad in register 7 een halfwoord vanuit het geheugenadres dat

staat in register 8.

Berg de inhoud van register 7 op in het geheug~nadres dat staat

in registe.r 5.

Register 5 = beginadres +4 van het segment IDATA(I,3)

Register S= 2002 = beginadres +2 van het segmen~ DATAIN1

Register 6 = 99

Ga naar LUSH en doe dat 99 maal.

Daarna:

Register 3 = 36
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Het adres van de geheugenruimte, waarin het beginadres staat van

het segment IDATA(I,4) is 36 hoger dan het beginadres van de para

meterlijst. In het segment IDATA(I,4) komt in gehele woorden de

input data te staan die het segment DATAIN2 nu reeds in halve

woorden bevat.

Register 4 = beginadres +2 werkgebied HULPC.

Ga naar LUSG want de inhoud van register 2 is gelijk aan 1, enz.t •••
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Bijlage I: Veranderingen

1.1 Opzet en wijzigingen in het programmeren van het systeem.--------------------------------------------------------
Bij de oorspronkelijke opzet van het systeem is er vanuit gegaan

dat de gebruiker het hoofdprogramma in FORTRAN programmeert. Dit

programma is aangeduid als het sturende FORTRAN programma of

probleem-programma niveau 1.

Het sturende FORTRAN programma roept dan de gewenste subroutines

ope De subroutines zijn geschreven in Assemblertaal en onderver

deeld in probleem-programma niveau 2 en probleem-programma ni

veau 3 (zie par. 2.16).

Een probleem-programma kan worden onderverdeeld in een standaard

probleem-programma en een variable-probleem-programma.

Het probleem-programma niveau 1 bestaat uit een standaard- en uit

een variable-probleem-programma.

De probleem-programma's niveau 2 en niveau 3 bestaan in de oor

spronkelijke opzet enkel uit standaard-probleem-programma's.

Van deze opzet kan echter worden afgeweken.

Het probleem-programma niveau 1 kan in Assembler taal worden ge

schreven en roept dan de Assembler subroutines ope Is het pro

bleem-programma niveau 1 in Assembler taal geschreven dan kunnen

niveau 1 en niveau 2 samengevoegd worden tot een probleem-program

mao Het onderscheid in hoofdprogramma en subroutine komt dan te

vervallen.

In het hoofdstuk data-bewerking is er vanuit gegaan dat de sub

routine die zorg draagt voor de data-bewerking geschreven is in·

FORTRAN. Hiervan kan ook worden afgeweken. Data-bewerking kan

ook plaats vinden in een probleem-programma niveau 3 (in Assem

bler taal). In dat geval bestaat een probleem-programma niveau 3

ook uit een standaard-deel en uit een variabel-deel. Dit variabele

deel van het probleem-programma niveau 3 moet echter door de ge

bruiker in Assembler-taal worden geschreven en voldoet daarmee

aan de specifieke eisen van de gebruiker. Het voordeel hiervan

is dat de cyclustijd korter kan worden gekozen.
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Bijlage II

Het synchroniseren van het channel program met de timer-puIs ge

beurt door gebruik te maken van een synchronisatie CCW. Het uit

voeren van het synchronisatie CCW duurt net zo lang totdat een

timer-puIs gegenereerd wordt. Daarna wordt pas met het uitvoeren

van de volgende CCW's van het channel program verder gegaan. Het

CCW dat hierna wordt uitgevoard is het sense CCW, waarbij het

sense-halfwoord wordt ingalezen in de DC. In het probleem-programma

niveau 3 wordt er gewacht totdat het sense-halfwoord is ingelezen.

Dit gebeurt door het testen van de geheugenruimte waarin het

sense-halfwoord wordt ingelezen. Zodra het sense-halfwoord is

ingelezen wordt het sleutel-bit gelijk aan 1 en wordt er verder

gegaan met de volgende instructie.

Deze methode is nadelig vooral wanneer er lange wachttijden zijn.

Gedurende deze wachttijd wordt aIleen het sense halfwoord getest

en dit is pas belangrijk zodra het sense halfwoord wordt ingele

zen. De best oplossing is om bij cyclus tijden groter dan onge

veer 15 milliseconden gebruik te maken van subroutines die ~en

cyclus uitvoeren. Bij deze subroutines wordt er in het probleem

programma niveau 3 niet gewacht. Maar wel wordt na het uitvoeren

van de IO operatie getest of er systeem-fouten zijn opgetreden

in een probleem-programma niveau 2.

Bij proces-computers wordt er gebruik gemaakt van interrupts.

Op het moment van het interrupt wordt er overgesprongen naar ee~

subroutine die het interrupt verwerkt. Tot het moment van het

interrupt kan er dan "iets anders" worden gedaan.

Er zijn ook nog 2 andere methodes om het channel program te syn

chroniseren met de timer puIs. Hierbij wordt weI gebruik gemaakt

van een interrupt. Beide methodes zijn echter onbruikbaar omdat

de supervisor de interrupts niet op de juiste wijze verwerkt.

(Zie par. II.2 en II.3 van deze bijlage II.)

De stuureenheid is met de "2701" verbonden door middel van com

municatie-lijnen. Een van daze lijnen is de interrupt lijn.
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Een interrupt vanuit de stuureenheid wordt er bij deze methode

gegenereerd als de interrupt-lijn wordt doorverbonden met de

timer. Door het genereren van een interrupt op commando van een

timer-puIs wordt het Attention bit van het Channel status Word

(CSW) gezet. Het Channel status Word is een dubbelwoord lang.

Een onderdeel van het CSW zijn de status bits. De status bits

bevatten informatie over het uitvoeren van de 10 operatie.

Een van de status bits is het Attention bit. (Zie voor CSW lite

ratuurlijst nr. 1 en verder literatuurlijst nr. 3, page 138-141
"CCB macro".)

In het probleem-programma wordt het Attention bit van het CSW

getest. Na het gelijk aan 1 worden van het Attention bit is met

zekerheid bekend dat er een timer-puIs gegenereerd is.

De Supervisor moet er o.a. zorg voor dragen dat het interrupt

op de juiste wijze wordt verwerkt en dat het Attention bit ook

werkelijk gelijk aan 1 wordt. Dit is echter bij de gebruikte

D.C. niet het geval en daarom is deze methode niet bruikbaar.

Deze methode zou men aan kunnen duiden als een hardware interrupt

in tegenstelling tot de methode van de volgende paragraaf: een

software interrupt.

In paragraaf 2.10.3 is het FLAG deel van een CCW besproken. Een

van de tot nu toe niet besproken flag bits is het Program con

trolled interrupt bit (PCI b~t). Als van een CCW, die wordt uit

gevoerd het PCI bit gelijk is aan 1 dan wordt er ook een inter

rupt gegenereerd. Als er een program controlled interrupt gege

nereerd is, wordt het PCI bit van het CSW gelijk aan 1. Het PCI

bit is even als het Attention bit een van de status bits van het

CSW. Opgelet moet worden dat het PCl bit van een ccw iets andere

is dan het PCI bit van het CSW. Ee~ program controlled interrupt

wordt er bij deze methode gegenereerd als van af het synchronisa

tie CCW of het sense CCW het PCI bit gelijk is aan 1. Ook hier

geldt dat de supervisor er o.a. zorg voor moet dragen dat het

PCI bit van het CSW ook werkelijk gelijk aap 1 wordt nadat er

een interrupt gegenereerd is. Dit is bij de gebruikte D.C.

echter niet het geval vandaar dat deze methode ook niet bruik-
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baar is. In tegenstelling tot de voorafgaande paragraaf (een hard

ware interrupt) zou men een program controlled interrupt kunnen

aanduiden als een software interrupt.

Recaputilatie:

Als een CCW wordt uitgevoerd waarvan het pcr bit gelijk is aan

1 wordt er een program controlled interrupt gegenereerd en wordt

het PCI bit van het caw gelijk aan 1. Het PCI bit van een caw
zou dan getest dienen te worden.
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Bijlage III: Ret testen Van de duur van de programma's

Ret testen van de duur van een programma-onderdeel gebeurt met

behulp van de interval-timer van de IBM 360.

De interval-timer werkt met een interval-tijd van 1/50 sec.

Na iedere 1/50 sec. wordt bij de stand Van de interval-timer 6

eenheden opgeteld. Een, periode van 1 sec. komt overeen met

300 eenheden.

Ret testen van programma-onderdelen gebeurt door de beginstand

van de interval-timer op te nemen; het programma-onderdeel uit

te voeren en de eindstand van de interval-timer op te nemen.

Ret verschil van eindstand en beginstand gedeeld door 300 le

vert de duur van het programma in seconden.

Wordt het verschil met 10.000/3 vermenigvuldigd dan krijgt men

de duur in micro-seconden.

Ret programma-onderdeel dat getest moet worden, wordt niet een

maal u~tgevoerd, maar is in een Ius opgenomen die bijv. 1000

maal wordt doorlopen. Ret eindresultaat moet dan nog door 1000

worden gedeeld.

Voor het verkrijgen van de stand van de interval-timer wordt

in een Assembler-programma de macro instructie GETIME TU gebruikt.

De macro instructie GETIME TU plaatst de stand van de interval

timer in register 1.

In een FORTRAN programma wordt gebruik gemaakt van de subroutine

TIMER. Deze subroutine is geschreven in Assembler taal en maakt

gebruik van de macro instructie GETlME TU.

De instructie CALL TIMER (ITIJD) roept de subroutine ope

Na het uitvoeren van de subroutine is de vari~bele ITIJD gelijk

aan de waarde van de interval-timer.29 maal uitvoeren van de

instructie CALL TIMER (ITIJD) komt overeen met;6 eenheden en

duurt due 1/50 sec. De duur van het uitvoeren ~an de instructie

CALL TIMER (ITIJD) is gelijk aan: ;g~~9 micr see. = 0,69 micro

sec.

De duur van het direct na elkaar uitvoeren van een EXCP en WAIT

macro instructie ~s getest aan de hand van het volgende Assem-

bIer-programma:
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LH 2,H1000 REG2 = 1000

GETIME TU

ST 1 ,BEGIN BEGIN = beginstand interval-timer

TAK EXCP INCCB

WAIT INCCB

BCT 2,TAK

GETIME TU

ST 1,EIND EIND = eindstand interval-timer

INCCB CCB SYS007,INCCW

INCCW ccw X'03' ,AREA,X'20' ,2

H1000 DC H'1000'

AREA DS H

BEGIN DS F

EIND DS F

Het uit te voeren channel program bestaat slechts uit een CCW.

De commando code van dit CCW iSl NO Operation, d.w.z. er wordt

geen 10 Operatie uitgevoerd. Dit is het kortste channel program.

Het testen van de duur van een EXCP en WAIT macro instructie

komt aldus neer op ~et testen van de minimale duur van het uit

voeren van een channel program.

De instructie BCT 2,TAK zorgt er,voor dat EXCP en WAIT macro

instructie 1000 maal worden uitgevoerd. De duur van de twee

macro instructies in micro seconden is (EIND-BEGIN)·10.000/(3·1000).

SYS007 staat op de symbolische naam van het 10 Device waarvoor

de 10 Operatie wordt uitgevoerd. Ieder 10 Device heeft,een sym

bolische naam.

De duur van een EXCP en WAIT macro instructie is getest voor

meer danieen 10 Device.

Resul ta t,en voor Tape Unit . 5180 micro sec •.
voor Printer : 450b micro sec.

;,roor kaartlezer of ponsmachine: 576d, micro sec.
I

voor 2701 4500' micro sec.
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uitvoeren.

Van de subroutines die meerdere eyeli van informatie-transport

uitvoeren is van een deel van het probleem-programma niveau 3

de duur getest.

Het probleem-programma niveau 3 verzorgt voor aIle eyeli van de

simulatie het uitvoeren van het channel program. De duur van

dat deel van het probleem-programma is nu getest dat het uit

voeren van het channel program voor een eyelus verzorgt.

Dit deel bestaat uit een testfunetie, een data-adres funetie•
voor de input en een data-adres funetie voor de output. De test-

funetie is zodanig aangepast dat steeds de volgende instruetie

wordt uitgevoerd. Er treden bijv. geen fouten ope Het Assembler

programma ziet er dan als voIgt uit:

LH

GETIME

ST

2,H1000

TU

1 ,BEGIN

REG 2 = 1000

START Testfunetie

Data-adres funetie
voor input-data

Data-adres funetie
voor output-data

BCT 2 ,START

GETIME TU

ST 1,EIND

H1000 DC HI 1000 I

BEGIN DS F

EIND DS F

De duur van dit programma-onderdeel is gelijk" aan:

(EIND-BEGIN)*10.000!(3*1000)

De duur van dit programma-onderdeel bepaalt de minimale cyelus

tijd.

De subroutines RMIO en SMIO zijn getest voor aIle eombinaties

van ingangs- en uitgangskanalen (zie bijlageV-1 en bi,jlageV-8).
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Voor de als "bijzondere gevallen" aangeduide groep van subrou

tines geldt dat

RMINX getest is voor ieder aantal ingangskanalen,

RMOUY getest is voor ieder aantal uitgangskanalen, en

RMIOXY getest is voor aIle combinaties van ingangs- en uitgangs

kanalen (som aantal kanalen kleiner of gelijk aan 10).

Voor de IIbijzondere gevallen" geldt verder dat de duur gelijk

is voor al die combinaties, waarVan de som aantal ingangs- en

-, ~ tgangskanalen gelijk is.

{Zie bijlage V-2 ).

111.4 ~~~~_!~~_~~E~~~~~~!~_~!=_!!~_~~~!~~_!~~_!~!~~~~~!!:~~~~~E~~~'
uitvoeren.

Van de subroutines die een cyclus van informatie-transport uit

voeren wordt de duur van de gehele subroutine getest. Bij de

duur is inbegrepen een aantal instructies van het FORTRAN pro-

gramma.

In de Assembler subroutine staan EXCP en WAIT macro instructie

na elkaar, doch er wordt geen 10 Operatie uitgevoerd. Het chan

nel program bestaat slechts uit een CCW met als commando code

NO Operation. De subroutine is zodanig aangepast dat steeds de

volgende instructie wordt uitgevoerd. Er treden bijv. geen

fouten Ope

Het FORTRAN en Assembler programma zien er dan als voIgt uit

(minimale opzet)

DIMENSION ITIJD(2)

',INCCB

tNCCB

(14,r1)

RETURN (14,r1)

INCCB CCB SYS007,INCCW

INCCW CCW X' 03' ,AREA ,X' 20' ,2

AREA DS H

CALL TIMER (ITIJD(1» IOSUB CSET

DO 10!ICYCLY = 1,1000 ~SAVE

CALn IOSUB (parameters) EXCP
I

: WAIT..
I

CONTINUE

CALL TIMER (ITIJD(2»

10



111-5

In het FORTRAN programma wordt de gehele duur, zowel van het

klaarmaken, als het oproepen en het uitvoeren van de subroutine

getest. De gehele subroutine is in het FORTRAN programma in een

Ius opgenomen die 1000 maal doorlopen wordt.

ITIJD(1) is gelijk aan de beginstand van de interval-timer en

ITIJD(2) aan de eindstand van de interval-timer (zie bijlage 111-1).

Duur van het programma-onderdeel is gelijk aan

(ITIJD(2)-ITIJD(1))·10.000/(3*1000)

De duur van dit programma-onderdeel bepaalt de minimale cyclus

tijd. In de geteste uitvoering zijn de FORTRAN instructies in

de Ius minimaal genomen. Bij het werkelijk testen van de cylus

tijd, is het belangrijk dat de langste weg van FORTRAN instruc

ties, bij een goed uitvoeren van de subroutine (dus geen fouten),

getest wordt. Hierbij zijn inbegrepen die instructies die vol

doen aan de specifieke eisen van de gebruiker.

Bij de cyclustijd moet nog eens het uitvoeren van de CCW's op

geteld worden. Het uitvoeren van EXCP en WAIT macro instructie

is al bij .de cyclustijd inbegrepen.
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Bijlage IV

IV.1 Het testen van de pr~gramma's m.b.v. de kaartlezer of ponsmachine-----------------------------------------------------------------
De programma's zijn getest met behulp van de kaartlezer. De kaart

lezer kan ook gebruikt worden om in kaarten iets te ponsen, van

daar de naam ponsmachine. De kaartlezer is een 10 DEVICE die in

dit geval gebruikt wordt om de 2701 te simuleren.

Door een kaart van de kaartlezer in te lezen wordt het inlezen

van informatie gesimuleerd (input). Door in een kaart van de

kaartlezer te ponsen wordt het verzenden van informatie gesimu

leerd (output).

Het inlezen van een kaart of het ponsen in een kaart komt overeen

met het uitvoeren van een CCW. Een kaart bestaat uit 80 kolommen.

Het inlezen van 1 kolom komt overeen met het inlezen van een

byte (8 bits).

Cijfers en letters worden ieder weergegeven door een eigen

kaartcode. reder cijfer en letter komt overeen met een eigen com

binatie van 8 bits. Deze combinatie van 8 bits (een byte) wordt

in het vervolg aangeduid als geheugencode.

Kaartcode en geheugencode stemmen niet met elkaar overeen (er

vindt intern een vertaling plaats). Iedere geheugencode komt

overeen met een kaartcode en iedere kaartcode komt overeen met

een geheugencode. Er zijn zodoende 256 kaartcodes. (Zie: Lite

ratuurlijst nr. 2, Appendix F, page 149.)

Het informatie-transport gebeurt met halfwoorden (2 bytes).

Het verzenden van een halfwoord komt overeen met het ponsen in

twee kaartkolommen. reder halfwoord wordt op een eigen manier

uitgeponst. Aan de hand van de kaartcode weet men dus hoe de

bits in het halfwoord gerangschikt zijn (verthal kaartcode in

geheugenrode) •

Wil men ten bepaald halfwoord inlezen dan stel~ men aan de hand,
van de geheugencode van dat halfwoord de kaartdode vast. Zelf

wordt dJn deze kaartcode in een kaart getypt. Htt inlezen van
I

die kaai't komt dan overeen met het inlezen van h~t gewenste

halfwoord. Bij het simuleren wordt steeds beginnende vanaf

kolom 1 zelf getypt of door de kaartlezer geponst. Het testen

van programma's wordt nu verder aan de hand van een voorbeeld

besproken.
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Voorbeeld: Subroutine RMIO een ingangskanaal en een uitgangskanaal.

De volgende uitgangskanRal halfwoorden worden per cyclus overge

zonden en er is aangegeven wat er bij de kaartlezer gebeurt.

Analoge-output-instelhalfwoord het ponsen in kaart een

Output-data halfwoord het ponsen in kaart twee

Synchronisatie-halfwoord het ponsen van kaart drie

Sense-halfwoord het inlezen van kaart vier

Analoge-input-instelhalfwoord het ponsen van kaart vijf

Input-data halfwoord het inlezen van kaart zes.

Bi: de tweede cyclus geldt voor kaart zeven hetzelfde als voor

ka,,::-t een, enz.

Voor de kaarten een, twee, drie en vijf worden blanco kaarten ge

bruikt om in te ponsen. Voor kaart zes kan een blanco kaart ge

bruikt worden want dat is ook data.

Maar voor kaart vier (tien, zestien, enz.) moeten de eerste twee

kolommen de kaartcode van het sense-halfwoord bevatten. Als dit

niet zo is treedt er een fout Ope Van het sense-halfwoord is al-
;-

leen de eerste byte belangrijk, (de tweede byte wordt niet getest)

dus wordt aIleen zelf in kolom een de kaartcode getypt die over

eenkomt met byte I van het sense-halfwoord.

Zo ontstaat de volgende volgorde van "datakaarten" voor de kaart-

lezer:

Eerst drie blanco kaarten. De vierde kaart bevat in de eerste

kolom de kaartcode van de eerste byte van het sense-halfwoord.

Daarna vijf blanco kaarten. Voor de tiende kaart geldt hetzelfde

als voor kaart vier. Daarna weer vijf blanco kaarten. Voor de

zestiende kaart geldt hetzelfde als voor kaart ~ier, enz o

Op deze wijze is de simulatie echter niet uitgeJperd. De kaart-
, ,

lezer maakt'namelijk fouten bij het ponsen en sl~at zo kaarten
~over. (Bij pet inlezen treden geen fouten op.) ~

Veronderst~l dat er 2 kaarten door foute ponsingen;worden over

geslagen. In de derde kaart wordt dan het analoge-butput-instel

halfwoord geponst. De zesde kaart wordt nu ingelezeh voor het

sense-halfwoord. Dit is echter een blanco kaart met het sleutel

bit niet gelijk aan 1. Het probleem-programma niveau 3 zit nu in

een Ius en blijft in die Ius net zo lang tot er weI een sense-
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halfwoord wordt ingelezen waarvan het sleutel bit gelijk is

aan 1. Deze Ius wordt duidelijker als men bedenkt dat het uit

voeren van het channel program doorgaat en dat iedere keer van

af een "datakaart" het sense-halfwoord wordt ingelezen.

Ret testen van de geheugenruimte waarin het sense-halfwoord

wordt ingelezen, gebeurt in een Ius. Ret probleem-programma

blijft nu in die Ius, omdat, hoewel iedere keer het sensehalf

woord wordt ingelezen, de kans klein is dat het sleutel bit ge

lijk aan 1 is.

Ret channel program gaat rustig verder met inlezen van misschien

de ~ele kaartenvoorraad in de hopper en het ponsen in verkeerde

kaarten. Om deze ramp', te voorkomen moet in de eerste kolom van

aIle "datakaarten" door de gebruiker de kaartcode van de eerste

byte van het sense-halfwoord getypt worden.

Wil men het voorbeeld testen voor 4 cycli dan worden bijv. in

de kaartlez:er 40 "datakaarten", met in de eerste kolom de kaart

code van de eerste byte van het sense-halfwoord, en daarboven op

nog 20 blanco kaarten gestopt. Mochten er nu foute ponsingen

optreden dan is altijd bij het inlezen van het sense-halfwoord

voor iedere willekeurige "datakaart" het sleutel bit gelijk aan 1.

Nu kan echter een ander probleem optreden.

Normaal is het z6, dat na de laatste "datakaart" een kaart met

een It voIgt. Deze kaart betekent hier: het einde van de data

kaarten. Gaan aan de kaart met een 1* eventuele blanco kaarten

vooraf dan gaat alles ook geed.

In de kaartlezer zitten (bij ons voorbeeld) 40 niet-blanco kaar

ten en 20 blanco kaarten. Veronderstel dat er maar 30 niet-blanco

kaarten nodig zijn (d.w.z. 6 foute ponsingen) ~n het programma
r~

wordt verder goed uitgevoerd. De eerste kaart ~ie echter gelezen

wordt na net beeindigen van de Job-step bevat e~hter geen 1*
j

en is geeh blanco kaart, maar een niet-blanco k~art. De Job

wordt met: een fout-vermelding: "invalid stament"beeindigd.

Het gehete programma is een Job. Ret compileren ~an een FORTRAN

programma is een Job-step en het samen uitvoeren van een FORTRAN

programma en subroutines in Assembler-taal is een Job-step.
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Om deze fout vermelding te voorkomen wordt gebruik gemaakt van

de subroutine CHECK. Deze subroutine wordt aan het eind van het

FORTRAN programma opgeroepen. De subroutine CHECK leest een

kaart in, test of het een blanco kaart is en gaat door met het

--inlezen als het geen blanco kaart is.

De subroutine wordt door de volgende instructie opgeroepen

CALL CHECK (ITEST)

De parameter ITEST geeft aan hoeveel niet-blanco kaarten er nog

waren.

Voor het testen van de programma's zijn drie sense-halfwoorden

belangrijk en daarmee corresponderen drie kaartcodes.

Voor de sense-halfwoorden is het belangrijk of de multiplexer

in random, sequentieel of repeterende mode staat.

Van de sense-halfwoorden zijn de compute bit en de sleutel bit

gelijk aan 1. Aangenomen is dat bij de laatste cyclus na het in

de hold mode zetten van de A.C. bij het inlezen van het sense

woord de compute bit nog een is. Omdat in de huidige Hitachi

apparatuur de terugmelding omtrent de mode van de A.C. nog zeer

traag is.

)
,.

~.
j,
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Bijlage V: !~~~~~~~e~_!~~_~~EE~~~~~=2-
V-1 Subroutine RMIO

V-2 Subroutine RMIOXY, RMINX, RMOUY

V-3/
/

Subroutine RMIOV

v-4 Subrol.i. tine RMIOVD

V-5 Subroutine RMIOE

v-6 Subroutine RMIOED

V-7 Subroutine RSIO

v-8 Subroutine SMIO

V-9 Subroutine SMIOE

V-10 Subroutine SMIOED

V-11 Subroutine SSIO

\.



TA3EL ~ET "'I~IM"'_E CYCLUS TIJI)I:N ~C\NUJM ,,"ULTIPLE Bij1aCe V-1: SlAb ..... 0 \A t"1 VI ~ R M IO

ANTAL CYCLY 1000
' .... GA .... GS UITGANGS KAN.\lfN

<ANAlEN () 2 3 4- 5 0 7 8

0 96 108 ?78 282 336 396 456 510 564
320.00 560.00 760.GO 94-0.00 1120.00 1320.00 1520.00 1700.00 1880.00 10120.00

174 246 30t> 360 420 H4 534 588 642
580.00 820.00 1020.00 1200.00 HOO.OO 1580.00 1780.00 1960.00 2140.00 12480.00

2 228 306 360 4H 468 528 588 642 702
760.00 1020.00 1200.00 1380.0J 1560.00 1760.00 19bO.00 2140.00 2340.00 14120.00

3 282 306 4-14 474 528 588 64-2 702 756
94G.Or 1220.00 1380.00 1580.00 1no. CO 1960.00 2140.00 2340.00 2520.00 1:)840.00

4 33l; 414 4- 14- 528 588 !>42 702 756 810
1120.00 1380.CC 1580.00 17bO.00 1%0.00 2140.00 2340.00 2520.00 2700.00 11500.00 )

5 396 ',74 ~78 588 1>42 . ~96 750 810 8M
1320.00 1580.00 1760.00 1~60.00 2140.00 ?32J.OO 2500.00 2700.00 28BO.00 19160.00

6 456 :>28 588 64-2 69:i 756 810 870 924
1520.00 1760.00 1960.00 2140.00 2320.00 252:>.00 2700.00 2900.00 3080.00 7.0900.00

7 510 582 63!> .69!> 1% 810 864 924 978
1700.00 1940.00 2120.00 2320.00 2520.00 2700.00 2880.00 3080.00 3260.00 22520.00

8 564 642 696 750 e](1 864 924 984 1032
18IW.OO 7140.00 2320.00 2')00.00 2700.00 288:>.00 3060.00 3280.00 3440.00 7.4220.00

T:JU~l 15b860.00

TIJDE~ I~ MIC~J S~CO~OEN



rAREL ~ET I'ILHIIU:'E :r:LUS TIJDEN !'lA~D)'1 /'IULrIPLE B1jlage V-2: Subrout1De RKIOXY. RMIBX. RMOlfY

urAL :YCLY 1»0)

SORROUrINES RrlIDXI RrlI!fX R/IOOI

lIIGANGS UIT:>U:>S KINALEN

HilLEN 0 2 3 II 5 6 7 B

1198 660 815 972 11311 1290 1458 0 0
0 156-0i) 220-00 272-00 ]211-00 378-00 43)-00 1186-)0 0-0 0-0

22)-OJ 272-00 ]211-0i) 378-00 11]0-00 1186-00 0-) 0-0 0-0

2 272-00 ]211-00 378-00 1130-0i) 1186-00 0-0 J-) J-O 0-0

3 ]211-00 378 -00 11]0-00 1186-00 0-0 :>-0 0-) 0-0 0-0

II 378-00 430-00 1186-00 0-0 0-0 :>-0 0-) i)-O 0-0

5 11]0-00 486-00 0-0 0-0 0-0 :>-0 )-) 0-0 0-0

6 1186-00 0-0 0-0 0-:> 0-0 0-0 )-) )-0 0-0

7 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 J-O )-) )-:> 0-0

8 0-0 0-0 0-0 O-:! 0-0 0-0 0-0 :>-0 0-0

r£JDEN IN illeR) SECONDER



:'UM~ulil ll\t KI"ILV ~ 11\ [", III t \tR1RAGHlG~llJD '2 (Yell I rI\ CE:!< [H~Y Bij1ace V-3: S.broutiJae RMIOV

INONG S llTGA!lG5 I<HHE"

KANALE~ ( 2 3 4 5 t 7 8

C 2,( 3tt 456 534 618 7C E 792 EH SH
IBCC.(( 2~~C.CC 3C4C.CO 3560.00 4120.00 4720.00 52EC.CC 5E4C.CC MCC.CC 37200.CO

312 4U 558 642 126 81C E<;4 Sl8 lC62
24SC.(C 312C.C( 372C.CO 4280.00 4840.CO 5400.CO ~c;tC.CC t~2C.CC 10EC. CC 43400.00

2 4tE ~t4 648 732 822 gCC <; 84 IC74 1158
312C.CC 3,tC.CC 4320. CO 4880.00 5460.00 6000.CO (;5tC.CC 7HC.CC 772C. CC 49000.00

3 ~~E t~4 744 828 9 12 9<;(; lC EC Ilt4 1254
372C.CC ~3tC.CC 4StC. CO 5520.00 6080.00 6640.00 72CC.CC 77tC •.(C SHC. CC 546CO.CO

4 (;~4 ,5C 834 918 1002 108(; IIH 1254 133E
43tC.(C ~CCC.CC 55(,(. CO 6120.00 H 80 .CO 7240.00 7E40.CC E3tC.CC 8nc. CC 600eo.00

~ 744 E4 C 930 1014 1098 11E2 12ft: 135C 144C
4<;tC.C( ~H(.(C 62CC. CO 6760.00 7320.00 7eao.oc E44C.C( <;cCC.(C <;6CC.CC 65760.CO

(; E4( ':3t 1014 1104 1188 127E 135t 144C 153C
56CC.(C t24(. CC 6760. CO 7360.00 7920.00 8520.0C SC4C.CC 'i6CC.(C 102CC.CC 71240.00

7 S3C 1C32 1110 1194 1284 l3tE 1452 153 t 162C
62CC.(C tUC.C( 74CC. CO 7960.00 8560.00 9120.00 StEO.CC lC24C.CC 108CC.CC 7684 o. CO

E lC2t 1122 12 C6 1290 1380 145E 154 E H2f IHC
684C.CC ,4EC.(C 8C4 C. CO 8600.00 92CO .00 9720.00 1C3 2C • CC lCE4(.CC 114CC.CC 82440.00

TOTAAl 540560.CO

T IJ [EN IN MTCRO SI::CONOEN

ECJ ASS EP' eL Y



flAIIDO" "LLTIPLE Bijlas. Y-4: Subrouti•• RMIOYD

A"TAl CYeLY = 5(C

SUBROUTINE RMIGVD MINI~AlE \E:R1RAGIIIG511 JD 2 C'fClI "ET CEltY

INGIINGS 1I1GA/lG5 KJlIIHEII

KANAlEN C 2 3 4 5 t: 1 8

C 2E2 42( 578 648 762 ee2 C)'H III C 123C
188C.(C 2ECC.(C 352C.CO 4320.00 5080.00 5880.00 t:t:4C.CC 14CC.CC e2CC.CO 45720.00

30;( 522 636 750 87C 984 lC c; E 12lE 1332
26CC.CC 34EC.C( 424C. CD 5COO.00 5800.00 6560.0C 1320.CC EI2C.CC 88EC. CC 52COO.CO

2 4EC f12 732 846 960 10 EC 11 C;4 13CE 1428
32CC.CC "CEC.CC 4EeC. CO 5640.00 6400.00 7200.CO l<,it:C.CC E12C.(C 952C.CC 57600.00

3 51C ICE 877 936 1050 1170 129C 14C4 1518
38CC.CC 412(.CC 5480.CC 6240.00 7000.00 7800.00 EHC.CC <.i3H.CC 1012C.CC 63120.00

4 Ht lH 91e 1032 1146 12t:0 138C 14<.i4 16C8
444C.CC 532C.CC 612C. CO 6880.00 7640.00 8400.00 <.i2CC.CC SSH.CC 10720. CO 68680.00

5 l~t Eo;4 lCC8 1122 1242 135t 147C 15E4 11C4
SC4C.CC 5<,iH.CC 6 72C. CO 7480.00 8lEG.00 9040.00 'iEce.cc lC5t:C.CC 11360.CO 74240.00

E E4t: 0; IE 10C;8 1218 1332 144t: ISH IHC 1 ecc
564(.(C E52C.CC 737C. CO 8120.00 88Ee.oc 9l:40 .ce 1C44C.CC 112CC.CC 12CCC.CC 19160.CO

1 S42 1(14 11 88 1308 1422 1536 165t: lilt: lec;o
628C.(C lHC.C( 7S7 C. CO 8770.00 94EO.00 10240.0C l1C4C.CC llE4C.(C 126cc.ce 85280.00

E lC 3E 11IC 1284 1404 1518 le,32 1152 leH lC;S6
6nc.(C H(C.CC £56C. CO 9360.00 10120.00 10 8 80.00 1ItEC.CC 1244C.CC 1324C.CC 91000.00

TOTAAl 617400.00

T IJ [EN IN "'leRD SECCNCEPI,

E(J jlSSE~HY



T ABEL MET MINIMAlE CYClLS 11 JOE N RA "DOli IIUll I HE Bijlag. Y-5: Svbrouti•• RMIOE

ANT Al CYCl Y .. 5ec

SUBROUT INE RM WE ",INIIIAlE "ER1RAGINGSlIJO 1 CYClUS laNDER DELAY

INGANGS LlTGANGS KANALEN

KANAlEN C 2 3 4 5 6 1 8

C 2H 384 468 552 642 126 81C <;e C 978
Ine.ec 2'::fC.CC 3120.00 3680.00 4280.00 4840.00 5400.0C Hce.cc 6520.00 38320.00

3<;6 4<;2 582 666 750 840 918 lcce 1092
264C.CC 32Ee. ec 3880.CO 4440.00 5000.00 5600.00 f120.0C f12C.CC 7280. CO 44960.00

2 4<;a 5Cl4 678 762 846 936 1020 11C4 1188
3320.CC 3<;l:C. CC 4520.00 5080.00 5640.00 6240.00 68CO.00 736C.CC 1920.00 50840.00

3 5<;4 6<;C 780 864 948 1032 11lt, 12CC 1290 '.
"3960.CC 4HC.CC 52eo.00 5760.00 6320.00 6880.00 1440.00 eccc.co 86eo.oo 56760.00

4 6<;6 792 876 960 1044 1134 121 e 13C2 1386
4640. CC 52EC.CC 5840.00 6400.00 6960.00 7560.00 8120.00 8680.C( 9240.00 62720.00

.: <
5 H2 eC;4 972 1056 1146 1224 131'1 1398 1482

528c.ec 5c;H.CC 6480. CO 1040.00 7640.00 8160.00 e16C.CO C;32C.CO 9880.CO 68520.00

6 HE 984 1074 1158 1242 1326 14H: 15ce 1584
5ne. CC f5H.CC 7160. CO 1720.00 8280.00 8840.00 9440.00 lCCCO.CO 10560.00 74480.00

1 9<;C lC92 11 70 1260 1344 1428 1512 15<;6 1686
660C.CO 12EC.CC 78CO. CO 8400.00 8960.00 9520.00 lCC80.00 lCMO.CO 112't0.00 80520.00

8 lC<;2 lUi2 1266 1356 1440 1530 1608 1698 1782
1280.CO 1EEC.CC 8440.00 9040.00 9000.00 10200.00 10120.0C 11320.CO 11880.00 86360.00

TOTAAl 563480.00

TlJ DEN IN MICRO SEcor-mEN



T~BEl MET MINI~Al£ C~Cll5 lI~DE~ flAt-DC I' "LLTIPLE B1jlage V-6: Subroutiae RMIOED

MIlT Al CYClY = SCC

SUBROUTINE RflICED fllNIfiAlE \ER lRAG I f\G S11 JD 1 CYCLUS flET [E Lf,Y

IN (AN( S 1I1GAf\G S KM\HH

Kf,Nf,UN C 2 3 4 5 t 1 8

C 3CC 444 570 696 828 954 lC8C 12Ct 1332
2CC(.(C 2C;H.(( 38(C.(0 4640.00 5520.00 6360.00 72CC.CC EC4C.(C 88EC.CC 4S4CO.CO

4(2 541 678 804 930 105l 1182 1314 144C
268C.(( ':i4(.(( 452C. (0 5360.00 6200.CO 7040.CO HEC.CC E7H. (( 96(c.ce 55680.CO

2 4C;E l42 768 894 1020 llS2 127 E 14(4 153C
332C.(C 42H.(C 512O.eo 5960.00 6800.00 7680.00 ES2C.CC S3H.(C 102 (C. CO 61240.00

.: S<;4 132 864 990 1116 1242 1368 IS (C 162C
396C.(C 4fEC.(( 576C.(0 6600.00 7440.00 8280.00 'H2c.eo LC(CC.(C 108(C.CC 66840.00

4 HI, E2E 954 1080 120b 133E 1414 ISH 1716
45H.(C ~ S2(. (( 6360. (0 72CO.OO 8040.00 8920.00 S16C.OC lC6CC.(C 1144C.CC 72400.00

S 114 SLE 1044 1176 1302 142e 1554 IHC 1812
516C.(( tl2(.(( 6S6C. (0 7i:l4C.00 8660.00 9520.00 H3lC.CC 112CC.(C 12080.CC 17920.00

l EH IC 14 1140 1266 1392 1518 165C 1716 1 'iC2
580C.CC l7H. (C 76(C.(0 8440.00 9280.CO 10120.00 IHCC.CC 1184C.(C 126EC.CC 83520.00

7 'ite IIC4 1230 1356 1488 1614 174C lEtt l'i'i2
64CC.(C ,3H.C( E2CC. CO 9040.00 9920.00 10760.00 llleC .CC 1244C.CC 13280. CC 8'iOeo.00

E LCSl 11<;4 1326 1452 1578 1710 lE3C 1C; l2 2C88
704C.(( ,<;H.(( eS4C. fO 'i680.00 10520.00 11400.CC 122(0.CC 130EC.(C 1392C. CO 94640.00

TOTAA l 65C640.00

T IJ [EN IN MICRO SEcmWEN

ECJ f,SSHBl Y 09.4'i.37



Bijlage v-7: S I.A b Y'"O&.t ~H'I!. RSIO
TABfL MET MINI"ALE CYCLUS TIJDEN R.ANDOM SINGLE

AA""T AL CYCLY 100
INGANGS UITGANGS KANAUN

I(ANALEN 0 2 3 4 5 6 1 8

0 234 264 210 282 286 300 312 312 312
1800.00 8800.00 9000.00 9400.00 9600.00 10000.00 10400.00 10400.00 10400.00 85800.00

1 25l 216 288 294 300 312 324 330 324
8400.00 9200.00 9600.00 9800.00 10000.00 10400.00 10800.00 11000.00 10800.00 90000.00

2 258 288 300 306 312 318 330 342 330
8600.00 9600.00 10000.00 10200.00 10400.00 10600.00 11000.00 11400.00 11000.00 n800.00

3 210 294 300 312 324 330 H2 342 336
9000.00 9800.00 10000.00 10400.00 10800.00 11000.00 11400.00 11400.00 11200.00 95000.00

4 216 306 318 324 330 336 348 360 H8
,~'.

9200.00 10200.00 10600.00 10800.00 11000.00 11200.00 11600.00 12000.00 11600.00 98200.00 . !")

5 282 312 318 330 336 348 360 360 360
9400.00 10400.00 10600.00 11000.00 11200.00 11600.00 12000.00 12000.00 12000.00 100200.00

6 288 318 330 336 342 354 366 312 3252
9600.00 10600.00 11000.00 11200.00 11400.00 11800.00 12200.00 12400.00 108400.00 198600.00

1 300 330 336 342 354 366 312 318 312
10000.00 11000.00 11200.00 11400.00 11800.00 12200.00 12400.00 12600.00 12400.00 10~000.00

8 306 342 348 354 360 312 318 390 384
10200.00 11400.00 11600.00 11800.00 12000.00 12400.00 12600.00 13000.00 12800.00 101800.00

TOUAL 913400.00

TIJDEN IN MICRO SECONDEN



U8EL ,ET ~IRI"'~E :r:LUS TIJDEN SEQUUTIP:EL ~ULrrPLE
Bijl... Y-8: S<.cb~o."t;I.. lt oS 1'-1 LO

IlrAL :rCLr = 1000
U:;U;;S o IrGANGS KUIl.LEN

nBALEli 0 2 3 4 5 6 1 B

0 7B 96 90 90 96 96 H 90 90
liO-OO 320-00 300-00 300-00 320-00 32:>-00 320-00 300-00 300-00 2740-00

96 10B 10B 10B 10B 114 10B 10B 10B
320-00 360-00 360-00 360-00 360-00 380-00 3&0-00 360-00 360-00 3220-00

2 96 10B 10B 109 114 10B D8 10 B 108
320-00 360-00 360-00 360-00 3BO-00 360-00 360- 00 360-00 361>-00 3220-00

3 90 10B 108 114 108 10B DB 10B 114
300-00 360-00 360-00 3BO-00 360-00 360-00 36a-:l0 360-00 380-00 3220-00

4 96 108 1". 108 10B 10B 10B 114 108
320-00 360-00 3Ba-OO 360-00 360-00 360-00 36a-OO 3BO-00 360-00 3240-00

5 90 114 10B 108 10B 10B 114 108 10B
3aa-aO 3BO-00 360-00 360-00 360-00 360-00 38a-00 36a-00 360-00 3220-00

6 96 108 114 1a8 10B 1a8 108 114 10B
32a-OO 360-00 3BO-00 360-aO 36a-Oa 36a-aa 36ae]() 380-00 36a-00 3240-00

7 96 10B 10B 10B 10B 1111 1JB 10B 10B
320-0a 36a-00 36a-00 360-00 360-00 3BO-00 360-00 360-00 360-00 3220-00

8 96 108 108 10B 114 108 108 108 108
320-00 360-00 360-00 360-00 380eOO 360-00 36()-:l0 360-00 360-00 3220-00

TOTttL 28540-00

TIlDEN IN "ICR) SECONDER



T ABEL MET MINI~ALE CYCLL~ llJDEN SE<;UE flo TI Eft P'ULT IPlE Bijlage V-9: Sllllrout1De SMIOE

ANTAL CYClY = lCCC

SUBROUTINE SM IOE MINI~ALE "ERJRAGINGSTIJO I C YClUS lONDER DELAY

INGANGS LI TGA~GS KA~AlEN

KANALEN C 2 3 4 5 6 7 8

0 582 15C 918 1080 1242 1410 1512 1740 1908
1940.CC 25CC.CO 3060.00 3600.00 4140.00 4100.00 5240.00 58CC.CC 6360.00 37340.00

1 1<;2 C;t:e 1122 1290 1452 1620 1782 1950 2112
2640.CO 32CO.OC 3740.00 4300.00 4840.00 5400.00 5940.00 6500.00 1040.00 43600.00

2 <;72 1146 1308 1476 1638 1806 1968 2136 2298
3240.CC :H20.CC 4360.00 4920.00 5460.00 6020.00 6560.00 712C.CO 7660.00 49160.00

3 1164 1326 1494 1656 1824 1986 2154 2316 2484
-.)3880.CO 442C.CC 4980.00 5520.00 6080.00 6620.00 7180.00 772C. CO 8280.00 54680.00

4 1344 1518 1680 1842 2010 2172 2340 25C2 2670 I'

4480.CO SCH.CO 5600.00 6140.00 6100.00 7240.00 78CO.00 834C.CO 8900.00 60260.00
( -..

5 1530 1698 1860 2028 2196 2364 2526 US8 2856
5100.CO 566C.CO 6200.00 6160.00 7320.00 1880.00 8420.00 e<;60.CO 9520.00 65820.00

6 1716 lE84 2046 2214 2382 2544 2706 2874 3042
5120.CC t:2EC.CC 6820.00 1380.00 1940.00 8480.00 <;C20.00 9580.eo 10140.00 71360.00

7 19C2 2C70 2238 2406 2562 2730 2898 3060 3228
6340.ce t:<;ce.oe 7460.00 8020.00 8540.00 9100.00 9660.00 102ee.eo 10160.00 16980.00

8 20E2 2256 2424 2586 2154 2922 3084 3246 3414
6140.ee 752c.ec 8080. CO 8620.00 9180.00 9740.00 10280.00 1082e.co 11380.00 82560.00

TO TAA l 541760.00

TIJCEN IN MICRO SECONDEN



lABEL MEl MINIPALE CYCLL5 T1JOEN SE l.:UE t\ TI EEL "lJ LT I P l E Bij1ace V-tO: Subroutine SMIOED

A~lAl CYCL Y = 5CC

SUBROUTINE SPIOED MINIMALE I,ERTRAGINGSTlJD 1 CYClUS foIET DELAY

INGANGS LI TGA/\G S KA/\ALEIIi

KANALEN C 2 3 4 5 6 7 8

C 3CC 456 588 726 708 846 976 C;54 1092
2CCC.CC 3C4(.(C 3920.00 4640.00 4720.00 5640.00 f~2C.OC 636C.CC 72 eo. co 4,.320.00

4Ce 55e 696 828 816 948 108C lC62 1200
272C.CC :n2C.CC 464C.00 5520.00 5440.00 6320.00 72CO.00 7C8C.CC 80CO.00 50640.00

2 4Sf 654 792 924 906 1038 117C 1152 128,.
332C.CC 436(.CC 5280.CO 6160.00 6040.00 6920.00 7E40.00 76eC. co 8560.CO 56160.00

3 5Ee 744 882 1020 996 1134 1266 1248 1386
392C.CC 4COH.CC 58BO.CO 6800.00 6640.00 7560.00 e440.00 8320.CC 9240.00 61760.00

4 67e 834 972 1110 1092 1224 1362 1338 1470
452C.CC ~56C.CC 6480.00 7400.00 7280.00 8160.00 CjC80.00 fCj2C.CC 98CO.00 67200.00

5 114 S36 1068 1200 1182 1320 1452 1434 1566
516C.CC 674C.CC 7120.00 8000.00 7880.00 8800.00 S6BO.CO Cj56C.CO 10440.00 72880.00

6 864 lC26 1158 1290 1272 1410 1542 1524 1656
576C.CC 6e4C.CC 772 0.00 8600.00 8480.00 9400.00 10280.00 1 016C. CC 11040.00 78280.00

1 Sf:( 1116 1254 1386 1368 1500 1638 162C 1752
64CC.CC 744C.CO 8360.00 9240.00 9120.00 10000.00 lCC;20.00 10eCC.Cc 11680. co 83960.00

B 1056 12C6 1344 1482 1458 1596 1728 111 C 1848
704C.CC EC4C.CC a<;60.00 9880.00 9720.00 10640.00 11~20.CO 114CC.CC 1232C. CO 89520.00

TOTAAl 60,.720.00

TIJCEN IN MICRO SECONDEN



Bijlage V-11:1 .$ l.4b"'OLotr"'lf1!L-- S5 Io
TA3EL ~ET ftINI~ALE :Y:LUS TIJDEN SE;lUl':MTIEEL SIN:iLE

AUrAL CYCLY = 100
[.:>1N35 UIrGAMGS HULEN

!{lR1LER 0 2 3 4 5 5 7 8

0 2]4 252 258 27:> 282 288 2H ]06 ]12
73)J·00 8400'00 8600.0J 9000'00 9400'00 9600'00 9BOO.JO 13200·00 lD"OO.OO 8]200'00

252 264 215 2B2 294 300 312 313 ]24
HJO'OO BBOO'OO 9200.00 9400'OJ 9BOO.00 10000'00 10400.00 10600.00 10800'00 87400'00

2 252 216 215 2B8 300 300 312 318 330
81100.00 9200'00 9200.00 9600.00 10000.00 10000·00 1040J.)J lJ500'00 11300.00 B8400'00

3 253 210 282 294 300 306 31B 3211 330
8500.00 9000.00 9400.00 9BOO.OJ 10000'00 lJ200'00 10600.00 10800.00 11000'00 89400'00

II 253 282 2BB 294 306 312 32' 330 336
8500.00 9400.00 9600.00 9800'OJ 10200.00 lJ400'00 10800.00 11000'00 11200·00 91000'00

5 264 282 294 300 312 318 ]24 336 342
B800'00 9400'00 9800.0:1 10000.00 10400.00 10503'00 1080)·J:I 11200'00 111l00·00 92400'00

6 210 288 30:1 306 312 32lJ HO 336 J118
9000'00 9600'00 10000'00 10200.JJ 10400.00 lJ80D.00 11000'00 11200.00 11600.00 93800·00

1 210 2911 303 312 318 324 335 J112 3511
9000.00 9800'00 10000.00 10400'OJ 10500.00 13800.00 11200.00 111100.00 11800.00 95000'00

B 215 294 300 318 318 330 336 ]48 354
9200·00 9800·00 10000.00 10600.00 10600.00 11000·00 1120J')0 11500'OJ 11300'00 95800.00

TOTUL 816400·00

TIlDEN IN "left) SE:ORDEH
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