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_S.amenvatting.

Met behulp van een digitale computer (IBM360-30F) en een analoge

computer (Hitachi 505) is een hybriede installatie gerealiseerd.

Het koppelsysteem tussen beide computers bestaat uit een analoog

digitaal conversie eenheid, een digitaal-analoog conversie eenheid

en een stuureenheid.

Dit verslag behandelt de hardware van het koppelsysteem, met als

voornaamste onderdeel de stuureenheid.

De software van het hybriede systeem is verzorgd door de heer Vroom.
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I. Inleiding.

Een hybriede computer is opgebouwd uit een analoge computer(A.C.)

en een digitale computer (D.C.). Hij wordt gebruikt voor simulatie

van systemen. Hierbij voeren analoge en digitale computer beide

een bepaald deel van de simulatie uit.

De taakverdeling tussen analoge en digitale computer moet zodanig

zijn dat iedere computer die bewerkingen uitvoert waarvoor hij het

meest geschikt is.

Bij de digitale computer ~b.c.) denken we hierbij aan:

looptijden'; geheugenfunctie, nauwkeurige en/of ingewikkelde bere

keningen.

De A.C. kan zeer gemakkelijk integreren naar de tijd. Hij is bijzonder

geschikt voor het simuleren van continue processen.

De D.C. en A.C. worden met elkaar verbonden via een koppelsysteem.

Dit dient voor het verzorgen van het informatietransport tussen beide

computers.

De sturing van de hybriede i computer gebeurt door het programma van de

D.C.

Hiertoe geeft de D.C. co~ndo's aan het koppelsysteem en de A.C.

Voor het uitvoeren van deze commando's zorgt de stuureenheid van het

koppelsysteem.

De commando's worden gegeven in de vorm van bit-configuraties. Deze

worden in de stuureenheid .gedecodeerd tot stuursignalen.

De digitale computer is een IBM 360, model 30F.

De A.C. is een Hitachi 505.

Hetkoppelsysteem bestaat gedeeltelijk uit apparaten van het fabrikaat

ADAGE.

De stuureenheid van het koppelsysteem is zelfbouw m.b.v. DTL-circuits.
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2. Koppelsysteem.

Het koppelsysteem van de hybriede computer dient in eerste ins tan-
,

tie om het communicatieprobleem tussen beide computers op te lossen.

De voornaamste eisen waa~aan het koppelsysteem moet voldoen komen

reeds na~r voren bij een"beschouwing van het verschil in de eigen

schappen van de beide co~puters.

De analoge computer (A.C.)

is een pa:i-allelle machine'. Alle rekenelementen werken gelijktij dig.
:' Ii

De variabelen worden in een continue vorm gerepresenteerd; namelijk

door continu variabele spanningen en door de tijd.
I.

De digitale computer (D.C.)

is een sequentiele machine. Het rekenproces wordt in stappen uitge

voerd. De"D.C. is slechtsmet een of een beperkt aantal berekeningen

tegelijk bezig. De variabelen worden in gequantiseerde vorm gerepre

senteerd; namelijk door de toestand van een verzameling bistabiele

elementen (bitconfiguratle).

In een hybriede computer ,~indt een taakverdeling plaats tussen de

analoge en de digitale computer. De kopp~lapparatuur dient voor de

overbrenging en omvorming"van de variabelen die in beide rekenpro

cessen optreden.

Als de tijd ook in de D.C. als variabele optreedt moet dezevia een

klok omgebouwd worden tot een discreet getal.

Bij informatieoverdracht van A.C. naar D.C. (fig.2.1) vindt een

overgang plaats van parallel aanbieden van informatie over acht

kanalen naar serie transport over een kanaal. Bovendien wordt de

informatie iomgezet ' van ab.aloge spanningen in bitconfiguraties.

Voor de omzetting van parallel naar serie zorgt een multiplexer.

Deze heeft acht analoge signalen als ingang. Hieruit selecteert

hij er een en voert dit naar de ingang van een analoog-digitaal

omzetter.
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Het aangeboden signaal wordt hier omgezet in een discreet (binair)

getal in de vorm van een bitconfiguratie. Na voltooiing van deze

omzetting wordt de bitconfiguratie doorgestuurd naar de D.C. De

spanningen op de ingangskanalen van de multiplexer worden na elkaar

afgetast, geconverteerd en; doorgestuurd naar de D.C. Deze krijgt in

feite geconverteerde bemonsterde (analoge) signalen aangeboden.
I,

['

Voor de ingangen van de multiplexer bevinden zich sample and hold

(S/H)-verst~rkers. De functie hiervan wordt in het volgende uiteen-
I,

gezet.
I:

De ingangsspanning van de ADC moet gedurendelhet converteren stabiel

zijn. We z9~den dit kunnen.pereiken door tussen de multi~lexer en

de ADC een S/H versterker te plaatsen. Nadat de multiplexer een ka-
II ,

naal geselepteerd heeft mo~t de S/H verster~er in de hold-mode ge-

zet worden. Het gesampelde signaal wordt daarna toegevoerd aan de

ADC. Het nadeel van deze methode is dat de monsters van de analoge

signalen allen op een vers~hillend tijdstip genomen zijn (zie fig.2.t).

Dit nadeel wordt voorkomen door in elk ingangssignaal van de

multiplexer een S/H versterker op te nemen. DeS/H versterkers ont

vangen allen tegelijk een hold commando.

Daarna worden de gesampelde analoge spanningen achtereenvolgens ge

selecteerd door de multiple~er en geconverteerd door de ADC. De

functie van de S/H versterkers is dus tweeledig.

Enerzijds het stabiel houden van de ingangsspanning van de ADC gedu

rende de conversie (Hold). Anderzijds het gelijktijdig bemonsteren

van alle acht de analoge spanningen (Sample).

Fi,g. 2. I.

c.

,- ro-,... ,

~ ' ..
r ..:\It· "- · ',- - - ADCC · S/H D- · .. .·- \- •.. , ,- MULT.- ~

A

I. Een S/H versterker tussen multiplexer e~ ADC.
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Fig.2.t.
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ad I. De multiplexer. S/H ~n de ADC worden sequentieel getriggerd.

De multiplexer en S/H worden tegelijkertijd getriggerd op de

tijdstippen t l en t2~

ad 2. De 8/H versterkers worden allen tegelijk getriggerd op t
l

•

De multiplexer en de ADC worden sequentieel getriggerd. waar

bij t l en t 2 de triggertijdstippen van de multiplexer voor

stellen.
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Voor de ihformatiestroom van D.C. naar A.C. (fig.2.2) is een om

zetting nodig van serie informatie over een uitgangskanaal van de

D.C. naar parallelle inf~~atie over acht kanalen van de A.C.

Bovendienvindt een digitaal-analoog omzetting plaats.
t '"

Een distributor zorgt vooJ de overgang van serie naar parallel.

Deze ontvangt de digitale, signalen na elkaar en verdeelt ze over

acht bufferregisters. We noemen dit de tussenbuffers. Elk tussen

buffer is doorverbonden met een digitaal-analoog omzetter (D.A. C).

Elke D.A.~. bevat als ing~ng weer een buff~rregister; het D.A.C.

buffer. De D.A.C.-buffers doen dienst als qoud-circuits. De in-
t ,. , •

houd van deze buffers wor4t door de D.A.C'~ omgezet tot analoge

spanninge~.

De functie van de tussenbuffers is te vergelijken met de functie

van de SIH versterkers. De tussenbuffers worden na elkaar geladen

door de distributor. Vervolgens wordt de inhoud van aIle tussen

buffers tegelijkertijd overgedragen naar de D.A.C.-buffers. De

output signalen van aIle D.A.C's veranderen zodoende tegelijker

tijd van waarde.

Ais de tussenbuffers niet aanwezig zijn, worden de data rechtstreeks

in de D.A.C.-buffers geladen en verschijnen als analoge spanningen

aan de outputs van de D.A.C's. De diverse output-spanningen zijn

in de tijd ten opzichte van elkaar verschoven, daar de buffers na

elkaar geladen worden.
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tijdstippen waarop informatie voor'D.A.C. 1 resp. D.A.C.2

wordt overgedragen.

t
d

. tijdstippen waarop de informatie van de tussenbuffers gedumpt
1 . f

wordt in de D.A.C.-buffers.

!Wee kenmerkende verschillen tussen de A.C. en de D.C. bepalen het

hybriede karakter van de hybriede rekenmachine.

De werkwijze van de A.C. is parallel en die van de D.C. sequentieel.

De variabelen worden in de A.C. op continue wijze gerepresenteerd

en in de ti.C. op discrete wijze.

Deze verschillen in eigenschappen scheppen wezenlijke problemen.

Hiertoe behoren o.a. de. beperking_in de nauwkeurigheid van een varia

bele tengevolge van de beperkte sample resp. dumpfrequentie in verge

lijking met de hoogste frequentie die de variabele bevat.
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Bij informatietransport van A.C. naar D.C. is deze beperking af

hankelijk van de frequentie waarmee de continue signalen gesampeld

worden en van de resolutie'van de A.D.C.

Bij informatieoverdracht van D.C. naar A.C., is de beperking in

nauwkeurigheid afhankelijk van de frequentie waarmee de outputdata

gedumpt worden in de D.A.C.-buffers en vande resolutie van de D.A.C's.

In dit afstudeerverslag wordt niet nader ingegaan op deze problemen.

Ais de A.C. en de D.C. beiden een deel van de simulatie verzorgen

en er bovendien gedurende iedere cyclus informatietransport in beide

richtingen plaatsvindt, vormt dit informatietransport een gesloten

kring. In deze kring wordt een looptijd geintroduceerd door het

sequentiele karakter van de D.C. Deze looptijd is gelijk aan de tijd

tussen twee sample en dumptijdstippen; de cyclustijd. De looptijd in

de D.C. kan leiden tot instabiliteit. Bovendien neemt de nauwkeurig

heid af bij grote cyclustijden. Om deze redenen (looptijd zo klein

mogelijk en nauwkeurigheid zo groot mogelijk) wordt de cyclustijd

zo kort mogelijk gekozen.

In de A.C. fungeert de tijd als een eenparig veranderende variabele.

Ais in de simulatie die verzorgd wordt door de D.C. de tijd eveneens

voorkomt als variabele moet de waarde van de tijd in de D.C. overeen

stemmen met de '~eal-time" in de A.C. Hiertoe worden de sample- en

dumppulsen die de D.C. in de stuureenheid doet ontstaan gesynchroniseerd

met een timer, die in de stuureenheid is opgenomen.
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3. Stuureenheid.

Het regelen en controleren van het programma van de hybriede

computer wordt gedaan door de D.C. Deze zorgt voor de besturing

van koppelapparatuur en A.C. De D.C. geeft commando's aan de

stuureenheid van de koppelapparatuur. De commando's worden ge

geven in de vorm van bepaalde bitconfiguraties. Deze worden in,

de stuureenheid gedecodeerd tot stuursignalen voor de omzetters
II '

of de A.C., of de stuureenheid zelf.

De stuureenheid is met de D.C. verbonden vi~ de ~arallel data

adapter (IBM nummer: 2701). Dit is een I/O-device dat communi

catie mogelijk maakt tussen uitwendige apparaten en de D.C. De

informatieoverdracht tussen 2701 en de stuureenheid gebeurt

"parallel-by-bit" en "serial-by-word" De woordlengte is in te

stellen op 16, 32 of 48 bits. Het instellen gebeurt door ver-
J

wisselen van een printed-c~rcuit-kaartjein ,de 2701. Wij ge-

bruiken de 16 bits mode, daar de distributor een IS-bits input

heeft en de A.D.C. een 14-bits output.

II

In het vervolg zullen we voor een groep van 16 bits de naam half-

woord gebruiken; voor eengroep van 8 bits de naam byte. Dit

stemt overeen met de benamingen die door IBM gebruikt worden.

De halfwoorden die overgedragen worden tussen stuureenheid en

2701 worden onderscheiden in twee groepen.

I. Data halfwoorden (D.H.W's).

Dit is de informatie die overgezonden wordt tussen de converters

en de D.C. Zij hebben betrekking op variabelen in het reken-

proces.

2. Instelhalfwoorden (I.H.W's).

Dit zijn de bitconfiguraties waarmee de D.C. een opdracht geeft

aan de stuureenheid. Een instelhalfwoord wordt opgeslagen in het

instelhalfwoord register van de stuureenheid.
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Na het opslaan vindt de decodering plaats tot stuursignalen voor

de converters, de A.C. of de stuureenheid zelf. Dit gebeurt in de

IHW-decoder van de stuureenheid.

Tussen de 2701 en de central processing unit (CPU) van de IBM 360

bevindt zich een "channel". De IBM gebruikt verschillende benamingen

voor de opdrachten.die geg~~en worden in en,poor deze drie delen

van de D.C.
Ii

De CPU voert "instructies" uit.

De opdrachten die de CPU aan het channel geeft worden·commando's·
J. IJ

genoemd.
iJ

De 2701 voert opdrachten uit die het channel geeft. Deze worden

"orders" genoemd.

De stuureenheid voert"opdrachten uit van de 2701.
,)

In analogie met het bovenstaande geven wij deze opdrachten een andere

naam. Voor, de opdrachten d~,e de 2701 aan de stuureenheid geeft voeren

we de benam:ing "instelhalfwoord" (IHW) in.

Het overdrggen van de half~oorden tussen stuureenheid en 270J gebeurt

doordat de CPU I/O commando's geeft aan het channel. Twee I/O comman

do's zijn ~elangrijk; n.l.,:lees- en schrijfcommando's.

Instelhalfwoorden worden verzonden d.m.v. schrijfcommando's.

Data halfwoorden worden ve~zonden d.m.v. schrijfcommando's of inge

lezen d.m.v. leescommando's.

Het gedeelte van het D.C.-programma wat de verschillende I/O-comman

do's vastlegt, wordt aangeduid met de naam channelprogramma.

3.J. De taken die de stuureenheid uit moet voeren onderscheiden we

in drie groepen. Deze taken worden worden uitgevoerd met behulp

van IHW's, die in de IHW-decoder gedecodeerd worden.

3.1.1. Tot de eerste groep van taken behoren het instellen van de

modes van de A.C.en de multiplexer en het instellen van de

timer. Deze taken ~orden slechts een of enkele keren geduren

de een programma 4~tgevoerd.



3.1.2. Een tweede groep van taken wordt aangeduid met de naam

synchroniseren. Gedurende elke cyclus die de hybriede reken

machine uitvoert wordt het programma van de D.C. gesynchroniseerd

met een timerpuls. Deze wordt gegenereerd door de timer.

De timer is in te stellen op een bepaalde frequentie.

Ret synchroniseren gebeurt door een bepaald I/O-commando samen

te laten vallen met de timerpuls. Dit noemen we het synchronisa

tie I/O-commando. Ret is het laatste I/O-commando van een cyclus.

Ret wordt gestart nadat aIle I/O-commandors van een cyclus uit-
>,1 J

gevoerd zijn, doch wordt pas beeindigd als in de stuureenheid
lJ i l

de timerpuls verschijnt.
" ,

Ret synchronisatie I/O~commando kan een Ilees- of schrijfcommando

zijn. Als dit een schrijfcommando is wordt er een synchronisatie

IRW overgezonden. Dit geeft nadere informatie over het synchroni-
!i

sereno Rierop wordt nader ingegaan in 5.3.
I

Tegelijktertijd met de timerpuls wordt er een sample puIs gegeven.
aan de S/R-versterkers en een dumppuls aan de bufferregisters.

V66r de dumppuls moeten de bufferregisters nieuwe informatie ont

vangen hebben. Na de sample puIs mogen de signalen van de S/R

versterkers pas geconverteerd en ingelezen worden in de D.C.

Riermee:is de plaats v~~ het synchronisatie I/O-commando in het

channelprogram vastgele~d, n.l. na het geven van output aan de

tussenbuffers en v66r 4~t lezen van de inputdata van de S/R-ver

sterkers.

Voor een goed verloop van de synchronisatie is het nodig dat de

timerpuls pas optreedt nadat het channelprogramma de tussenbuffers

geladen heeft.

Voor de veiligheid moe ten we de cyclustijd altijd groter nemen dan

strikt noodzakelijk.

Ais de tijd niet voorkomt als variabele in het programma van de D.C.

heeft de grootte van de cyclustijd alle~n invloed op de looptijd

die door de D.C. geintroduceerd wordt en op de nauwkeurigheid van

de output en input variabelen van de D.C.
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De nauwkeurigheid neemt toe bij kortere cyclustijden. We ver

krijgen minimale cyclustijden als de sample-en dumppuls gege

nereerdworden zodra de outputdata in de tussenbuffers geladen

zijn. We wachten dan niet meer op de timerpuls. Deze operatie

is in feite geen synchrpniseren, doch in de juiste volgorde

laten verlopen van I/O-commando's en sample- en dumppuls.

Het synchroniseren kan plaatsvinden door een synchronisatie

IHW over te zenden. In dit IHW wordt aangegeven of we synchroni

seren met of zonder timergebruik.

3.1.3. Een de~de groep van tak~n die m.b.v. IHW's verricht meet worden

is hetverzorgen van het informatietransport tussen A.C. en D.C.

Hierbij onderscheiden w~ vier groepen:

a. Analoge output.

Dit is het transporteren van output DHW's van de D.C. naar de

D.A.C's I'

b. Analoge input.

Dit is het selecteren, bemonsteren en converteren van analoge

signalen van de A.C., die input-DHW's zijn voor het D.C.-pro

gramma.

c. Digi,tale input. oj 1 i

De s~uureenheid moet!in staat zijn digitale condities van het

A.C.~programma door Ite sturen naar de D.C.

d. Digitale output.

Dit is het overbrengen van digitale informatie van de D.C. naar

de A.C. om bepaalde logische condities te zetten.

Het transport van dig~tale input betekent het overdragen van

een bepaalde bitconfiguratie van de A.C. naar de D.C. Deze bit

configuratie geeft detoestand weer van een aantal lijnen die

uit de A.C. komen.
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De bitconfiguratie wordt op de data inputlijnen van de 2701 ge

zet door bij het optreden van een bepaald leescommando de poort

groep tusse~ digitale input en data inputlij~en te openen. Er

zijn acht digitale inputlijnen.

Ret transpoTt van digitale \~utput houdt in dat op een aantal

inputlijnen naar de A.C. lqgische signalen gezet worden. Dit

gebeurt door de inputlijnen van de A.C. door te verbinden met

het digitale outputregister in de stuureenheid. Ret geven van

digitale output gebeurt door een digitale output IRW over te

dragen. Rierdoor wordt het digitale outputregister geladen.

Ret digital~ outputregiste~:vervultdezelfde functie als een

serie houdcircuits. De inhoud van dit register blijft gelijk,
" ,. .

totdat er nteuwe informatie. aangeboden word~r Er zijn acht di-

gitale outp~tlijnen.

Ret transport van analoge input en output is, ingewikkelder als

het transport van digitale ~nput en output. Voordat we kunnen

bepalen op welke manier dit transport gestuurd wordt door IRW's

is een nadere beschouwing van de analoge inp~t en output nood

zakelijk.
'I

Analoge input (fig. 3.1.).

Voor het informatietransport z~Jn de volgende stuursignalen nodig.

Allereerst krijgen de S/R-versterkers een holdcommando. Daarna

selecteert de multiplexer op commando van een triggerpuls (TRM)

een van de ingangskanalen. Rij voert dit toe aan de ADC en geeft

deze het commando (dit hoeft dus niet door de stuureenheid gegeven

te worden) dathij kan beginnen met de conversie. Ais de ADC de

conversie beeindigd heeft (bij het afvallen van het dbor de ADC
I

gegeven busy signaal) kan de output van de ADC doorge~tuurd worden
I i'

naar de D.C. Vervolgens kan de multiplexer een nieuw kanaal selecteren;

enz.

Ais de nodige ingangsvariabelen geconverteerdzijn moeten de S/H

versterkers uit de hold-mode komen en de output van deze versterkers
"

de analoge signalen weer volgen tot het volgende hold-commando komt.
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I

S/H

ADC

MUL T.

®

I
HOLD ~ I $[~ n maal---tl't~ L
TRACK H---+L..--------I~-------

I 1 : I

TRM LW D ----'-----' _
I I
r ' I

:~:;~ I, r t®--: ,I ~
. I ~ 6,Il'-~"Pi 10.6....' __",us":

DATA ADCI VALID i
INVAL1D --------------'-------_\

fig. 3.1.

Opm. :

I. De tijd die verloopt tussen het in de hold-mode komen van de

S/H-versterkers en de eerst~ TRM i~ afhankelijk van de

verdere organisatie van de simulatie (zie sequences bijlage 2)
'I

(Hij vari~~rt van 2 llsee t;ot 30 llsee).

2. Het aantal kanalen dat per eyelus geeonverteerd wordt kan

varieren van I tIm 8.

3. De tijd tussen het beeindigen van een eonversie en het geven

van een nieuwe TRM is eveneens afhankelijk van de verdere or

ganisatie. (Van 2 llsee tot 20 llsee).

II

4. De tijd tussen het einde,van de laatste eonversie en de track

mode van de S/H-versterkers kan eveneens varieren. (Van 0 llsec

tot 20 llsec). (zie 5.6.2).
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De manier waarop de multiplexer een kanaal selecteert is afhankelijk

van de mode waarin hij staat.

De multiplexer kan werken in drie verschillende modes:

a. Random.

In deze mode moeten we v66r elke conversie een adres aanbieden aan de

multiplexer. Op commando van een triggerpuls selecteert hij dan het

bij dat adres behorende kanaal.

b. Sequentieel. "

Nu hoeven we geen uitwendig adres aan te bieden. De multiplexer

selecteert het kanaal waarvan het adres in zijn adresteller staat.

De adresteller werkt als voIgt:

Hij telt op commando van de' triggerpuls telkens een verder.

Hij eindigt met het adres wat ingesteld wordt door de knop ESQ

(END of SEQUENCE). Na het adres ESQ springt hij weer naar nul bij

het verschijnen van een triggerpuls.

c. Repeterend ..

In deze mod~ hoeven we eveneens geen adres aan te bieden. De multi

plexer converteert bij elke triggerpuls steeds hetzelfde kanaal. Het

adres van dit kanaal moet van te voren ingesteld zijn.

uit het bov~nstaande blijkt dat bij de analoge inputfunctie nog een

tweede func'tie behoort, n.!. het instellen van de mode van de multi

plexer. Bovendien behoort hierbij het in de hold mode zetten van de

S/H-versterkers en het beeindigen van deze hold mode.

Analoge output (fig.3.2).

De D.C. biedt analoge outputinformatie aan de distributor aan. Op

commando van de triggerpuls TRO, die door de stuureenheid wordt af

gegeven, neemt de distributor de informatie over in zijn inputregister.

Daarna verstuurt hij deze automatisch naar een van de tussenbuffers.

Dit transport duurt 2 ~sec. Het adres van het bufferregister moet

door de stuureenheid aangeboden worden, v66r het verschijnen van TRO.

De distributor kent slechts een manier van adresseren, deze is het

zelfde als het adresseren van de multiplexer in de random mode.
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De analoge outputinformatie .wordt doorgegeven aan de A.C. als op

commando van'een door de st~ureenheid afgegev~n dumppuls de inhoud

van de tuss~nbuffers "gedumpt" wordt in de DAC-buffers.

I'

~__CD_n omaal-----..,1

II

fj g.3.2

1. Ret aantal te laden buffers kan varieren van I tIm 8.

2. De tijd 2 is afhankelijk van het gebruikte channel. De minimale

duur van een schrijfcommando is 16 ~sec. De tijd tussen twee

analoge output halfwoorden bedraagt het dubbele van de tijd 2.

3. De tijd tussen het laden van het laatste buffer en de dumppuls

is afhankelijk van de ma~ier van synchroniseren.

a) met gebruik van timer altijd groter dan tijd 2 •

b) zonder gebruik van timer gelijk aan tijd 2 •
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Bij het trahsport van analoge input en output is het noodzakelijk dat

de multiplexer respectieve1ijk de distributor informatie bevatten

over het adres van de te transporteren variabele.

In ons systeem zijn twee methoden gebruikt om de adres-informatie te

verkrijgen. We zullen beide methoden behandelen, met hun voor- en na

delen en wa~r ze toegepast l~ijn.

I. AIle adr~s-informatiewd~dt opgeslagen in de D.C. Ret adres van een
I

variabele wordt voor hetl transport van de~e variabele"overgedragen

van de rl~C. naar de stu~reenheid. Ret overdragen van een adres ge

beurt ~t behulp van een. IRW. Dit IRW bevat tevens de informatie

betreffende de benodigd~ stuursignalen voor het transport van de

variabelf!.

Deze methode kunnen we ','random adresseren" noemen. Zij wordt toe-
.' ,

gepast ~oor het adresseren van de multiplexer als deze in de random

mode staat.

Ret adresseren van de distributor gebeurt altijd op deze manier.

Een nadeel van deze methode is dat er voor het overdragen van een

variabel~ twee I/O co~ndo's nodig zijn.

Een voo~deel is dat de Jdressen random aangeboden kunnen worden.

Deze marlier van adresseten is bijzonder flexibel.
I

Ais de hybriede machinerechter een programma uitvoert waarbij in

elke cyclus steeds dezelfde variabelen getransporteerd worden is

deze methode omslachtig. Gedurende elke cyclus worden steeds de

zelfde adressen overgedragen. Ret is dan voordeliger om gebruik

te maken van een methode waarbij de informatie over de adressen

voor het uitvoeren van het programma in de stuureenheid wordt

geplaatst. Dit kan gedaan worden door de D.C. of door het instellen

met de hand.

Door de flexibiliteit OPt het patch-panel van de A.C. is het niet

noodzakelijk dat elke adrescombinatie voor moet kunnen komen. Ret

is voldoende om te zorgen dat op de multiplexer het totale aantal

adressen gekozen kan worden.
II
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Deze methode is gebruikt in de adreslogica van de multiplexer als

deze in de sequentieel mode staat. Er zijn dan evenveel adrescombina

ties als er mogelijke adressen zijn. Een adresrij wordt geselecteerd

door de knop "end of sequence" in te stellen op het laatste adres van

de rij. De decodering van deze informatie tot adressen gebeurt met de

adresteller (in de mUltip~exer ingebouwd).

Door de multiplexer in de repetitive mode te zetten wordt slechts een

kanaal geconverteerd. Ret adres van dit kanaal is willekeurig. Ret

moet van te voren door de D.C. overgedragen worden, of ingesteld
worden met de hand.

Ret sequentieel en repetitive adresseren wordt niet toegepast bij de

distributor. Ret verdient, aanbeveling om de adressering van de distri

butor in analogie met de adressering van de multiplexer uit te breiden

met een sequentieel en eventueel een repetitive mode. Riertoe moet de

stuureenheid uitgebreid worden met een adresteller voor de distributor.

,I
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4. Gebruik van instelhalfwootden.

De eerste IHW's die de D. C.l na het starten v~n het hybriede program

ma overzendt dienen om de koppelapparatuur, de stuureenheid en de
"

A.C. in de juiste toestand te brengen en te voorzien van informatie

die nodig is voor het juiste verloop van het verdere programma.

Gedurende dit prepareren van de hybriede machine staat de A.C. in

de reset mode. Na het prepareren wordt de A.C. in de compute mode

gezet. De hybriede machine'begint nu met het herhaaldelijk uit-
I I

voeren van een serie operaties. Het een keer uitvoeren van deze

operaties w6rdt een cyclus 1genoemd.

Door het pr~pareren van de Rybriede compute~ en het verloop van de

eerste cyclus van een bepaa~d denkbeeldig programma globaal te door

lopen gaan ~e na wanneer d~.D.C. een bepaal~, IHW naar de stuureenheid

moet zenden en wat de taak,is van dit IHW.
I

4.1. Het prepareren van de hybriede computer kunnen we onderscheiden

in:

L Het' zetten van de mode van de A. C.

2. Het zetten van de mode van de multiplexer.
I,

3. Instellen van de timer.

4. Zetten van de beginwaarden van de analoge outputvariabelen.

5. Zetten van de beginstand van de digitale outputsignalen.

ad 1. De mode van de A.C. wordt ingesteld door een AC-IHW over te zenden.

Dit wordtlgedecodeerd tot s~uursignalen voor de A.C.

ad 2. De mode van de multiplexer wordt ingesteld door een multiplexer

IHW over te dragen en' vervolgens te decoderen. In dit IHW wordt

de mode van de multiplexer aangegeven.

ad 3. De timer wordt ingesteld door eerst het timer-IHW over te dragen

en vervolgens het timer DHW. Het timer DHW bepaalt de grootte van

de cyclustijd. Het wordt opgeslagen in het timerregister. Dit

register kan ook met de hand ingesteld worden.

ad 4. Het zetten van de beginwaarden van de analoge outputvariabelen

is in feite het eerste transport van analoge output wat plaatsvindt.



-22-

Onder ana loge output wo~dt verstaan het transport van DHW's van

de D.C. via de distributor naar de tussenbuffers en v~rvolgens

naar de DAC-buffers.

Een analoge output DHW wordt getransporteerd na het overzenden

van een analoge output IHW. Dit IHW bevat het adres van het tus-
"senbuffer waar het DHW voor bestemd is.

Ala er meerdere analoge :outputvariabelen1zijn moe ten ook meerdere
,I. .

analoge output IHW's enDHW's worden ovetgedragen.
Ii

ad 5.Het zetten van de beginstand van de digitale outputsignalen is
'.

het eerste transport van digitale outputsignalen wat plaatsvindt.

Er zijn acht didgitale outputlijnen. De informatie op deze lijnen

kan worden opgeslagen i~ een byte. Voor het transport van deze

informatie gebruiken we'de 2~ byte van het digitale output IHW.

Het transport van digitale output komt dus neer op het transport

van het digitale output·IHW.

4.2. Na het prepareren van de A.C. en de koppelapparatuur begint het

programma met de uitvoe~ing van de eerste cyclus.

Gedurende een cyclus kunnen de volgende groepen van operaties

verricht worden: [.

1. Starten van de cyclus.
i;

2. Transport van analoge input.

3. Transport van digitale input.

4. Uitvoeren van een probleemprogramma.

5. Transport van analoge output.

6. Transport van digitale output.

7. Overgaan naar en starten van de volgende cyclus.

De cycli worden eenvoudiger als er minder van dete operaties uit

gevoerd worden. De diverse operaties behoeven niet in de hier ge

geven volgorde uitgevoerd te worden. Zij kunnen z.lfs parallel uit

gevoerd worden. (Zie ook Vroom).

ad 1.Bij het starten van de eerste cyclus moeten de volgende operaties

gelijktijdig plaatsvind~n.

1. De A,~C. moet in de compute mode gezet worden. Dit gebeurt door

de A.• C. een compute'" pula te geven.
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il

2. De,i inhoud van de t\1ssenbuffers wordt overgebracht naar de

DAC-buffers.

Dit gebeurt bij het verschijnen vall een dumppuls.

3. Deanaloge inputsignalen moeten bemonsterd worden. Hiertoe

wo~dt een samplepu}s gegeven.

BovetiStaande pulsen moeten allen gelijktijdig verschijnen en

bovendien gesynchron~~eerdkunnen worden met de timer.

Voor het uitvoeren vap deze taak wordt een synchronisatie-IHW

overgezonden. In dit '~HW wordt aangegeven welke pulsen gegenereerd
" I' '

moeten worden en of ze weI of niet gesynchroniseerd moeten worden

met de timer. Het synchroniseren wordt: nader behandeld in 5.1.

Na het schrijven van ,het synchronisatie-IHW en het genereren van

de diverse pulsen wordt een sense-halfwoord gelezen. Dit DHW
l' . ,

dient"voor het detecteren van opgetreden fouten (zie sense-half-

woord': 5 •4 •) •
I; .

Hiertoe behoren o.a. een synchronisatiefout, een overflow en een
[J

parity fout.
II

ad 2. Nadat1i de analoge inptitsignalen bemonsterd z1Jn kan het analoge
i '

input transport plaat~vinden. De manier waarop dit transport
I

plaatsvindt is afhank~lijk van de mode van de multiplexer.

In de sequentieel en repetitive mode, ~ijn de adressen van de

analoge inputvariabelen in de multiplexer ingesteld. Deze kunnen

dan zonder de hulp van een IHW worden geselecteerd, geconverteerd

en ingelezen in de D.,C. De opdracht ,hiertoe wordt gegeven door

een lees commando.

Ais de multiplexer in de random mode staat moet het adres van de

variabeIe door de D. CI. aangeboden worden m. b.v. een analoge input

IHW. Het aanbieden vap dit IHW is tevens het startcommando voor de

multiplexer. Deze st~rt na 6 ~sec de ADC. Na de conversie die 4 ~sec

duurt wordt het analoge input-DHW ingelezen. Indien er meerder

inputvariabelen zijn wordt daarna een nieuw IHW overgedragen, enz.
-l

I,
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Als alle analoge inputvariabelen z1Jn ingelezen moeten de

S/H-versterkers uit de hold mode komen en weer gaan volgen. De

S/H-flipflop in de stuureenheid moet daartoe een resetpuls ont

vangen •. De manier waariop deze resetpuls ontstaat is weer afhankelijk

van de mode van de multiplexer.

Als de~e in de sequentieel of repetitive mode staat genereert de
J , ,i

stuureenheid de resetpuls automatisch, daar uit informatie die

de mult;iplexer afgeef<kan worden afgei~id wanneer de laatste

variab~le geconverteerd is. Hiertoe is in de door Adage geleverde

multipJexer een modificatie aangebracht (zie 5.6.).
I:

.,
Als de1multiplexer in !de random mode staat weten we niet wanneer

de laatste conversie plaatsvindt. De resetpuls wordt daartoe ge

geven met een IHW. Deze puls wordt gegenereerd met het IHW waar

ook de modepulsen van de A.C. mee gegenereerd worden. De naam

van dit IHW wordt daartoe uitgebreid t~t A.C.-track-IHW.

ad 3. Er zijn acht digitaleinputlijnen. De ihformatie op deze lijnen
,

kan worden opgeslagen in een byte. Deze byte wordt met behulp van

een le'escommando (dig., input DHW) overgedragen naar de D. C., na

dat d~ze een digitale~input-IHWgeschreven heeft.
,
'I

ad 4. Voor bet uitvoeren va~i een probleemprogramma in de D.C. wordt ver

wezen ~aar het ve~slag, van de heer Vroom.

Het probleemprogrammakan eventueel gelijktijdig uitgevoerd worden

met het plegen van I/O.

ad 5. Het transport van analoge output is behandeld in 4.1.

ad 6. Ook het transport van digitale output is behandeld in 4.1.

ad 7. Een nieuwe cyclus begiht met het genereren van een sample en dump

puls via een synchronisatie IHW en het terugzenden van een SENSE-
,

DHW. Vervolgens worde~ de punten 2 tIm 6 weer uitgevoerd. Het is

mogelijk het patroon van een cyclus te wijzigen gedurende een
I

simul~tie. Hiertoe moeten in de software de nodige statements

opgenomen worden (zie het verslag van de heer Vroom).
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Een lHW bestaat uit twee bytes. In de eerste byte geven we aan met welk

lHW we te doen hebben. Deze eerste byte noemeri we mode byte. Slechts

een bit van de mode byte is een; de anderen zijn nul. Aangezien een byte

bestaat uit acht bits kunnen we op deze manier acht verschillende lHW's

maken. De tweede byte bevat nadere informatie voor de stuureenheid. Dit

kan een adres zijn voor een DHW of andere informatie.

De bits van een lHW noemen we "instelbits". We gebruiken voortaan de

afkorting lB.

Samenvattend' onderscheiden we de volgende lHW f s. Achter he'i: lHW wordt
j

aangegeven welke bit in de mode byte een is.

1. Analoge output lHW lBO =

2. Analoge input lHW lBl ..

3. Digitale output lHW lB2 ..

4. Digitale input lHW lB3 =
5. Timer-lHW lB4 ..

6. Synchronisatie lHW lB5 =
7. Multiplexer lHW lB6 =
8. A.C.-Track-lHW lB7 =

Een nauwkeurige omschrijving van de bits in de lHW's en hun taak

vindt plaats bij de behandeUng van de bijbehorende logische

schakelingen.

II
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5. Rardware. I

De koppelapparatuur van de hybriede machine ~unnen we gro~ splitsen

in twee groepen.

a. Datatransporterende apparaten.

b. De stuureenheid. (zie fig. 5.1.).

jJ
ad a. Tot de eerste groep behoren aIle apparaten fabrikaat Adage.

, II

Ret informatietransport van A.C. naar D.C. wordt verzorgd
c /

door: "
;1

1. Acht siR versterke~s.
: l

2. De multiplexer. Dez.e is geschikt voor 32 kanalen.

3. De A.D.-convertor. Deze heeft een output van 13 bits +
1

1 tekenbit.
"

Ret irtformatietransport van D.C. naar A.C. wordt verzorgd door:
, II

1. De 'distributor. Deze heeft een inputbuffer van 14 bits +

1 tekenbit. Rij is 'uitgevoerd voor 64 kanalen.
,

2. Acht bufferregiste~s (tussenbuffers).
,

3. Acht "hybrid-multiplying elements" (HME' s) met bijbehorende

bufferregisters (DAC-buffers). De output van een HME is ge

lijk aan het product van het binaite getal in het buffer en
" ,

een analoge inputspanning. Ret binaire getal wordt beschouwd
,I

ala fractie, waarbij de meest significante bit de fractie I
voorstelt, vervolgens I, enz.

ad b. Ret ontwerpen en bouwen van de stuureenheid was onderwerp van

dit afstudeerproject. :De geintegreerde circuits die voor het
:/ .

bouwen van de stuureenheid gebruikt werden zijn: "diode-

transistor- logic" (DTL) van Fairchild. De uitvoering is

"dual-:-·in-line". Voor vergelijking met andere circuits, zie tabel 5.1.

Tabel 5.1.

D.T.L. T.T.L. HECL I MEeL II

Logische niveaux (Volts) "1" +5 +5 -0,75 -0,75

"0" 0 0 -1,55 -1,55

Ruismarge abs. (Volts) 1 1 0,22 0,22

rei. (%)' 20 20 30 30
,

Freq~entiebereik (MHz) 10. 30 30 100
\



FI G. 5.1.

I-'~'~ N'~~ v.

.;JIUUrc- UAIA UU IPUT-

LIJNEN
P. D.A. 2701 LlJNEN

~ ~ ..............~
~ ........... Io

--

DTL-IBMI DTL- j!8M- IBM-DTlIBM DTL

..~ ...V~
I"

- LEE5- EN ~ .- , - .. -- - - , -
SC HRtJF- I HW-RE G.I I

LOGICA I fTtMER REG. I It

4 ~ ~ TIMER
I HW- Oll-ADAGE

-- -- -- - --- cl - -
DECODER

- ~ -- ~- -- - -- -- _. - ~-- - - - -~._._- - --

G

r
DI5lR.

" pTL- r "}- G }
~ -. AGE I7 BUFFER's1 -

G -
I

1 -. r---l BUFFER1s

ADC H oO-RE G. 1
\--- HME's}

MUl T -( ......-, ,

5/H

~
.. """,,"

4 j
Ir

"0 -- ....- '{ o .- ~ o ..•. - ... ? . . . . ". . . . ...,

ANALOGE DIGITALE MODE DIGITA LE Xo Xl ANALOGE
INPUT INPUT CONTROL OUT PU T OUTPUT

A. C. HITACHI 505

I
.N-..::. _
......
I



-28~

D.T.L. is verkozen boven andere soorten logica, vanwege de gunstige

ruismarge en!het gunstige fr~quentiegebied. De logische niveaux van

D.T.L. zijn: logische"I"= +'5 Volt en logische "0" = 0 Volt. Het

frequentiegebied loopt tot 10 MHz.

Dit is voldoende voor onze toepassingen. De logische circuits worden

minder gevoelig voor stoorsignalen als deze met hun frequentie boven

het frequentiebereik van de circuits liggen.

Om deze reden verdient het aanbeveling om logische circuits te ge

bruiken die met hun frequentiebereik zo goed mogelijk aansluiten bij

de maximale frequenties die in de schakelingen voorkomen.

De stuureenheid kunnen we splitsen in enkele. onderdelen die onderling

samenwerken ,;(fig. 5. J) •

I. De logische schakeling tvoor het lezen en schrijven.

Deze verwer~t en genereert ~tuursignalen tus~en 2701 en stuureenheid,

die nodig zijn om lees- en schrijfcommando's ·uit te voeren.

2. lnstelqalfwoordregiste~.

De lHW's worden in dit register ontvangen.

3. lnstelhalfwoordecoder •.

Deze zet de overgedragen lHW's om tot stuursignalen voor de A.C., de

omzetters of de stuureenheid zelf •.

4. De Timer.

Deze genereert de timerpuls.

5. Poortgroepen.

Deze bevinden zich tussen dedata-inputlijnenvan de D.C. en de ver

schillende groepen outputlijnen van de stuureenheid.
,

6. Niveauomzetters.
!

Deze bevin~en zich tussen de diverse apparaten. Zij dienen er voor

om de versc~illende logische niveaux aan elkaar aan te passen.

(zie tabel 5.2.).

Tabel 5.2.

logisch niveau

"0" "i"

D.T.L. OV +5 V',

I.B.M. + 3V o V

lnputlijnen distributor - 2,5V + 2,5V

lnputlijne~ multiplexer en ADC OV +5V

HitachI OV +6V
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De hardware van de stuureenheid is gebouwd op verschillende platen.

De diverse onderdelen van de stuureenheid zijn als voIgt over deze

platen verdeeld.

Plaat 1. Niveauomzetters IBM-DTL (data-outputlijnen).

" 2. Niveauomzetters IBM-DTL en DTL-IBM (stuurlijnen).

" 3. Niveauomzett~rs DTL-IBM (data~inputlijnen)
I

" 4 + ~. Niveauomzetters DTL-ADAGE (dafalijnen, adr~slijnen en

I' . 1
(st~urlijnen voor distributor) •

" 6. Timer.
"

iI

" 7 + 8. Lees- en schrijflogica IHW-register en IHW-decoder.
.. 9. Poortgroepen.

De schema's van de schakelingen die zich op deze platen bevinden djn

weergegeven in~bijlage 3.

De verbindingen tussen de platen onderling en de verbindingen naar

andere apparaten zijn aangegeven in een "runlist", bijlage 4.

In de schema's worden de v9lgende symbolen gebruikt voor logische

circuits.

.1

Nandpoort c = a.b

s

J-TR..--G
K

R
,I

J.K.- flipflop

De set en ~eset hebben non~inputs.

De J.K.-flipflop triggert op een negatieve flank.
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Ais op de J en K ingangen a~dere informatie wordt aangeboden dan 1 1,

moet deze negatieve flank de achterflank zijn van een pos'itieve puIs.

De fliplflop 945 wordt als J.K.-flipflop geschakeld door pin 9 met

pin 4 en pin 6 met pin 11 door te verbinden (zie specificaties van

Fairchild) •

a
b

"

""

,;
Monostabiele multivibrator

(onesh'Qt)

De schakeli~g heeft een or-poort met non-ingangen als triggerinput.

Als de functie a + b van "I" naar "0" gaat, wordt de Q-output voor
I: _i 'i"

een bepaalde tijd "1", de Q"'output wordt voor een bepaalde tijd "0".
j 'J I

(Voor instelling pulsbreedte, zie de specificaties van Fairchild).
,I

,_i .J

De taak van de lees- en schrijflogica is het verzorgen van het
" Icorrecte verloop van lees- en schrijfcommando's. De signalen read

I . I

ready, write ready en "word count equals zero" (We=O) van de 2701
. I., I

d1enen als stuurs1gnalen voor de lees- en schrijflogica. De logica

genereert d~ stuursignalen Demand en EOR, die stuursignalen zijn
I :

voor de 2701. Deze stuursignalen van de 2701' worden bij een schrijf-

commando omgezet tot een triggerpuls voor een bepaald register in

de stuureenheid en bij een 'leescommando tot een gate-puIs, die een

bepaalde poortgroep openzet tussen een groep outputlijnen van de

stuureenheid en de data-inputlijnen van de 2701.

De informatie die nodig is ~oor het genereren van een bepaalde

triggerpuls of gate-puIs wordt verkregen uit het IHW-register.

Voor een nauwkeurige beschrfjving van de stuursignalen van en naar

de 2701 zij verwezen naar bijlage t: De parallel data adaptor.

Zij worden hier behandeld voor zover zij nodig zijn voor de be

schrijving van de werking van de stuureenheid.

Voor het schema van de lees~ en schrijflogica zie bijlage 3,

tekening I, plaat 7.

Voor de sequences van lees- en schrijfcommando's zie bijlage 1,

bIz. 19, 20.

Voor de sequences van de logische schake ling voor het lezen en

schrijven, zie bijlage 2, bIz. 1.
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5.1.1. De Z701 begint methet uitvoeren van een schrijfcOlmnando

als de "write select"-lijn (W.S.) opkomt. Deze lijn dient er voor

om aan te geven dat de stuureenheid geselecteerd is voor het

schrijven van data. De write select-lijn valt af als het schrijfcom

mando beeindigd is. Deze lijn wordt verder niet gebruikt voor het

sturen van de lees- en sclirijflogica.

Na het opk6men van de write select-lijn komt de write ready-lijn op

(W.R.). Deze geeft aan dat op de outputlijnen van de 2701 informatie

staat en dat de stuureenheid deze informatie over kan nemen van zijn

registers.:,Hiertoe wordt na het opkomen van W.R. een "write puIs"
I

(W.P.) ge~~nereerd. Met behulp van W.P. en bepaa~de informatie uit het

IHW-regist~r wordt een po~itieve triggerpuls voor een register ge

genereerd zodat dit register de aangeboden informatie overneemt.

Na het geven van een triggerpuls aan een van de registers, geeft de
I,

stuureenheid een demand puIs aan de 2701. Deze wordt gegenereerd door
I I

de "oneshot CS" te triggeten met W.P. Zo ontstaat de puIs W.P.R.

(W.P.-ready), die opkomt als W.P. afvalt. De W.P.R. vormt dus de

demand van,een schrijfco~ndo.

Een demandsignaal geeft ~an dat de stuureenheid het aangeboden woord

heeft overgenomen. Gedure~de de demand pul~ valt de write ready-lijn

af.

Na de demand puIs kan d~ 2701 verdergaan m~t het uitvoeren van het

schrijfco~ndo door een vplgend halfwoord bver te dragen. Dit gebeurt

als de wri~e ready-lijn webr opkomt.
II ,:

Na een demand puIs kan een schrijfcommando echter ook beeindigd worden.

De 2701 geeft dit aan door behalve de write ready-lijn ook nog de lijn

WC=O op te laten komen. Dit is een channel requested end (zie bijlage I).

Een schrijfcommando wordt echter pas beeindigd als de stuureenheid na

het opkomen van WC=O een signaal "end of record" (EOR) geeft aan de

2701. Het signaal EOR wordt gegenereerd m.b.v. oneshot GI (pulsduur

1,5 msec). Deze oneshot wordt getriggerd als het signaal

I
(WC=O) • EORMASK nul wordt. (Poort FI,c, Bijlage 3.1).
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Ret EOR signaal verschijnt ~us als EORMASK = I en WC=O komt op, of

(WC=O) = I en EORMASK komt Ope Met behulp van EORMASK hebben we dus

de mogelijkheid het beeindigen van een schrijfcommando uit te stel

len. (Zie 5.3. synchroniseren).

We moeten de writepuls W.P. genereren als er data staan op de output-
i I

lijnen van ~e 2701. Dit is 'als de W.R.-lijn opkomt en deWC=O lijn

9G-:-4--
n_--

w~P. = QG4 • QD4 "

,
gelijk blijft aan nul. Voor het genereren van W.P. gebruiken we

drie oneshQts: F4, G4 en D4, met outputs resp. QF4, QG4 ~n QD4. F4

wordt getriggerd als W.R. o~komt, G4 wordt ~etriggerd als QF4 afvalt.

QF4 dient dus als vertraging van G4 t.o.v. W.R. De oneshot D4 wordt

getriggerd als W.R•• (WC=O) afvalt, dus op het eerste moment dat

beide opgekomen zijn. De puIs QD4 wordt zo ingesteld dat hij QG4

volledig overlapt. (Bijlage 2.1., opm. 8).

P04

Als aIleen W.R. opkomt wordt QF4 even gelij~ aan een en QD4 blijft
"

een, zodat W.P. dan gelijk wordt aan QF4.

Als W.R. en WC=O beiden opkomen wordt QG4 even gelijk aan een, en

QD4 wordt even gelijk aan nul. Daar QD4 de puIs QG4 overlapt, verschijnt

er dus geen W.P. (Bijlage 2.1.).
,.,

Tijddiagram schrijfcommand~~

W.R.

WC=O

DEM

EOR

QF4

QD4

2 llsec •

------I
.

11
I
I

Il
I I
Il
I

J
i

I J L-I
I I

I

---.n I n
I I I
I I In n

QG4

W.P.
___n _

Voor een uitgebreid tijddiagram zie bijlage 2, blz.l.
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Met bebulp van W.P. wordt ~en triggerpuls voor een van de registers

gegenereerd. Het selecteren van een van de drie registers wordt be-
I ,I

bandeld in 5.1.3.
,I

De inputregisters bestaan Jit J.K.-flipflops. De data outputlijnen

van de 2701 zijn doorverbonden met de J en K ingangen van deze flip

flops. Er zijn drie inputregisters. Zij staan allen parallel (zie

fig. 5.1.)

Deze regis~ers zijn:
II

1. Het IHW~register.

Hierin worden aIle IHW's gescbreven.

2. Het Inputregister van de distributor.

Dit ontvangt aIle analoge output databalfwoorden.,

3. Het timerregister. :I

Dit dient voor bet bufferen van bet timer databalfwoord., "

l

5.1.2. Een leescouunando beg~nt met bet opkomen van de lijn "read select".

Dit signaal geeft aan dat de 2701 geselecteerd is voor bet Iezen van

data. De read select lijn wordt niet gebruikt voor bet sturen van de

logiscbe sChakelingen daar'zij geen functie vervult bij bet eigenlijke

datatransport. Zij valt af'als bet leescommando beeindigd wordt.

(Zie sequence bijlage 2.2).

I

lijn komt 'deNa bet opkomen van de read 'select read ready lijn Ope Deze

geeft aan d~t de 2701 klaar is om de data d1e aangeboden worden op de

data inputlijnen over te nemen in bet inputbuffer.

Bij leescouunando's boeven we geen onderscbeid te maken tussen IHW's

en DHW's, maar weI tussen digitale input balfwoord , analoge input

balfwoord en sense balfwootd.

Zij worden gegenereerd op verscbillende plaatsen. De lijnengroepen

waar deze DHW's mee wordenaangeboden, zijn via poortgroepen doorver

bonden met de inputlijnen van de 2701 (Bijlage 3.3., plaat 9).

Ala de R.R. qpkomt wordt een van deze poortgroepen open gezet, zodat

bet desbetreffende DHW op de inputlijnen komt te staan. Het openzetten

gebeurt door bij bet opkom~n van R.R. een gatepuls (GP) te genereren

m.b.v. onesbot Bl (Bijlage:3.1). Deze wordt toegevoerd aan eenbepaalde

poortgroep aan de band van informatie in bet IHW-register.
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De gate-pulsen zijn:

GP-analoge input ~GPAI), GP-digitale input (GPDI) resp. GP-sense

woord (GPSW).

Ais op deze.manier een DHWop de data inputlijnen gezet is geeft de

stuureenheid een demand puIs aan de 2701. Deze geeft aan dat de

stuureenheid de data op de inputlijnen overkan nemen in het input

buffer. Gedurende de demandipuls valt de R.R. af.

We kunnen het genereren van.een gate-puIs en een demand puIs uitstel

len door de R.R. puIs te maskeren. De gate-puIs en demand verschijnen

dan nadat het signaal R.R. '. RR-mask = I wordt (poort FI,b plaat 7,

bijlage 3. n.
De demand puIs moet later verschijnen dan de gate puIs, daar de data

op de inputlijnen eerst stabiel moeten zijn voordat zij overgenomen

kunnen worden door het inputbuffer van de 2701.

De demand van een leescommando ontstaat uitde puIs QF5 van oneshot F5.

De puIs QF5 wordt getriggetd door QE5 van oneshot E5. Deze wordt ge-
l. -"-'__.,...

triggerd door het signaal R.R•• RR-mask.·

De puIs QE5 dient dus als v~rtraging van QF5 t.o.v. de gatepuls (zie

onderstaande figuur en bij\age 2.2).

Tijddiagram.

R.R.

Leescommando's kunnen op diverse manieren beeindigd worden. Omdat in

onze progr~a's leescommando's van verschillende lengte voorkomen

passen we geen "device endll maar een"channeI , requested end" toe

(zie bijlage I, blz.18).



-35-

Het is gebleken dat de 2701 bij leescommando's die beeindigd worden

met een "channel requested end" een halfwoord meer leest als aange-
j;

geven staat in het CCW van dit leescommando.

Het lezen van deze twee extra bytes is nodig om het leescommando te

kunnen beeindigen.

Als de 2701 deze bytes heeft gelezen worden ze voor transport naar

de CPU aangeboden aan het channel. Het channel constateert nu dat de

"word-count" van dit leescommando reeds op nul staat en geeft een

Wc=o signaal aan de 2701. De twee extra bytes gaan verloren.

De 2701 beeindigt hierna het leescommando door in de stuureenheid

de lijnen WC=O en R.R, op te laten komen. De stuureenheid moet hier

op antwoorden met EOR waarq~ het leescommand~ beeindigd is.

Het EOR si~~aal wordt gegeqereerd door oneshot GI te tri~geren met

WC=O. Als EOR verschijnt mag er geen demand gegeven worden. Hiertoe
Ii,

wordt de puls QF5, waaruitde demand ontstaat, gemaskeerd door QH5.

Deze wordt 'getriggerd met Jet signaal: (WC=O • R.R•• RRmask.

QF5 wordt door QH5 volledig overlapt.

QF5 ---n~--
"De demand van een leesco~ndo voldoet aan: qF5 • QH5. Als deze puls

een wordt, wordt er een halfwoord gelezen.
:'

We noemen deze puls de data: puls van een lee~commando (DPL).

Het complete demand signaal ontstaat uit de demand van een lees commando

en de demand van een schrijfcommando, dus:

DEM = DPL + WPR = DPL • WPR

(poort B5b, bijlage 3.1., plaat 7).



Bij het lezen en schrijven van halfwoorden moet in de stuureenheid

een adressering plaatsvind~'n.

Bij het schrijven moet een!van de drie registers geselecteerd worden.

Te weten: het lHW-register~ het timerregister of het distributor

inputregis~er.

Bij het lezen van een halfwoord moet een van de drie lijnengroepen

geselecteerd worden. ,)

Te weten: 4e lijnen van he~ sense halfwoord, de lijnen van het digi

tale input halfwoord of de outputlijnen van de ADC (analoge input).
:1

. I
De adressering van een te schrijven halfwoord kan niet gebeuren door

in elk halfwoord twee bits'als adres te geb~uiken, want bij het plegen

van analoge output worden aIle 16 bits gebruikt voor het weergeven

van een analoge spanning.

De adressering van halfwoo~den moet dus gebeuren aan de hand van
d

informatiedie van te voren in de stuureenheid is gebracht. Deze in-
I,

formatie wordt opgeslagen in de modebyte van het lHW-register. Uit de
Ii I

inhoud van de modebyte (MB~ wordt dus afgeleid welk register bij het

schrijven van een halfwoor~ getriggerd moet worden, of welke poort

groep bij ~et lezen van een halfwoord geopend moet worden.

We gaan er van uit dat de modebyte aIleen maar nullen bevat als er

een lHW geschreven moet worden.

We duiden dit aan met MB=O. Nadat het lHW-register getriggerd is, is

er een van de acht bits van de modebyte gelijk aan een.

We duiden dit aan met MB;'O.

De lHW's kunnen we splitsen in drie groepen:

1. lHW's die geen adresfunctie hebben. Zij dienen voor het geven

van commando's aan de convertors of de A.C.

Na het geven van deze commando's wordt de modebyte gereset. zo

dat deze aIleen maar nullen bevat.

Het halfwoord wat geschreven wordt na het overdragen van een derge

lijk lHW moet dus weer een lHW zijn.
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2. lHW's die dienen als adres voor een DHW. De modebyte geeft nu

aan welk' van de twee data registers getriggerd wordt bij het

schrijven van het volg~nde halfwoord. Deze lHW's moeten dus

steeds gevold worden dQor een DHW. Na ,het schrijven van dit DHW

wordt MB weer gereset, .~odat het volgende te schrijven halfwoord

weer een lHW moet zijn.,

3. lHW's die dienen als adres voor een te lezen halfwoord. Na het

overdragen van een derg~lijk lHW voIgt een leescommando voor

een halfwoord. Uit de thhoud van MB wordt afgeleid welke poort

groep er geopend moet worden. Na de uitvoering van dit lees

commando wordt de MB w~er gereset, zodat het volgende te schrijven

halfwoord weer een lHW meet zijn.

Het nul zijn van de MB van het lHW-register fungeert dus als adres
..• I J

voor het lHW-reg~ster zelf.

Wekunnen MB=O echter ook gebruiken bij een leescommando als adres
i

voor een poortgroep.
"

Er kan dan een bepaalde lijnengroep geselecteerd worden zonder dat

adressering m.b.v. een lHWnoodzakelijk is.

Dit zelfstandige leescommarldo wordt gebruikt voor het lezen van

analoge input als de multiplexer in de sequentiele of repeterende

mode staat. Ais er dus een Ileescommando wordt uitgevoerd terwijl MB=O

wordt er een GP-Al gegenereerd •.

De leescommando's kunnen weonderscheiden in:

1. Leescommando's die voorafgegaan worden door een lHW. Hiermee

wordt slechts een halfwoord gelezen.
,I

2. Leescommando's die onafhankelijk van een lHW uitgevoerd worden.

Zij dienen voor het lezen van analoge input en kunnen meerdere

halfwoorden transporteren.
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De opeenvolging van halfwoorden kan weergegeven worden in het na

volgende diagram.

f.l ~. S. ~.

Als MB =0 zijn er twee mogelijkheden.

1. Er kan een leescommando voor analoge input uitgevoerd worden.

onder voorwaarde dat de multiplexer in de sequentiele of reperende

mode staat.

2. Er kan een 1HW geschreve~ worden. Na het schrijven van een 1HW is

MB~O. Deze kan gereset worden op drie manieren, afhankelijk van het

geschreven 1HW.

De 1HW's zijn als volgt over de drie groepen verdeeld:

Groep 1:

Digitale output 1HW

Multiplexer 1HW

AC-track 1HW

Groep 2:

Analoge output 1HW

Timer 1HW

Groep 3:

Analoge input 1HW

Digita~e input 1HW

Synchronisatie 1HW

1B2

1B6

1B7

1BO

1B4

1Bl

1B3

1B5



De triggerp~lsen voor een van de inputregisters in de stuureenheid

worden afgeleid uit de puIs W.P. en de inhoud van het IHW-register.

Ais de modebyte slechts nullen bevat ontstaat uit W.P. de trigger

puIs voor het IHW-register. Deze noemen we instelpuls (I.P.).

Ais IBO + IB4 = 1 (poort B4b, bijlage 3.1) ontstaat uit W.P. een

puIs die een van de twee DHW-registers triggert. Deze noemen we de

data-puIs van een schrijfcommando (DPS).

Ais IBO = 1" ontstaat hieruit de triggerpuls, (TRD) voor de distributor.

TRD = IBO • DPS (poort B4d", bij lage 3. 1) •

Ais IB4 = ontstaat uit DPp de triggerpuls (TRT) voor het timerre

gis ter TRT = IB4 • DPS (poort B2b, Plaat 6).::

Op het moment dat de W.R.-lijn opkomt wordt het signaal IBO + IB4

overgenomen door flipflop C4. ,(plaat 7). Hierin wordt dus aangegeven

of het te schrijven halfwoord een IHW of een DHW is.

(QC4 = 1, een IHW; QC4 = 0; ·een DHW).

De inhoud v~n C4 bepaalt dus of er een IP of'een DPS ontstaat uit WP.

IP =WP . QC4 en DPS = WP . QC4.

M.b.v. C4 en W.P.R. worden bovendien de puIs IP-ready (IPR) en DPS

ready (DPSR) afgeleid volgens:
,1

IPR = WPR • QC4 en DPSR = WPR • QC4

Het resetten van de modebyte gebeurt als voIgt:

1. Na het schrijven van een IHW uit groep 1 wordt MB gereset door een

puIs die m.b.v. oneshot G6 ontstaat uit IPR. Het resetten van MB

gebeurt ongeveer 2 ~sec Ina het triggeren van het IHW-register.

2. Ais het IHW-register geladen is met een IHW uit groep 2 wordt MB

pas gere~et na het schrijven van een data halfwoord. Hiervoor wordt

de puIs DPSR gebruikt.

3. Ais het IHW-register geladen is met een IHW uit groep 3 wordt MB

gereset na het uitvoeren van,een leescommando voor een halfwoord.

Hiervoor wordt de puIs QHS gebruikt die ontstaat bij de beeindiging

van een leescommando.
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4. Daar de flipflops van het IHW-register bij het inschakelen van

de voedingsspanning in een willekeurige stand komen, kunnen we

dus niet voorspellen welke register bij het schrijven van het

eerste halfwoord getriggerd wordt.

Hiertoe wordt MB gereset met P.P. Het eerste halfwoord wat er

tijdens een programma overgedragen wordt moet dus een IHW zijn.
(Voor P.P. zie 5.2).

De reset voor de modebyte heeft de volgende functie:

P.P. + DPSR + QH5 + QG6 • (IB2 + IB6 + IB4)

(Poorten H7d, E7b en F7a, plaat 7).

De halfwoorden die na elkaar geschreven worden kunnen overgedragen

worden door een serie schrijfcommando's, die ieder slechts een

halfwoord transporteren, of door een lang schrijfcommando wat meer

dere halfwoorden transporteert •.
Leescommando's die volgen op het schrijven van een IHW lezen slechts

een halfwoord. Als hierna een zelfstandig lees commando voor analoge

input volgt, mogen deze twee niet worden samengenomen tot een lees

commando. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het laatste half

woord wat de 2701 leest niet getransporteerd wordt naar de CPU
!

(zie 5.1.2).
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De toestand die een J.K.-flipflop aanneemt na het inschakelen van de

voedingsspanning is willekeurig.

Om de stuureenheid goed te laten functioneren is het noodzakelijk dat

de begintoestand van sommige flipflops vastligt.

Hiertoe worden deze flipflops bij het inschakelen van de voedingsspan

ning geset of gereset.

Dit gebeurt door bij het inschakelen van de voedingsspanning de set of

reset ingangen even aan aarde te leggen. Hiertoe wordt de power puls

(P.P.) gegenereerd. De inverse van deze puls P.P. wordt aangesloten op

de set of reset ingangen.

De pul5 P.P. is "0" al5 de voedingsspanning kleiner is dan vier volt

en hij wordt ")" zodra deze' groter is dan vier volt. Daar de DTL

circuits re~ds werken bij een voedingsspanning van 3,5 volt, zijn we

er zeker van dat P.P. de flipflops set of reset.

De P.P. wordt gegenereerd m.b.v. twee transistoren; T) en T2• De basis

van T) is verbonden met een spanningsdeler die over de voedingsspanning

staat. Zodra deze de 4 volt passeert wordt T) opengezet. T2 dient als

invertor en versterker.

o

-p.p.

r .. 2.

{i dS. Ie? .

Belangrijk is dus dat T2 geleidt als 3,5V < Vcc < 4V.
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Het synchroniseren wordt ar~ eerste behandeld, daar de wijze van

synchroniseren van belang r~ voor de bespreking van andere delen

van de stuureenheid.

Onder synchfoniseren wordt verstaan het "gel~jk" laten lopen van het

digitale computer programma, met het analoge computer programma. In

ons systeem verkrijgen we dit door de A.C. continu door te laten

rekenen en ~et programma van de D.C. steeds even te laten wachten

op het begi~nen van een ni~uwe cyclus.

t I .
De input data worden verkregen door de analoge signalen op een be-

paald tijdstip te bemonster~n (sampelen). De output data worden aan

de A.C. aangeboden door dez~ op een bepaald tijdstip over te dragen
J II

van de tussenbuffers naar de DAC-buffers (dumpen). De tijdstippen
II

van sampelen en dumpen zijn gelijk.

Het overdragen van analoge output DHW's naar'de tussenbuffers moet

geschieden v66r het dumptijCistip. Het lezen van analoge input DHW's

mag pas plaatsvinden na het' sample tijdstip. Het transport van

halfwoorden!van en naar de sturing gebeurt door een channelprogram

uit te voeren.

Het genereren van een sample en een dumppuls gebeurt tijdens een

synchronisatie I/O commando. We behandelen als eerste het synchroni

satie schrijfcommando. Dit bevindt zich tussen de schrijfcommando's

voor analoge output en de leescommando's voor analoge input. Met het

synchronisatie schrijfcommando wordt een synchronisatie IHW overge

dragen. M.b.v. dit IHW wordt er een synchronisatiepuls (S.P.) gege

nereerd. Hieruit kunnen diverse andere pulsen 'gegenereerd worden, o.a.

de sample en dumppuls. Welke pulsen er gegenereerd worden, wordt aan

gegeven in 'de modebyte van-het synchronisatie IHW. Hierin wordtverder

nog aangegeven of de synchronisatiepuls samen moet vallen met een
,:

timerpuls of niet. De timerpuls wordt gegenereerd door de timer.

De timerp~ls (T.P.) verschijnt met een vaste van te voren in te stel

len frequentie. Ais de timer niet gebruikt wordt om te synchroniseren

wordt de S.P. gegenereerd met IPR.
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Het schrijfcommando wordt paarna direkt beeindigd. Dit is in feite

geen synchroniseren meer, maar het in juiste volgorde laten verlopen.
van channelprogram en samp~e- en dumppuls.

Ais de timer weI gebruikt w,ordt om te synchroniseren duurt het schrijf

commando van het synchronisatie IHW voort totdat de timerpuls op

treedt en dus een S.P. gegenereerd wordt.

Ais het synchronisatie schrijfcommando beeindigd is gaat het channel

program verder. Het eerstvolgende I/O-commando is een leescommando

voor het sense DHW (zie 5.4).

Het laten voortduren van h~t synchronisatieschrijfcommando tot dat

er een T.P. verschijnt geb~urt op de volgende manier:

Ais de 2701 een schri~co~ndowil beeindigen laat hij de lijn

Word-Count = 0 (WC=O) opkowen. Het schrijfcommando wordt pas beeindigd

als de stuureenheid na het ..opkomen van WC=O de lijn End of Record op

laat komen. Bij het schrijy,en van een synchronisatie IHW, waarin aan

gegeven wordt dat de timer gebruikt wordt om te synchroniseren, wordt

opkomen van de lijn EOR uitgesteld tot er een T.P. verschijnt.

Het is ook mogelijk om te synchroniseren met behulp van een leescom

mando. Dit biedt echter minder mogelijkheden dan een schrijfcommando.
: i I •

We gaan nawanneer een leescommando gebrulkt kan worden om te synchro-

niseren en wat voor voordelen dit biedt boven een schrijfcommando.
~j

Bij cycli waarin analoge input en analoge output gepleegd wordt, wordt

het synchronisatie IHW overgezonden om de stuureenheid aan te geven

dat het channelprogram klaar is met het schrijven van analoge output

DHW's, zodat er een sample- en een dumppuls gegeven kan worden. Ais

er aIleen analoge output gepleegd wordt hoeft de stuureenheid aIleen

een dumppuls te geven.

Ais er enkel ana loge input plaatsvindt moet er aIleen een samplepuls

gegenereerd worden. Het synchronisatie IHW dient er dan voor om aan

te geven dat aIle analoge input DHW's van een cyclus zijn ingelezen,

zodat de samplepuls gegeven kan worden voorde volgende cyclus.

Ais de inf6rmatie over het'aantal te transporteren kanalen van te voren

in de stuureenheid wordt gebracht, kan deze zelf bepalen wanneer er

een samplepuls gegeven mag worden.
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I

.Als de multiplexer in de ~equen~ieel of repetitive mode staat is het
"aantal input kanalen bekend. Zodoende kan de stuureenheid uit sig-

nalen van de multiplexer bepalen wanneer een samplepuls gegeven mag

worden en wanneer niet. Als we cycli hebben waarin alleen analoge

input wordt gepleegd is voor het synchroniseren geen synchronisatie

IHW nodig.

Als we naast analoge input ook analoge output plegen moet er behalve

de samplepuls ook een dumppuls gegeven worden. Hiervoor is wel een
,

synchronisatie IHW nodig, want de distributor werkt alleen in de

randommode~ In de stuureenpeid wordt dus niet aangegeven hoeveel

analoge output kanalen er zijn.
" ,

Bij progra~a's die geen ~~bruik maken van een synchronisatie IHW

wordt er alleen een sampl~puls gegenereerd. Deze wordt rechtstreeks

afgeleid uit de timerpuls •. Het synchroniseren van het channelprogram
• I,

en de timeJPuls gebeurt m~t behulp van een,leescommando voor analoge

input. De uitvoering van dit leescommando wordt uitgesteld totdat de

ADC de data die met dit leescommando getran'sporteerd moeten worden,

geconverteerd heeft. Het ultstellen van het datatransport van een

leescommando gebeurt door de lijn R.R. te maskeren met behulp van

R.R.mask. Hierdoor wordt het opkomen van de demand puls uitgesteld.
I, i

Tijdens een demand vindt het datatransport plaats.
II

De conversJe van de eerst .te converteren vaFiabele in een cylclus wordt

gestart melt de timerpuls. IZodoende wordt het datatransport en dus

het channelprogram gesynchroniseerd met de T.P. Synchroniseren m.b.v

leescommando's is van belang als we zeer snel analoge input willen

plegen, maar men moet wel .bedenken dat er met deze manier van

synchroniseren geen sensewoord gelezen wordt (zie 5.6).

Als de multiplexer in de sequentieel of repetitive mode staat, zijn er

twee mogelijke manieren van synchroniseren. Welke manier we mogen ge

bruiken is afhankelijk van het soort programma:

1. Er wordt analoge input en output, of alleen analoge output gepleegd:

Ret gebruik van synchronisatie IRW is verplicht.

2. Alleen analoge input:: I

We hebben de keuze tussen synchronisatie IHW of een synchronisa

tie leescommando.
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Welke wijze van synchroniseren gebruikt wordt, moet aan$egeven

worden in het multiplexer IHW. Ret synchroniseren met een lees

commando wordt verder besproken bij de behandeling van de analoge

input (Roofdstuk 5.6).

!'
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5.3.2. Het synchronisatie: IHW.

iI

Het synchronisatie IHW zter er als voIgt ~it:

8

I
IS

lA· d b O
••C. rea y 1t

Timergebruik bit

Compute A.C.

iJ Hold A.C.

Dump

. S/H(synchr.}

De bit IB5 van de modebyte is een. De tweede byte is de mode

extension byte. Deze geeft aan wanneer de synchronisatiepuls (S.P.)

gegenereerd moet worden en welke pulsen er uit S.P. moeten ontstaan.

De bits in de mode extension byte hebben de volgen betekenis:

Bit 8: De sample en hold bit. Het een Z1Jn van deze bit betekent

dat er een hold signaal aan de S/H-versterkers gegeven moet worden.

Het nul zijn betekent dat~r niet gesampled moet worden.

Bit 9: De dumpbit.
I

Ais deze bit een is wordt er een dumppuls gegenereerd.

Bit 10: De hold- A.C. bit.

Ais deze bit een is moet er tijdens het overdragen van het synchroni

satie IHW een hold commando aan de A.C. gegeven worden.
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Bit 11: De compute - A.C. bit.

Ret een zijn van deze bit betekent dat de A.C. in de compute mode

gezet moetworden. Riertoe'wordt een compute commando gegeven. Als

de A.C. echter reeds in de: compute mode staat, wordt het een zijn

van deze bit genegeerd.

Ret bepalen van de modes hold en compute van de A.C. m.b.v. het over

dragen van het synchronisatie IRW dient er voor om het overgaan in

deze modes te kunnen synchroniseren met het geven van een sample-

en dumppuls en/of timerpuls. De modes van de A.C. kunnen ook be

paald worden m.b.v. het A.C.- track-IRW. Riervan wordt o.a. gebruik

gemaakt in programma's waarin geen synchronisatie IRW wordt overge-
t; I

zonden (zie 5.10).
,,~

Bit 12: De'timergebruik bit.
• I.; J • ••

Deze bLt geeft aan of we de tLmerpuls wei of nLet gebruLken voor het

synchroniseren. Als deze bit een is gebruiken we de timer wei. De te

genereren pulsen vallen d~ samen met de timerpuls.

Bovendien ~aten we het sc~rijfcommando van het synchronisatie IRW

voortduren tot de timerpuls verschijnt en pas daarna wordt aan de

2701 het EOR signaal gegev~n.
J

Bit 13: De A.C.-ready bit (ACR).

Ret een zijn van deze bit betekent dat we de timerpuls kunnen maskeren

met een sitnaal van de A.C'. We synchroniseX'en dan niet met de T.P.,

maar met het signaal TP~ACR (ACR • analoge computer ready).

Ret synchroniseren met dit signaal kan gebruikt worden als we pas

met sampelen en dumpen beginnen als het programma van de A.C. in een

bepaalde conditie is gekomen.

Als bit 12 en bit 13 beiden nul zijn, betekent dit dat we moeten

synchroniseren zonder te wachten op een uitwendige puis. De S.P.

wordt dan gegenereerd door de IPR, die ontstaat nadat het IRW-register

geladen is. Na de S.P. gaat het channelprogram direct verder met het

volgende I/O~commando. Wekunnen deze manler van synchroniseren ge

bruiken als we de kortst mogelijke cyclustijden willen verkrijgen.

Dit verhoogt de nauwkeurigheid. Ret is echter aileen toegestaan als

de tijd geen variabele is in de overdrachtsfunctie van de D.C.
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Verder kan dit ook toegepast worden om de kortst mogelijke cyclus

tijd te bepalen voor een programma. Er moet dan wel een meting van

deze cyclus plaatsvinden. Dit kan m.b.v. software of m.b.v. hardware

door de schake ling van de timer uit te breiden. Na de meting kan de

timer ingesteld worden op een waarde die iets hoger is dan de gemeten

cyclustijd.
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I

De sequence van de logischeschakeling die het synchroniseren ver

verzorgt is aangegeven in bijlage 2.3.

Bij het overdragen van een synchronisatie IHW komt IB5 in de "I"

toestand. De bits IB8 tIm IBII geven aan welke pulsen gegenereerd

moeten worden door de stuureenheid. De bits IBI2 en IBI3 geven aan
I'

waqneer deze pulsen gegeven moe ten worden.
I

Dit zijn resp. de timergebruik en ACR bit. Deze pulsen worden ge-

genereerd door de synchronisatie puIs (S.P.). Hij kan ontstaan op
I

de volgende"manieren:
'I

I. IBI2]= S.P. ontstaat uit T.P.

2 e IB13 = " " " T.P. als ACR = I. i

3. lBI2 = IBI3 = 0 " " " IPR.

!

IBI2 en IBI3 sturen de poorten H6d, E7c, E7a volgens de functie:

T.P •• IB12 1 (IB13 + ACR) + 'IPR • IiIT2 . IBI3.

(zie bijlage 3.1., plaat 7)~

"
Omdat de synchronisatiepuls aIleen mag optreden als IB5 - I, wordt

de zo ontstane puIs aan poort U6a toegevoerd die openstaat als IB5- I.

Achter deze poort ontstaat de synchronisatiepuls. Deze heeft dus de

volgende logische functie:

S.P ... IB5

.. IB5

• IB I2 .' (!BIT + ACR) + IPR • IiIT2 . !BITJ =

• 1812 .' 1813 • ACR). (IPR • ffi2 . 1813)}

De synchronisatiepuls wordt toegevoerd aan poorten die gestuurd

worden door IB8 tIm IBII. Achter deze poorten (G7a, G7c,G7d, H7b)

kunnen dus ontstaan: de samplepuls, de dumppuls, de hold-A.C.puls

en de compute-A. C.-puIs.

Hun logische functies zijn:

samplepuls - S.P. · IB8
dumppuls - S.P. · IB9
hold (A.C.)puls - S.P. · IBIO
comp (A.C.)puls -S.P.,. IBII

In de schake ling worden de ontkenningen van deze pulsen gegenereerd.
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De EOR-lijn moet gemaskeerd worden als na het schrijven van een

synchronisatie 1HW de timergebruik bit en/of de A.C.-ready bit

"I" zijn. Het EOR mask signaal voldoet aan:

EOR mask = 1B5 • (IBI2 + 1BI3).

(plaat 7, poorten H6c en H7c; bijlage 3.1).

Dit signaal is nul als 1B5 = 1 en 1B12 + 1B13 = 1. Het komt op

door 1B12 en 1B13 na het verschijnen van een synchronisatiepuls

te resetten. Hiertoe wordt m.b.v. oneshot E6 een resetpuls gege

nereerd. Oneshot E6 wordt getriggerd met S.P.



-51-
-!

Ret sense halfwoord wordt samengesteld in de stuureenheid. Ret wordt

met een leescommando overgebracht naar de D.C. Dit leescommando volgt

telkens na het schrijven v~n een synchronisatie IRW.

Ret sense halfwoord dient voor het detecteren van fouten die op kunnen

treden tijdens het verloop van het hybriede programma.

Na het schrijven van een synchronisatie IHW is IB5 = 1. Rierdoor wordt

bij het opkomen van R.R. een gatepuls voor de poortgroep van het

sense halfvoord gegenereerd. De gatepuls voor het sense halfwoord vol

doet dus aan: GP-SW = GP • ,IB5.

Na het leescommando voor het sense halfwoord wordt de modebyte van
i

het IHW-register gereset en dus ook IB5 (zie 5.1.3).

Ret sense halfwoord ziet er ala volgt uit:

o 1 8 If

1JS.L.

S~Chr~nisatiefoutbit

parity fout data output

distributor overflow

ADC-overflow

Compute A.C. (mode sense)

} mode van multiplexer (mode sense)

fi~.s.I2..
Bit 0 en bit 1 geven de mode van de multiplexer weer. Deze twee

bits geven de D.C. de mogelijkheid de mode van de multiplexer te

controleren. Run betekenis is als volgt:
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I,

Bit 2 is een mode sense bit

Bit 2 is "II" als de A.C. in
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bit 0 bit mode multiplexer

0 0 sequentieel

0 I random

I 0 repetitive

De inhoud van deze bits wordt zichtbaar gemaakt op het lampen

paneel. De lijnen waar dez~ bits op staan komen rechtstreeks van
,"

de mode flipflops van de multiplexer (zie stuurlogica multiplexer).

van de analoge 'computer.

de compute mode staat· en hij is nul als

hij in een'van de andere modes staat. De lijn van dit signaal is

rechtstreeks doorverbonden met de senselijn voor de compute mode

van de A.C:"

Bit 3 is d~ ADC overflow-btt.

Als deze e~n is, is er in ~e ADC een overflow opgetreden. Dit betekent

dat de aan"de ADC aangeboden spanning boven de + IOOV of beneden de

- IOOV lag r, Deze lijn komt rechtstreeks uit de ADC.

Bit 4 is de distributor overflow.

Een distributor overflow b~tekent dat het digitale getal wat getrans-
l J • • '

porteerd wordt van de D.C. naar de d1str1butor correspondeert met een

analoge spanning die boven de +IOOV ligt of beneden de - IOOV."

De DACIs kunnen dit getal niet converteren.

Ret detecteren van deze fout kan ook met software gebeuren. Dit betekent

echter dat de D.C. bij de samenstelling van de analoge output data

per variabele enkele assembler instructies meer uit moet voeren. Dit

gaat ten koste van de snelpeid van de subroutines.

Detectie van deze fout m.b.v. hardware is mogelijk doordat de data

outputlijnen een bit meer bevatten dan de inputlijnen van de distributor.

De meest significante bit van de data outputlijnen is geen inputlijn

van de distributor.

De op een na meest significante bit van de data inputlijnen is de

meest significante bit van de distributor input.
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De distributor input correspondeert met analoge spanningen tussen

-100 volt en + 100 volt.

De data op de data outputlijnen kunnen apanningen representeren

in een gebied tussen -200 volt en + 200 volt.

De input data voor de distributor worden weergegeven in two's

complement. Bit a en bit 1 'van de analoge output hebben voor de

diverse spanningen de volgende configuraties:

bit a
- 200 volt tot - 100 volt 1

volt
I- 100 tot a volt 1
I'a volt tot + 100 volt a
I

+ 100 volt tot + 200 volt a

bit 1
a
1

a
1

i1 i'
Door bit 0 en bit 1 met elkaar te vergelijken op het moment dat de

I

analoge output data aangeboden wordt kunnen'we constateren of er
'I

een overflow optreedt. .

Ais bit a en bit 1 aan elkaar gelijk z1Jn treedt er geen overflow

op, als ze niet aan elkaar gelijk zijn treedt er weI een overflow Ope

Een overflo¥ boven de +200 volt of beneden de -200 volt wordt niet

meer gedetecteerd.

Het constateren of de bit A, en bit 1 aan elkaar gelijk zijn of niet

gebeurt met de poorten H8 ~p plaat 7 (bijlage 3.1).

Het optreden van een distributor overflow wordt vastgelegd m.b.v.

flipflop B6~

Deze wordt getriggerd met TRD. Dus op hetzeHde moment dat het input

register van de distributor getriggerd wordt.• Per cyclus kan er maar

een keer een overflow gesignaleerd worden. Na het lezen van het sense

halfwoord wordt B6 gereset,. zodat er in de volgende cyclus weer een

overflow gesignaleerd kan worden.

Bit 5: Parity fout.

In deze bit wordt een parity fout gedetecteerd die optreedt als er

data geschreven worden. M.b.v. een poortnetwerk, wat zich bevindt
,

op plaat 1, wordt gedetecteerd of het geachreven halfwoord een even

of een oneven aanta I nullen bevat.

De uitgang van dit poortnetwerk wordt vergeleken met de inhoud van

de odd parity lijn op het ~oment dat de data geschreven worden. Dit

gebeurt door flipflop ••••. te triggeren met ~e write puIs W.P.

Ala er een pariteitsfout op~reedt wordt de flipflop geset.
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Hij wordt g~reset na het lezen van het sense halfwoord m.b.v. een

oneshot.
\i 11

Bit 6: Synchronisatie-fout.
I

Het optredep van een synchrpnisatiefout wil zeggen dat de tijd

die de D.C., nodig heeft omipet programma van een cyclus uit te

voeren lang~r is dan de tijd tussen twee opeenvolgende timerpulsen.

Dit blijkt uit het feit dat er een timerpuls verschijnt terwijl

het schrijfcommando van het' synchronisatie IHW nog niet begonnen

is.

Een synchronisatiefout wordt aIleen gedetecteerd ~ls het synchroniseren
,

gebeurt m.b~v. een synchronisatie IHW, want aIleen dan wordt er

een sense h~lfwoord ingelezen.,

Bij het schrijven van het synchronisatie IHW wordt IB5 gelijk aan

"I". Een synchronisatiefoutkan dus niet optreden als IB5 '" I. Zij

kan weI optreden als IB5 "'0 en bovendien voldaan is aan een aantal

andere voorwaarden. Deze voorwaarden worden vastgelegd m.b.v. flip

flop D7, plaat 8.

Ais D7 gereset is kan er g~en synchronisatietout optreden.

Ais D7 ges~~ is kan er wel,een synchronisatiefout optreden. Het op

treden vaneen synchronisat~efoutwil dus zeggen dat het signaal
:1

T. P. • IB5 • QD7 '" I.
II

M.b.v. dit ;signaal wordt de flipflop D8 geset. Deze flipflop geeft
I:

aan dat er een synchronisatiefout is opgetreden. D8 wordt gereset

na het lezen van het sense DHW m.b.v. oneshot G8. (plaat 8, bijlage

3.2).

Bovendien wordt D8 gereset bij het inschakelen van de voedingsspan

ning m.b.v. de puIs P.P.
i,

De flipflop ~7 moet gereset zijn als er geen synchronisatiefout op
,j

kan treden. Hiertoe wordt bij de volgende gebeurtenissen een reset-

puIs voor D7 gegenereerd: i

I. Direkt na het inschakeleh van de voedingsspanning m.b.v. P.P •
• 1

2. Ais de A.C. niet in compute mode staat, dus als de A.C. een reset

of hold commando krijgt.

3. Na een synchronisatie law met de timergebruik bit gelijk aan nul.

De resetpuls ontstaat dan uit I.P •• IB5 • IBI2.
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Deze pulsen samennemend vin~en we voor de resetpuls:

P.P. + R.A.c. + H.A.C. + I.P. IB5 • IBI2

(poorten C4b en D6b, plaat 8, bijlage 3.2).

Er kan wel een synchronisatiefout optreden na hetoverdragen van

een synchronisatie IHW met de timer gebruikbit gelijk aan een.

De flipflop D7 krijgt dan een setpuls. Deze voldoet aan:

IP • IBS • IBI2.

De synchronisatiefout wordt'dan dUB niet meer gemaskeerd.

Bit 7 is de sleutelbit.

Deze is altijd een. Hij is nodig om in de D.C. te kunnen detecteren

of het sense halfwoord reeds ontvangen is. Deze bit wordt verder

behandeld in het verslag van de heer Vroom.

De tweede byte van het sense halfwoord bevat geen informatie.

,
"

! :



Het transport van analoge output data vindt plaats door in het

lHW-register een analoge output lHW te schrijven.

Vervolgenswordt er een an~loge output DHW geschreven in het

input-register van de distributor. Daar lBO<J= 1 wordt er bij het

schrijven van dit DHW een tRD gegenereerd. De distributor ver

stuurt het DHW automatisch naar een van de acht tussenbuffer

registers.~Hiertoewordt aan de distributor een adres aangeboden•..
L

Dit adres ~s overgebracht wet het analoge output lHW en bevindt

zich in de 'tweede byte van,het lHW-register.
l. l-

Het analog~ output lHW ziet er als volgt uit:

groeps- kanaal-
adres adres

B• O· ... j'1t 1S een.
.1

Bit 10, II, 12 bevat het groepsadres voor de distributor. Dit bevat

altijd nullen, daar we thans nog. slechts met een groep van acht
. I

kanalen werken, hetgeen later uit te breiden zou zijn tot 8 .groepen
~ • i 1

van 8 kanalen.
'I

Bit 13, 14, 15, bevatten het kanaaladres van de distributor.

Het adres wordt in de distributor geplaatst door de flipflops 10

tIm 15 van het IHW-register via de DTL ~ ADAGE-n~veau-omzetters

door te verbi~den met de adreslijnen van de distributor.

De data-outptitlijnen van de ,2701 djn eveneens via de' DTL ~ ADAGE, '

niveau-omze~ters doorverbonden met het inputregister van de distri-

butor.

M.b.v. TRD worden adres en data in de input-registers van de distri

butor geplaatst. Vervolgens' worden de data doorgestuurd naar het

desbetreffende tussenbuffer (duur ~ 2 ~sec).



Na het triggeren van de distributor wordt het IHW-register gereset

m.b.v. DPSR.

Voor tijddiagram zie bijlage 2.6 bIz. 91).

Het data inputregister van de distributor bestaat uit 15 bits. Hier

toe zijn aIleen de bits 1 tim 15 van de data outputlijnen doorver

bonden met dQ distributor. Bit 0 wordt gebruikt voor detectie van

de distributQr overflow (zie 5.4).

!
!
I
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De werking van de multiplexer is gedeeltelijk besehreven in hoofdstuk 3.

We beperken ons hier tot een beschrijving van de in- en uitgaande

stuursignalen van multiplexer en ADC.

De triggerpuls voor de multiplexer noemen we TRM. Bij het opkomen van

deze puis selecteert de m~ltiplexer een ing~ngskanaal en voert dit

toe aan de;ADC. De spanni1l8 op de ingang van de ADC is 6 lJsec na de

TRM stabiel geworden. De ~ultiplexer geeft de ADC dan het commando

om te beginnen met convert~ren. Gedurende de conversie (4 lJsec) geeft

de ADC een "busy"-signaal af. Als dit signaal afv.alt is de conversie

voltooid en zijn de output, data van de ADC stabieL De geconverteerde

ingangsspanning wordt weergegeven door een binair woord van 13 bits +

I tekenbit. Als de busy-lijn op is, bevatten de data-lijnen geen zin

volle informatie.

De mode van de multiplexer.Jwordt bepaald dOBr de niveau ',s die worden

aangebodeniop de mode select-lijnen. De modes worden op de volgende

manier bepaald. "

o
o
1

I

mode lijn
"

2

I

o

~}

mode

t:

random

sequentieel
'!

repetitive

Ala de multiplexer in de random mode ataat moet gedurende TRM een

uitwendig adrea aangeboden worden op de adreslijnen.

In de sequentieel mode selecteert de multiplexer gedurende een cyclua

een aerie kanalen beginnende bij nul en eindigend bij het adres wat

ingeateld wordt door de knop "end of sequence" (ESQ) op de voorkant

van de MX. Hiertoe wordt het adresregister als teller geschakeld. De

inhoud van het adrearegister wordt met een verhoogd als TRM verschijnt.

Als het adres wat ingesteld is met de knop ESQ bereikt wordt, geeft de

multiplexer een "end of sequence" signaal. We noemen dit ESQM.
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Als dit signaal toegevoerd wordt aan de triggerlogica in de multi

plexer, springt het adresregister bij de volgende TRM in de nulstand.

Elke cyclus wordt dezelfde rij kanalen doorlopen. Er bestaat echter

het gevaar dat het adresregister van de multiplexer uit de pas gaat

lopen, doordat t.g.v. een storing een TRM te veel of te weinig gegeven

wordt. Alle volgende cycli zijn dan verkeerd,.

Om dit "uit de pas lopen" te voorkomen is in de multiplexer een modi

ficatie aangebracht. Deze houdt in dat het ESQ-signaal waardoor het

adresregister in de nulstand komt, wordt samengesteld uit ESQM, dat

door de multiplexer gegenereerd wordt en ESQS, dat de sturing genereert.

Dus ESQ = ESQM + ESQS. De sturing genereert ESQS v.66r het verschijnen

van de eerste TRM van een cyclus. Zodoende wordt het adresregister door

de eerste TRM in de nulstand gezet en is uit de pas lopen gedurende

meer dan een cyclus onmogelijk.
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I

Dit IHW dient voor het instellen van de mode flipflops in de stuur-

eenheid. De uitgangen van deze flipflops zijn doorverbonden met de

modelijnen van de mUltipl~~er. Het multiplexer IHW zier er als voIgt

uit:

!
synchronisatie bit

multo mode bits.
d

,I

Bit 6 in d~ modebyte is ee~.

Bit 8 en 9'geven de mode aan waarin de multiplexer gezet moet worden,

zoals aangegeven op page 58

Bit 10 is de synchronisatie bit. Deze geeft aan op welke manier er

gesynchroniseerd moet worden. Hij is aIleen van belang als de multi

plexer in de sequentieel of repetitive mode staat, daar we aIleen dan

op twee verschillende manieren kunnen synchroniseren.

Ais de synchronisatie bit een is synchroniseren we door een synchroni

satie IHW over te dragen. Ais de synchronisatie bit nul is, synchroni

seren we zonder synchronisatie IHW.

De inhoud van bit 8, bit 9 en bit 10 van het IHW-register moeten over-
I

gedragen worden naar de f1ipflops die de mode van de multiplexer weer-

geven en de synchronisatie flipflop. Dit zijn resp. CI, DI en G4.

Het laden van deze flipflops gebeurt als voIgt (voor de sequence, zie

bijlage 2).
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Ais het multiplexer 1HW is ~vergedragen is 1B6 = I.

De J.K. ingangen van de mode flipflops en de synchronisatie flip

flop, worden aangesloten op de uitgangenvan flipflop 8 tIm 10

van het 1HW-register. De informatie in deze flipflops wordt over

gedragen naar de mode en synchronisatie flipflops door deze een

triggerpuls te geven als 1PR verschijnt en 1B6 = I.

De triggerpuls voor CI, DI en G4 voldoet dus aan 1PR • 1B6.

(Bijlage 3.2, plaat 8, poort Ela).

Direkt na deze puIs wordt de modebyte van het 1HW-register gereset

m. b. v. QG6. t' It

Bij het inschakelen van de voedingsspanningwordt ·CI gereset en

DI geset m.b.v. P.P., zodat:de multiplexer in de random mode komt.

Daar we in de random mode steeds synchroniseren door een'synchroni

satie 1HW over te dragen, wordt de flipflop G4 geset, m.b.v. de

RAN lijn.

Zodoende komt ook de synchronisatie flipflop. bij het inschakelen

van de voedingsspanning in de juiste stand.

Ais de multiplexer in de random mode staat vindt het datatransport

plaats m.b.v. een analoge input 1HW. Dit analoge input 1HW zet de

multiplexer automatisch in.de random mode. Zodoende is het niet

noodzakelijk om de random mode van d~ multiplexer in te stellen

m.b.v. het multiplexer 1HW. Ais de multiplexer in de sequentiele

en repeterende mode staat wordt er geen analoge output 1HW gebruikt,

maar vindt het datatransport plaats met een zelfstandig leescom-
':

mando (zie 5.1.3).

.1
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5.6.2. De "sample en hold""versterkers.
I.

Gedurende het plegen van analoge input.moeten de uitgangsspanningen

van de S/R~versterkers constant zijn. Riertoe worden de S/R-versterkers

in de houd mode gezet door de "houd" lijnen van deze versterkers op

te laten komen. De houdlijnen worden gestuurd door de SiR-flipflop

(C3, plaat 8) van de stuureenheid.

De poorten B4a,b (plaat 8) 'doen dienst als driver. Zij sturen alle

S/R-versterkers.

Ret setten van de siR fliP!lop gebeurt doo~,de S/R-pulsi,het resetten

gebeurt door de Track-puls~ De manier waaro~ de s/R-pul~. ontstaat is

afhankelij~ van de wijze v~n synchronisere~~ Dit wordt ~angegeven in

de synchronisatie flipflop .G4. Als QG4 = 1 wordt er gesynchroniseerd
, L

m.b.v. een synchronisatie ~RW. De s/R-puls moet dan ontstaan uit ss/R.
Dit is de S/R-puls die ontstaat uit het synchronisatie IHW.

Als QG4 = 0 wordt er gesynchroniseerd zonder synchronisatie IRW. De

s/R-puls wordt dan rechtstreeks afgeleid uit de timerpuls.

Deze manier van synchronis~ren kan alleen gebruikt worden als er

alleen maar analoge input gepleegd wordt. Bovendien moet de multi

plexer in desequentiele 0.£ repeterende m~de staan.

Ret datatransport vindt pl~ats door een lang leescommando uit te

voeren wat meerdere cycli beslaat. ~e s/R-puls mag pas gegeven worden

als de D.C~ kan beginnen met het transporteren van de analoge input

data. Riertoe moet eerst het lees commando gestart worden. Er mag dus

pas gesampeld worden als de RR lijn op is. Er wordt dus een s/R-puls

gegeven als TP • QG4 • RR = 1.

De s/R-puls ontstaat uit de volgende functie:

siR = ss/R . QG4 + T.P. QG4 • R.R.

(poort D3b en Fld, plaat 8, bijlage 3.t).

Ret resetten van de siR flipflop met de Track-puls gebeurt eveneens

op verschillende manieren. Dit is afhankelijk van de mode van de

multiplexer.
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Als deze in de random mode staat wordt niet in de stuureenheid

aangegeven hoeveel kanalen er per cyclus geconverteerd worden.

De stuureenheid weet dus ni~t wanneer het laatste kanaal van een

cyclus geconverteerd is. Di~ moet aangegeven worden door de D.C.

Deze zendt hiertoe na het lezen van de laatste analoge input data

het A.C.-Track IHW over. Met dit IHW wordt een Track-random-puls

(Track-R) gegenereerd., zodat de S/H flipflop gereset wordt. De

Track-' R puIs ontstaat uit poort E6d" plaat 8, (bijlage 3.2).

Het A.C.-Track IHW wordt behandeld in 5.10.

Als de multiplexer in de sequentiele of repeterende mode staat

kunnen we uit signalen van de multiplexer afleiden wanneer het

laatste kanaal van een cyclus geconverteerd is. Bij het verschijnen

van deze signalen kunnen we, de Track-puIs genereren.

ij

Als de multiplexer in de se~uentiele mode staat komt het signaal

ESQM op, na~at de TRM voor ~e laatste conversie van een cyclus

gegeven is. Deze laatste conversie is voltooid als het busy signaal

van de ADC afvalt. Bij het:~fvallen van het busy signaal wordt de

puIs "busy-end" (BE) gegenereerd m.b.v. "oneshot" B3 (plaat 8).

De Track-puIs ontstaat als

BE • SEQ • ESQM =

(poort G3b,plaat 8).

Als de multiplexer in de repeterende mode staat wordt er per cyclus

slechts een kanaal geconverteerd. Dit betekent dat er na elke conver

sie een Track-puIs gegenereerd mag worden. Dit is dus als:

BE • REP =

(poort D3a, plaat 8).

Behalve met deze drie Trackpulsen wordt de S/H flipflop nog gereset

bij het inschakelen van de voedingsspanning m.b.v. P.P. Zodoende zijn

we er zeker van dat de S/H-versterkers in de volgmode komen.

Voor de Track-puIs vinden we:

Track = Track -R + BE • SEQ • ESQM + BE • REP + P.P.

(poort C4a, plaat 8).
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,I

Ii I.
De manier waarop de triggerpuls voor de multiplexer (TRM) ontstaat

is voor de drie modes verschillend. In de random mode is het nood

zakelijk dat de stuureenheid voor de TRM een adres aanbiedt op de

adreslijn y,an de multiplex~r. Dit adres wordt door de D.C. overge

dragen m.b.,v. het analoge input IHW. Dit IHW ziet er als volgt uit:

fi~ .S·IS.
L

u
"
J

adres multo

De bit IBI LJvan de modebytel;is een.

De bits 11 en 12 bevatten het groepsadresi 13 en 14 en 15 het kanaal

adres.

De bits 11 i!en 12 zijn steeds nul daar we slechts de beschikking hebben
,I ..' • •over acht kanalen. D1t 1S U1t te bre1den tot 32.,
"
1\ ,

De uitgangen .van flip flop 11 tim 15 worden m.b.v. drivers doorver-

bonden met de adreslijnen tan de multiplexer. De drivers zijn: D4b,

E4a, E4b e~ F8a (plaat 8, bijlage 3.2).

Na het schrijven van dit IffW volgt er een lees commando voor analoge

input. Hie~ee wordt een halfwoord gelezen. Met het einde van dit

lees commando wordt de modebyte van het iHW-register gereset.

Nadat het IHW-register geladen is met het analoge input IHW wordt er

een TRM gegenereerd (pulsduur 1 ~sec).

Deze ontstaat uit oneshot ,G2 (plaat 8), die getriggerd wordt door het

signaal Start-TRM (STRM) van poort F2c.

De puls ST~ verschijnt in de random mode als

IBI • IPR'" 1

(poort El,a , plaat 8).

De sequentiele en de repeterende mode hebben met elkaar gemeen dat

het lezen van analoge input gebeurt met een zelfstandig leescommando

(zie 5. I. 3).
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Voor bet triggeren van de m~ltiplexer wordt geen IRW overgedragen.

In de sequentiele mode wordt de eerste TRM van een cyclus gegenereerd

zodra de S/H-versterkers in: de boud mode komen.
"

De STRM wordt tegelijkertij4 met de S/H-puls gegenereerd, dus als

"
S/H • SEQ =

I'

De tweede en volgende TRM van een cyclus worden gegenereerd nadat de

data van de vorige conversie door de D.C. geiezen zijn. Voorwaarde is

dat de vorige conversie niet de laatste conversie was van een cyclus.

Het signaal ESQM moet dus nul zijn.

uit de inboud van de modebyte van bet IHW-register kunnen we aflezen

of er een leescommando voor i analoge input wordt uitgevoerd.

Als de multplexer in de rari~om mode staat i~ IBI = I tijdens dit

leescommando. In de sequentiele en repeterende mode bevat de modebyte

aIleen ~aar nullen bij bet lezen van analoge input.

De andere leescommando's die uitgevoerd kunnen worden zijn:

bet lezen van bet sense balfwoord IB5 = I,

bet lezen van de digitale input IB3 = I.

We weten dus dat er een an~loge input balfwoord gelezen wordt als er

een DPL ver~cbijnt en IB3 en IB5 beiden nul zijn; dus als

IB5 + tB3 = O.

De tweede en volgende STRMcin een cyclus wordt in de sequentiele mode

van de multiplexer dus gegenereerd als:

DPL • SEQ. ESQM • (IB3 + IB5) = I •

In de repeterende mode beboeft er slecbts een triggerpuls gegeven te

worden per ,eyclus. Dit is na bet optreden van een S/H-puls. De STRM

ontstaat dus als

S/H • REP = I.

Samenvattend vinden we de volgende uitdrukking voor STRM:

STRM • IBI • IPR + S/H • SEQ + S/H • REP + DPL • SEQ • ESQM • (IB3 + IB5) =

• IBI • IPR + S/H • RAN + DPL • SEQ • ESQM • IB3 • IB5 •

Ii



Deze funetie wordt verwezenlijkt met het poortennetwerk:

Eta, F2a, Btf, F2b, Ftc en F2e.

Als de multiplexer in de sequentiele mode staat, moet de adres

teller van de multiplexer gereset worden. Hiertoe moet bij het

optreden van de eerste TRM het ESQ signaal een zijn. Dit signaal

ontstaat uit:

ESQ = ESQM + ESQS.

Het ESQM signaal versehijnt tijdens de laatste eonversie in een

eyelus. Het ESQS signaal wordt gegenereerd voor de eerste TRM in

een eyelus door de oneshot Gt. Deze wordt getriggerd met het sig

naal S/H • SEQ (poort FIb, plaat 8, bijlage 3.1.). De puis ESQS

moet TRM overlappen (ESQS = 4 ~see, TRM = I ~see).
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Ais de read ready 'lijn opk~mt tengevolge van een lees commando
ii

voor een analoge input DRW~ moet de poortgroep tussen het ADC
i

outputregister en de input datalijnen van de 2701 opengezet

worden m.b.v. een gatepuls, GPAI (gate puIs analoge input).

Deze wordt! afgeleid uit GP en de stand van het IRW-~egister.
,

Ais IB3 = IB5 = 0 wordt er analoge input gepleegd; dus

GPAI = GP 'i IB3 • IB5
l 1:

(poort D2a, plaat 8).

De poort D4a dient als invertor en driver.

Ret lezen van een analoge input halfwoord mag niet plaatsvinden

als het ADC output register data bevat die niet gelezen mogen
iI '

worden. Ret analoge input datatransport wordt tegengehouden door
, .

het opkomen van de R.R.-lijn te maskeren m.b.v. het signaal

Mask-RR • De R.R.-lijn blijft op tot er een demand puis gege

nereerd wordt. Deze komt pas op als de Mask-RR lijn afvalt,

dUB als de analoge input d~ta beschikbaar'zijn.

Ret beschikbaar zijn van de analoge input data wordt aangegeven

door de flipflop C2. QC2 =0 betekent dat de data beschikbaar zijn

en QC2 ... ) betekent dat de:: data niet beschikbaar zijn.

De flipflop C2 wordt geset als de multiplexer getriggerd wordt,

dUB m.b.v. TRM.

Rij wordt gereset als de ADC een conversie beeindigd heeft. Ret BE

signaal wat verschijnt bij het afvallen van busy dient dus als

resetpuls.

De R.R.-lijn mag aIleen gemaskeerd worden als er een leescommando

verschijntvoor analoge input, dus als IB3 + IB5 ... O.

De Mask -RR lijn voldoet aan:

Mask-RR = QC2 • (IB3 + IB5)

dus:

Mask-RR = QC2 • IB3 • IB5
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We gebruiken de Mask-RR lijn ook om het ehannelprogram te synehroni

seren met de T.P. als we synehroniseren zonder syenhronisatie IHW.

De synehronisatie flipflop bevat dan een nul. De RR-lijn moet ge

maskeerd worden als het laatste analoge input halfwoord van een eyeIus is

ingelezen.Hiertoe wordt de flipflop C2 telkens geset na het lezen van

een analoge input halfwoord. Rij wordt pas gereset als het volgende

halfwoord klaar is.

Na het transport van het laatste kanaal blijft de R.R.-lijn gemaskeerd

totdat de:eerste eonversie in de volgende eyelus voltooid is.

Aangezien de eerste eonversie in een eyelus gesynehroniseerd wordt

met de T.P. wordt ook het lezen van analoge input gesynehroniseerd

met de T.P.

Ret setten van C2 gebeurt dus met TRM en met een puIs QB2 die ontstaat

na het lezen van een analoge input halfwoord.

B2 wordt dus getriggerd met

DPL • IIB3 • IB5

QB2 mag aIleen als setpuls voor C2 dienen als we synehroniseren zonder

synehronisatie IRW, dus als QG4 = O.

De setpul~ voor C2 voldoet aan:

TRM + QB2 • QG4 •
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Het digit~le output IHW zi~t er als voIgt uit:

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

.., g IS

digitale output
(general control signals)

fi~. 5,16.,

Bi t 2 van ere modebyte is I.
• I

Bit 8 tim '15 bevatten het digitale output. Dit z1Jn de "general

control signals" (Co) voor het programma van de analoge computor.

Dit IHW dient er voor om de digitale output register in de stuur

eenheid te laden. De outputs van dit register vormen de digitale

output signalen. Zij worden rechtstreeks doorverbonden met de A.C.

Het laden van het digitale output register gebeurt als voIgt:

Bij het overdragen van het digitale ou~put IHW wordt flipflop 2

van het IHW-register geset. Hierdoor wordt poort F7b op plaat 8

bijlage 3.2.:opengezet. die de puIs IP-ready (IPR) doorlaat. Deze

puIs ontstaat als IP afvalt. dus na het laden van het IHW-register.

De puIs die t. g. v. IPR achter de poort F8b verschijnt triggert het

digitale output register en wordt de inhoud van de 2e byte van het

IHW-register overgedragen naar het digitale output register.

Hiertoe zijn de J en K ingangen van de flipflops in dit register

doorverbonden met de uitgangen van de flipflops in het IHW-register

(zie Bijlage 2.3. plaat 8).
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Ret digitale input IRW ziet er als volgt uit:

Bit 3 van de modebyte is I.

Byte2 bevat geen informatie.

Ret digitale input IHW dient er voor omhet lezen van het digitale

input halfwoord op de jui~te manier te laten verlopen. Bij het

overdragen van het IRW wordt flipflop 3 van het IHW-register gezet.

Deze zet de poort G2a, pla~t 9, bijlage 3.3 open die de gatepuls (GP)

van het eerstvolgende leescommando doorlaat en toevoert aan de poorten

waar de digitale inputlijnen mee verbonden zijn (plaat 9).

De digitale inputlijnen komen rechtstreeks uit de A.C. Na het lezen

van de digitale input wordt de modebyte weer gereset m.b.v. QR5

(plaat 7).

Er zijn acht digitale inputlijnen. Deze worden bij het openen van de

poortgroep doorverbonden met de eerste acht data inputlijnen van de 2701.

Ret digitale input halfwoord wat er gelezen wordt bevat in de eerste

byte de digitale inputinf?rmatie.

De tweede byte bevat slechts nullen.
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Aan de timer van een hybriede rekenmachine worden hoge eisen ge

steld t.a.v. de stabiliteit en nauwkeurigheid.

Wanneer in het programma van de D.C. de tijd optreedt als variabele.

is de grootte van de cyclustijd van invloed op de berekeningen. Zo

doende wordt de nauwkeurigheid van de berekeningen mede bepaald door

de nauwkeurigheid van de cyclustijd. Ais de fout in de tijd minder

dan tien procent bedraagt van de fout in de andere variabelen. is

de invloed van de tijdfout op de berekeningen te verwaarlozen. Daar

de nauwkeurigheid van de AD- en DA-convertors en de AC I :10-4 be

draagt. moeten we de cyclustijd kunnendefi~iere~met een nauwkeurig-
. -5he1.d van I:: 10. II

De timer is daarom uitgerust met een kristal oscillator met een fre-
I,

quentie van 100 kHz. De stabiliteit is I : 10-5 over een temperatuur-

gebied van 100C tot 40oC. Bij constante temperatuur is de stabiliteit

beter dan I : 10-6 •

Nauwkeurigheid: ~f = 5 Hz (af te regelen).

Een tweede'eis waar de ti~r aan moet voldoen. is dat hij instelbaar

moet zijn over een groot frequentiegebied. Hierbij wordt gedacht aan

een frequentiegebied van I kHz tot I Hz. Dus cyclustijden varierend
~

van I msec tot I sec.

Dit kan verwezenlijkt worden met een instelbare 10-bits-frequentiedeler.

die gestuurd wordt door een I kHz signaal. De cyclustijd kan dan

varieren ~et stappen van I msec. Deze methode heeft tot nadeel. dat een

vermeerdering met een stap. bij korte cyclustijden een relatief

grote verandering inhoudt. en bij grote cyclustijden een relatief

kleine verandering. We zouden het liefst een frequentiedeler nemen
I

die in te stellen is volgens een logaritmische schaal. Deze is echter

moeilijk te verwezenlijken.

Een compromis oplossing is gekozen in de vorm van een 8-bits frequentie

deler. die naar keuze gestuurd kan worden door vier verschillende

kloksignalen. Deze hebben de frequenties 100 kHz. 10 kHz, I kHz en 0.1 kHz.



Er ontstaan zo vier gebieden van intervaltijden die een verschillende

stapgroottehebben:

van 0,01 msec tot 2,55 msee in stappen van 0,01 msec.
II 0, I " " 25,5 " " " " 0, I "
II II " 255 " " " II

i~ "i
II 1O II " 2,55 sec' II " " 1O "

'.

j

Bij interval len groter dan :p,25 msec, betek~nt de overgang van de ene

intervaltij? naar de dichtstbijzijnde ander~ intervaltijd slechts een

relatieve v~randering van m~ximaal 4%.

'J

De kloksign~len van 10 kHz,: I kHz en 0, I kHz worden verkregen met

behulp van drie 10-delers die in serie staa~ met de 100 kHz oscillator.

(Bijlage 3.4., plaat 6).

M.b.v. twee;flipflops en drie poorten wordt ,het kloksignaal geselecteerd

wat de frequentiedeler stuurt.

De frequend.edeler is opgebouwd uit een bin~ire teller, een comparator

en een bUff~rregister.

De comparator vergelijkt elke bit van de teller met elke bit van het

bufferregister. De teller ~ordt gestuurd door de klokpuls. Hij telt

vanaf nul tot aan het getal wat in het bufferregister staat. Ais dit

getal bereikt is, geeft de 'comparator een puIs. Uit deze puIs wordt

m.b.v. een oneshot de timerpuls gegenereerd. De timerpuls dient tevens
Ii

als resetpuls voor de teller.

Het timerbufferregister is instelbaar met de hand of. met de D.C.

De handinst~lling gebeurt door met een schakelaar elke flipflop te

setten of te resetten, door de set- resp. resetingang aan aarde te

hangen. Voor het setten met de D.C. is gebruik gemaakt van de J en K

ingangen van de flipflops. Deze zijn doorverbonden met de data output-

eerst een timer instelhalfwoo*d naar de sturing
•

daarna een timer datahalfwoord nasr de timer.

lijnen van dey 270 I.
"

Het laden 8e~eurt door
r

over te zenden en

Het timer law ziet er als voIgt uit:
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Bit 4 van de modebyte is "1". De andere byte is "leeg".

Dit IHW dient er voor om door middel van het "I" zijn van bit 4

een poort open te zetten voor de puls DPS, die ontstaat bij het

schrijven van een datahalfwoord.

De puls DPS.IB4 triggert het timerbufferregister als het timer DHW
l

geschreven"wordt. Na het schrijven van dit DHW wordt IB4 gereset

door DPSR.

Het timer DHW ziet er als volgt uit:

--- "--------oy------.;.;---
macht fractie

Bit 0 tIm ~1 bevatten geen informatie. Bit 6 en bit 7 noemen we
i

de macht. Deze geeft aan ~t welke klokpula de teller gestuurd wordt.

Deze bits worden opgeslagen in de twee flipflops die de klokpuls

selecteren,(D7 en E7).

Bitconfigu~atie en klokpuls corresponderen ala volgt met elkaar:

bit 6 !bit 7 frequentie

0 0 100 kHz

0 'I I 10 kHz

I 0 I kHz

I 0, I kHz

Bit 8 tIm 15 noemen we de fractie; deze geeft het getal aan wat in

het tellerbufferregister ingelezen wordt. D~t is dus het getal waar

de frequenti~ van de klokpuls door wordt gedeeld om de frequentie

van de time~~uls te krijgeri.

De niacht en ?de fractie van ,het timerbufferregister worden met

lampjes zichtbaar gemaakt op het schakelpaneel, zodat de intervaltijd

makkelijk afgel~zen kan worden.
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De comparator is een scbak~ling van nandpoorten.

Als we de bits in bet bufferregister voorstellen door x. en de bits
1

van de teller door y. voldpet de comparator aan de volgende functie:
; 1

Deze is nul als x. = y., daar dan geldt:
1 1

x. • y. = x. . y. = 0 •
111 1

De klokpulsen met een frequentie van 10 kHz en 1 kHz worden verkregen •

uit tiendelers die ingebouwd zijn in de oscillator.

De klokfrequentie van 0,1 kHz wordt verkregen uit een zelfgebouwde

coberente tiendeler.
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De modes van de A.C.{~kunne, ingesteld worden door de D.C. of m.b.v.

drukknoppe~ op het paneel ~an de stuureenh~id. Voorwaarde hiervoor

is dat de A.C. in de slavelmode staat.

Het zetten .van een bepaalde mode van de A.C. vanuit de stuureenheid

gebeurt door een puls van ~ msec te genereren.
" I- ,

De holdpul~ wordt gegenere~rd door oneshot :G5, de compute puls door

oneshot G6, en de resetpuls door oneshot G7. De poorten F6a,b en F7a
I; .

dienen als .. drivers.
lJ ~.

Ret triggeren van de oneshots gebeurt als volgt:

I. M.b.v. ~chakelaars kunnen de ingangen van de oneshots aan aarde

gehangen worden. Tussen de schakelaars en de oneshots zijn twee

invertors geplaatst. Deze dienen als filter voor stoorsignalen.
IJ

2. De compute en hold mode kunnen ingesteld worden m.b.v. het synchro

nisatie IHW (zie 5.2). Hiertoe worden de pulsen SCAC en SHAC ge

genereerd. Zij triggeren de oneshots G6 resp. G5.

De compute,mode kan bo~endien nog ingesteld worden door de S/H

puls, onder voorwaarde ~at er gesynchro~iseerdwordt zonder het

overdragen van het synchronisatie IHW.

Deze compute pulsen worden slechts gegenereerd als de A.C. nog

niet in de compute mode staat, dus:

(SCAC + S/H • QG4) • comp sense.

3. De drie modes reset, compute en hold kurtnen ook ingesteld worden

door het A.C.-Track IHW over te dragen.

Dit IHW ziet er als volgt uit:

Hold bit

Compute bit

reset bit
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Bit 7 in de modebyte is een.

Bit 8 is de reset bit. Als deze een is wordt een reset puls voor de

A.C. gegenereerd.

Bit 9 is de compute bit. Deze heeft een compute puls tot gevolg.

Bit 10 doet een hold puls ontstaan en

Bit II de Track-random (T~ack-R) pulse

Om deze pulsen te genereren zijn de bits 8 tim 10 van het IHW-register

doorverbonden met poorten E6(a,b,c,d}, plaat 8. Deze worden geopend

door de puls IPR • IB7, (poort E7a, plaat 8), die verschijnt na het

overdragen van dit IHW.

De uitgangen van de poorten E6(a,b,c} zijn doorverbonden met oneshots.

i .
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Bij een systeem wat bestaat uit een D.C. eneen A.C. kunnen

storingen optreden. t.g.v. ,de niet ideale aarding van het systeem.

ANALOGE
NET AARDE

'. Z =R+jwL

-/
<

D.C. "' KOPPEL SVSTEEM
..... +>,

A.C.

\,; ,

., J

- .. ----
DIGITA lE

NET AARDE

Beide computers hangen aan de aarde van denetspanning. De aard

leiding die beide computers met elkaar verbindt is geen ideale

geleider.

Zij bevat een bepaalde onbekende impedantie Z. We mogen aannemen

dat deze bestaat uit een weerstand R in serie met een zelfinductie

L. T.g.v. de impedantie Z ontstaat er een spanningsverschil tussen

de analoge aarde en de digitale aarde.

Het spanningsverschil over de weerstand R wordt opgewekt door de

momentane stromen die lopen tussen de A.C. en de D.C.

Door gescheiden voedingssystemen toe te passen zijn deze stromen

beperkt tot de noodzakelijke signaalstromen.
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De zelfinduktie L veroorzaakt meer problemen, daar deze voor hoog

frequente signalen een hoge impedantie vormt. Bovendien worden er

in deze zelfinductie inductieve spanningen opgewekt. Deze ontstaan

t.g.v. magnetische velden die worden opgewekt door de pulserende

stromen in de D.C.

Ret is dus noodzakelijk om de zelfinducties in de aardleidingen zo

klein mogelijk te houden. Riervoor moet lusvorming voorkomen worden

en mogen beide computers slechts op een punt geaard worden.

!



Ii

dat het spanningsverschil tussen digitale

is met een amplitude die 2 a 4 volt

-79'-

.'
Metingen hebben aangetoond

"

en analoge aarde pulserend

"top-top" kan bedragen.

Daar de logische zwaai van de IBM signalen 3 volt bedraagt is over

dracht tussen een systeem wat aan digitale aarde hangt en een systeem

wat aan analoge aarde hangt, slechts mogelijk door receivers of drivers

te gebruiken die een differentiele input hebben.

Bovendien moeten zij een hoge input impedantie hebben om hoge signaal
"

stromen te vermijden.

De drivers en receivers worden tevens gebruikt als"niveau-omzetters.
l: I

I. IBM ~ DtL (Voor schema zie bijlage 3.5).
l'

De niveau-omzetter IBM ~ DTL doet dienst als'receiver.

Over elke uitgangslijn van de IBM hangt een afsluitweerstand van 950,

die aan een voedingsspanning van +3 volt hangt. De aarde van deze

voedingsspanning is de digitale aarde.

Deze is aanwezig op de shield van de outputlijnen van de 2701.

Als receiver is een comparator (~A710) gebruikt. De voedingsspanning

hiervan hangt aan analoge a~rde. De uitgangsspanning is dus +5 volt
.. .,

of 0 volt t.o.v. analoge aa~de. De verschilspanning tussen analoge en

digitale aarde noemen we V.

De spanning op de outputlijn:-van de D.C. is t.o.v. analoge aarde V volt

of V+3 volt.

Door deze lijn op de + ingang van de comparator te hangen en op de - in

gang een re{erentiespanning aan te sluiten (Vref ) die aan digitale

aarde hangt, transporteert de comparator een logisch signaal van het

systeem met digitale aarde naar het systeem met analoge aarde.

--r---.......... +)V( Ola)

(DIG)

fi~. S.2. t.



De comparator vergelijkt of het verschil tussen de ingangsspanningen

positief of negatief is. D~or Vref = 1,65 volt te nemen zitten we

midden tussen de minimale spanning die als ~'O" gedetecteerd wordt

(2,5 volt) en de maximale spanning die als "I" gedetecteerd wordt

(+0,8 volt).

De uitgang'van de comparat~r is doorverbonden met een poort (932),

die dienst:doet als invertor en als driver.
i,

,I

2. DTL + IBM (Voor schema zie bijlage 3.5).

"

"

Voor de inputlijnen van de 2701 is dezelfde'soort schakeling gebruikt

als voor de: outputlijnen. I

De schakelipg is echter vaJ richting omgekeerd, daar ook de signalen
.-

van richtirtg omgekeerd zija.

Ret spanningsverschil tussen digitale en analoge aarde wordt weer

overwonnen door een comparator (~A710) te gebruiken.

De ingang van de comparator vormt de scheiding tussen analoge op

digitale a~rde. Dit houdt in dat de voedingspanningen van de comparator

aan digita~e aarde hangen.

Aan de + ingang van de comparator hangt de signaaldraad, aan de - in

gang een referentiespanning. Deze ligt voor DTL signalen op 1,4 volt.
J

+3t1( DIG)

g.r.n. ~ -+$ u(o 16),

(016)

fi~.S.23.

1-----..... V...,.

(AN.),

De uitgang van de comparator is aangesloten op een poort (944). Deze

doet dienst als driver en inverter.

Ret is een DTL poort zonder inwendige "pull-up resistor" aan de uit

gang. Als "pull-up resistor" doen dienst de afsluitweerstanden aan

het begin en het einde van de datainputlijnen.



-81-

210 Ir - -- --' ....
..,

I ~Lf~___ J

r
L_

De niveau's worden aangepast, doordat de afsluitweerstanden aan +3

volt hangen.
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De voedingsspanningen van stuureenheid, "Adageapparatuur en analoge

rekenmachine hangen allemaal aan dezelfde aardrail (analoge aarde).

De drivers ,en receivers tussen de diverse onderdelen dienen nu aIleen

als niveau-omzetters en impedantie-aanpassers. Zij hoeven geen aan

passing te geven tussen twee aardsystemen.
l "

,
In de datalijnen en stuurlijnen naar de distributor bevinden zich

niveau-omzetters DTL + ADAGE (zie bijlage 3.6).
<

Deze lever~n een aanpassing tussen de DTL circuits en de ADAGE-

circuits.

De niveau's en de daarbij behorende stromen zijn:

"unit load"

I!

DTL {" I" + 5 V
,l

~O mA

"0" o V - I mA
l

ADAGE {"I" + 2,5 V + 2,5 mA

"0" - 2,5 V ~"O mA

De "unit load" is de ingangsstroom in een logisch circuit met

"fan-in" een.

I

De ingangsstromen van de level convertor moeten voldoen aan de

"unit load" van de DTL circuits, vermenigvuldigd met een bepaalde

factor (de fan-in). De uitgangsstromen moeten het omgekeerde zijn

van de "unit load" van de adage logica, vermenigvuldigd met een be

paalde factor, de "fan-out ".
!

Dit is verwezenlijkt met de volgende schake ling.

t

0 ..... t
10k

II<Ti
J
l. IlN~I2.6

-2,1 U _....L..-----------'
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De transistor T
I

hangt met de emitter aan + 2,5 volt. De collector

dient a1s uitgang. Deze is. met een '~u11-down" weerstand verbonden

met -2,5 volt. Een basisweerstand van 10 K vormt de ingang van'de

schake1ing. De ingang wor4~ geschake1d tussen +5 V en 0 V. Door twee

van deze schake1ingen achter e1kaar te zetten ontstaat een niveau

omzetter met twee uitgangen, die e1kaars geinverteerde zijn. De in

en uitgang hebben de vo1gende eigenschappen:

"I"

"0"

Ingang

+5V OmA

o V 0,2 mA

Uitgang.

+ 2,5 V· max. 10 mA

- 2,5 V ~ 0 mA

Voor het overdragen van a1 de andere signa1en hoefden geen niveau,

omzetters gebouwd te worden.

De outputsigna1en van de ~u1tip1exer en de Hitachi kunnen DTL

circuits sturen.
"

De signa1en die van de stuureenheid naar de multiplexer en de Hitachi

gaan worden ge1everd door drivers 932.
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Bijlage 1:

Parallel data adaptor.

DATA ACQUISITION AND CONTROL ADAPTERS

The data acquisition and control adapter for the 2701
is the Parallel Data Ada,pter.

Parallel Data Adapter

The Parallel Data Adapter :Ulows the connection of
external devices that perform parallel-by-bit,
serial-by-word data transfer with a processor.

2701 Communicatiops Interface 15



The data word size is 16 bits, expandable in groups
of eight up to 48 bits. The Parallel Data Adapter
presents a demand response interface to the external
device, which allows for the halt-duplex transfer of
parallel data words into and out of a processor and
.., "! external device. The Parallel Data Adapter con-

Jls this interface, converts from data word to byte
and from byte to data word, develops and checks one
bit of odd parity per data word, and transfers data
to and from the I/O channel parallel by bit, serial
by byte. The Parallel Data Adapter forces the
Multiple Byte mode of operation upon the multiplexor
channel. The number of bytes transferred in the
multiple-byte operation is dependent upon the size of
the data word. This can vary from two to six bytes.

Interface

Operation between the Parallel Data Adapter and the
external device is made through the Parallel Data
Adapter interface. The interfa.ce consists of a set
of lines which provide the control signals and data
paths (Figure 11). The functions and pulse widths of
each line of the interface are described below.

Output Data Bus (PDA to External DeVice): The out
put data bus consists of 17 line~ on the basic adapter.
Sixteen lines present the data word, and one line
presents the odd parity bit to the external device.
With extension features, the number of lines can be
increased to a maximum of 49 (48 data and One
parity) •

OUtDut Ooto Bu. (17-49 line.)
c,

InDut Ooto Bu. (17-49 Lines) .
Write Select

Reod Select

Write Reody

Reod Reody
POlOllel

ExternolData Demand
Adapter DevIce

Word Count =Zero (WC=OI

End of Record (EaRl

6nd of File (EOF)

Redundoncy Error

SUDorelS Porltv Error

InterruDt

FigW'e 11. Parallel Data Interface

./ 16

The output data bus is valid for sampling by the
external device only when the Write Select and
Write Ready lines are on. The bus will remain
valid until the Demand signal is received. The out
put data bus is driven directly from the data word
buffer in the PDA; it will assume the same states
that the buffer does during read, write, and diag
nostic operations.

Input Data Bus (External Device to PDA): The input
data bus consists of 17 lines on the basic adapter.
Sixteen lines are used for input data, and one line
obtains the odd parity from the external device.
With extension features, the number of lines can be
increased to a maximum of 49 (48 data and One parity).

The Input Data Bus is sampled by the PDA when
the Read Select and Demand lines are up, At this
time, the signal lines on the data bus must be valid
and de-skewed at the 2701. The data bus must re
main unchanged for the duration of the Demand signal.

Write Select (PDA to External Device): This line
p.otifies the external device that it has been selected
for a write operation. Recognition of a Write com
mand from the channel causes the line to rise; it
remains up until the end of the command.

Read Select (PDA to External DeVice): This line
notifies the exte'rnal device that it has been selected
for a read operation. Recognition of the Read com
mand from the channel causes the line to rise; it
remains up until the end of the command.

Write Ready (PDA to External Device): This line
notifies the external device that the data word is on
the output data bus. The data is stabilized and de
skewed before th'is line is raised.

The Write Ready line cannot come on while a
Demand signal is still present. A Demand, EaR,
or EOF signal from the external device resets this
line.

Read Ready (PDA to External Device): This line
notifies the external device that the PDA is ready
to accept a word of data over the input bus.

Read Ready cannot come on while a Demand signal
from the last data transfer under the same selection
is still present.

A Demand, EaR, or EOF signal from the external
device resets this line.

Demand (E",'ternal Device to PDA): The significance
of the Demand signal depends upon the command
which is being executed.

Write Command: The Demand signal signifies
that the external device has accepted the data word,
on the output data bus. There should be only one



Figure 1~. Parity Suppression for One Word

Maximum: Suppr~ss Parity can be on for the
entire, operation but must be off
within,2 J.ls of the fall of Read or
Write Select, unless it is per
manently strapped on.

Read Ready ,
I I
I I
I I

Demand ~f-----fW2ilI----
I I I I
I I I I
I I I I

Suppren Parity I I WI I I I
I I I~'---
I J I I

Pulse Width:
Minimum: 800,ns
Maximum: The maximum limit is the desired

data rate. The data ra~ can be no
gr~ater than the reciprQcal of the
length of the demand pull3e. This
lin~ must be down within 2 J.ls of the
fall of the Read or Write Select
line.

demand response for' every Write Ready signal.
Read Command: :The Demand signal signifies that

the data on the inputdata bus is valid, stabilized,
and de-skewed. The data must remain valid for a
minimum of 800 ns after the rise of the D~mand sig-
nal. ' "

Suppress Parity Error (E~ernalDevice to PDA):
This line from the external device suppresses data
word parity checks during read operations. It is
used by devices which do not generate valid parity.
This line may be strapped on by the user if he never
uses parity.

Redundancv Error (E~ernal Device to PDA): This
line indicates that the e,,1ernal device has,detected
a parity error on a Write operation. This line may
be up only when the Write Select line is up.

Pulse Width: I:

Minimum: 800 ns
Maximum: Thil3 line may stay up fmr the re

mainder of the operation, but it
must be reset within 2 J.lS of the fall
of the Write Select line."

Pulse Width:
Minimum:

I I

To ,'iluppress parity check for a
single data word transfer, the
Suppress Parity line must rise
after the fall of the Read Ready and
before the fall of Demand. The
Suppress Parity line should drop
after the fall of the next Read
Ready and before fall of the next
Demand (Figure 12). To suppress
a parity check for the ne~ word,
also, the Suppress Parity line
should remain up until the next
drop condition occurs. In any
case ,,!the Suppress Parity line
shoul,d be made to ohange state
only between the drop of the Read
Ready and the fall of the Demand
sighill. The exception to this is at
the beginning and end of the com
mand.

End of Record (EOR) (E~ernal Device to PDA):
.This line signifies that the external device has com
pleted its operation and will not generate or accept
any mOte data. Upon recognition, the PDA presentf
the Devtce End and Channel End status to the chan
nel. See "Sequences" section below for the time of
occurrence.

Pulse Width:
Minimum: 800 ns
Maximum: The EOR line must drop within 2

J.lS of the fall of Read or Write
Select.

End of File (EOF) (External Device to PDA): This
line signifies that the external device has completed
its operation and will not generate or accept any
more data. Upon recognition, the PDA presents
the Device End, Channel End, and Unit Exception
status t() the channel. The Unit Exception status
prevents command chaining. See "Sequences" seo
tion below for the time of occurrence.

Pulse Width:
Minimum: 800 ns
Maximum: The EOF line must drop within

2 J.lS of the fall of Read or Write
Select.

Word Count Equals 0 (WC=O) (PDA to External
Device): This signal, generated by the PDA,
informs the external device that the CPU has no
more data to transfer (write operation) or will not
accept more data (read operation). An EOR or EOF
should be presented by the external device. This
line will stay up until the drop of the respeotive
seleot line.

Interrupt (External Device to PDA): The Interrupt
lines allow the external device to signal the CPU,
through a Channel Interrupt, that it requires service.
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The Interrupt signal, when occurring in the ab
sence of a Read or Write command, causes Attention
status to be set. When the Interrupt signal occurs
during a read or write operation, Device End.
Channel End, and Attention status is set.

Pulse Width:
Minimum: 800 ns
Maximum: 2 J.Ls

Sequences

The interface line sequences are described below.

Read Operation: The read opera,tion is initiated
when the 2701 accepts a Read or Read with Timeout
command from the I/O channel. Upon acceptance
of this command, the Read Select and Read Ready
Lines are raised, indicating that the Parallel Data
Adapter is in a condition to accept the first word of
data from the external device. The timeout (if com
manded) is also initiated. Wheri the input data is
available, valid, and de-skewed on the input data
bus, the external device responcis with the Demand
signal. This signal causes the ~ad Ready line to
:!rop and the timeout to be reset,~ The 2701 then
;ransfers the received data wor~ to the channel.
~fter the full data word has been transferred to the
::hannel, the Parallel Data Adapter resets the data
Nord buffer and again raises the'Read Ready line,
;hus informing the external device that the Parallel
:>ata Adapter is ready to accept 'the next data word.
Vhen data is again available, the external device will
ignal Demand, and the data transfer will proceed

LS described above. See Figure 13a.
The read operation may be ended in one of several

vays: " '
1. The external device presents EOR or EOF.

When the external device has determined that
it has completed its data transfer with the
processor, it will signal EOR or EOF. EOR
causes the 2701 to present the Device End,
Channel End status to the ,channel. The EOF
signal will cause the 2701 'to send the Device
End, Channel End, and U~it Exception status
to the channel. The Unit Exception status
prevents command chaining in the chaMel.
To ensure the acceptance and transfer of the
last word of data, the EOR or EOF signal
should not occur until the Demand signal has
fallen. Once the Parallel Data Adapter has
accepted the word of data, the terminating
status is not set until the final byte has been
transferred to the channel. See Figure 13b.

2. ChaMel Requested End - When the channel
cannot accept any more data or wishes to end
the operation, it informs the 2701 to stop.

8

Upon receipt of this stop, the 2701 raises the
WC=O and Read Ready lines. The WC=O line in
forms the external device that the Parallel
Data Adapter will not transfer data to the chan
nel. The Read Ready signal is available for
external devices which cannot end immediately
(for example', until they have reached a physi
cal position or have transferred all their data).
The Parallei Data Adapter looks for either the
EOR/EOF signals or the Demand signal in
response to the Read Ready/WC=O signals. I!
the device can end immediately, it presents
either EOR or EOF. When the Parallel Data
Adapter recognizes either of these signals, it
sets the terminating status as described above.
See Figure 13c.
When the external device cannot end immedi
ately, it signals Demand. Upon recognizing
the Demand signal in response to the Read
Ready/WC=O signals, the Parallel Data
Adapter drops the Read Ready line and sets
the Channel End status. When the external
device droPI? the Demand signal, the 2701 again
raises the Read Ready line. The data received
by the 2701 ,~s not transferred to the channel.
This Read Ready-Demand sequence continues
until either~e EOR/EOF or Interrupt signals
occur, whereupon the proper terminating
status is set. See Figure 13d.

3. Immediate Termination - When one of the fol
lowing conditions occurs, the 2701 immediately
terminates the operation and resets the Read
Select and all other 2701 interface lines:
a. An interrupt is set by the external device.
b. A timeout occurs.
c. The 2701 is reset.

Write Operation: The write operation is initiated
when the 2701 accepts either a Write or a Write with
Timeout command. When the Parallel Data Adapter
recognizes the Write command, the Write Select
line is raised, and an immediate request for data
transfer is made. When the final data word is ob
tained from the I/O chaMel, the 2701 raises the
Write Ready line and starts the timeout.

The external device signals and accepts the data
word by responding with the Demand signal. When
the 2701 recognizes the Demand signal, it resets
data bus and the timeout and obtains the next data
word. With the transfer of each data word, the 2701
conditions the parity bit (on or off) so that the total
number of bits tr;tnsferred is odd.

When the next data word is available, the 2701
again raises the Write Ready line. The data transfer
proceeds as above. See Figure 14a. (
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III Read Ready Off I

I
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IV Oo-.d Off I
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wo,d. EOR/fOf ahauld,.,t ,i.a whilo Oamand ia up. Whan fOR/fOf accu" whila
D.mond i••t,1t up, th. dalO word mayor may not b. tlan,f'H.d to 'h. chann.l.

a. Road Soloct will drop 01'0' tho fOR/fOf ha, bun ,ocagnized and 'ho 10" •...,d.
of doto ,.c.ivld from ,h•••t.rnal device hOI b••n 'ronsf.rr.d to ,h. chann.l.
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Figure 13. IDterface LlDe Sequence - Read

I
I
I
I~---------:=-=
I
I
I
I
I
I
I
I
I
'J-------'
I
I
I
I
I
I
I

b

10. WC~ and Road Roady accu, lagotho, who. Oomand h dawn. WCo() indicat.. that
ftO more data will be 'ronlr.rr.d from ,h. 2701 to ,h. chonn.l. R.ad R,ady ,he, to
give ekternal device the option to end Immediotely or be delayed (Note 12).

Ii. The fOR/EOf ,i9nol appearing in re'pon&e to the WC=(J lndico'e, thot the e",ternoJ
de..,ice CGA end Immediotely •

12. The OemGl'ld re'pome to WCc:O and Reod Ready indicoe., that the e)(t,rnol device
I, not prepared to end immediotely. The dolo will be galed 10 .he 2701, b",t will
not b~ 'ron,fened ia rhe chonnel beca""e WC;.:(J j, "'p.

13. R,ad Reody will ri,e 0' lOon 0' the pre..,io"" Demand folh. Th, op.rQtion CDl\tinuII
un.i1 lither EOR or EOf oec",,,.

,... The exlernal device ,ignah EOR/EOf when it j, plepored to end.
U. An Interr"pl .iSt\ol CO"M, GA inwn.diate ending or the operation.
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On

Writ. S.I.ct orr
Valid

DotoOv' .... In...lid

On

YrU. Ready orr
On

D.",ond orr
On

WC=O Off .1
I

On I
EOR/EOF orr II
(No', I) I

\- N",_l DO'D Tron.f.r

a b

On

W,lt. Sol.e' orr
VDlid

Do"'Ov..... In...lld

On

WrU. Ready orr

On

D._lid orr

On I,
I

WC=O orr I,
On I

EOR/EOF Off 'I
(No'. II I

I I

I' ChaM.1 Roq•••,.d End· D.layed "'I
d

tel:
I. EOR/EOF ....n•• lth.. EOR ar fOF. If ba'h oee.r, ,h. EOF will (lOv.rn.
2. Wrl'. Ready will no' rho .n,Il,h. do'a an ,h. Do.a 0., .... h.p and do-....w.d.

Th. 00'0 01.11 8&1, i, valid only when Writ. Ready ;. yp. When Wri•• Ready i,
down, even during Read operotion" the 00'0 O"ll. 8,,1 ,ak., vorJOUI dgnol condl
lion. which 11'''''' not b. wmpled by the eJll,'.rnol device.

3. Demond cannot ,b. plior 10 Writ. Ready being up.
4. Th. dotD h vDlid .n'il D.~ rl.... Wri'. R.ady fall. no la'.r .t- I •••e

oft., .he rhe of D.mond.
5. Th. minimum p"h. width Ii 800 nl.
6. Wri•• aeady COnnel ri•• while Demond" up.•
7. Th. EORlEaF lignal CQtI occur o' ony lime. An Incompl.,. 0010 Tro,,,I., Check

(Son•• II) mDy b...t follely If fOR/EOf h glv.n wUh D...and. Ta pr.v.n' 'hh
fDIo. Indl<Dllon. 'h. EOR/EOF .ignal .ho.ld b. giv.n whil. Wri'. R'Ddy h .p
and b.for. Den\Ond hal b••n ••nt. Thl, will enlwe .hot the Incompl.,. DolO
Tran,'., Check h correctly .... (A rKOve,able condi'iOft.)

'lgure 14. Interface Une SequellCe - Write

8. One. Wrll. R.ody ho. ,I••n, WC-O will nat rho .n'i! ,h. r,,,,,,"ding d...and ha.
fall.n.

9. Writ. S.I.et will fall alt.r tho ,h. of EOR/EOF.
10. Thh lin. mu.i foil within 2 .,.e af Ih. fall of Writ. S.I.e'.
II. The Write Ready appearing with the WC4J give. the e.Mternol dev)ce the op'ion

or ending immediately or dela)'ing (accepting all zero dota with proper parit)').
12. Th. fOR/EOF .ignol oee.rring in r.oponl' 10 tho WC=O ond Writ. R.ody .ignol

indicate, that 'he e.Mternal device can end immedlot.I)'.
t3. The Dumond Re'POO,e to WC=O Indicate, ,hOi the oKlernoi device cannot end

immediately.
14. Write Reody will rile 0' soon ol.Demand drop.; the data i, 011 aeroe, with prope,

pority.
15. Th.....rnDI d.vle. "unol. fOR/EOf wh.n It I. pr'por.d to .nd.
16. An Interrupt ,.gnol CO\l.e. an immediOle ending of the operation.

(
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Line Characteristics:
1. Characteristic impedance of the line is 95 ohm

±10percent. An RG62U cable is to be used.
2. Maximum noise coupled onto the line should no'

exceed 200 mv.
3. Up to eight drivers (Figure 16) and eight re

ceivers (Figure 17) can be placed on any line.
4. No two receivers should be less than 3 line

feet apart.
5. The stub lengths must not be greater than 6

inches.

• There is a capability for seven additional drivers (a), reCeivers (b)
external to the 2701.

o - Driver
R - Receiver
T - Terminator

2701

Figure 15. Input and Output Terminations

Figure 16. Driver

The write operation may be ended in one of several
ways: , l'

1. The external device issues EOR or EOF. When
the 2701 recognizes an EOR/EOF signal, it
sets the Device End, Channel End status. For
the EOF, the Unit Exception status is also set.
When the EOR/EOF signal occurs while WC=O is
down, the 2701 determines whether the last
data word received from the channei has been
accepted by the external device. U this is not

.the case, the unit check status and incomplete
data transfer sense bits are set. An invalid
check can occur when an EOR/EOF is given
with Demand. To prevent this invalid check,
the EOR/EOF s,ignal should be given while
Write Ready is up and before Demand has
been sent. This will ensure that the Incomplete
Data Transfer check is correctly set, (a re
coverable condition).
Once the EOR or EOF signal is recognized,
the 2701 ends th~ operation, as desc~ibed

previously. See Figure 14b.
2. Channel Requested End - When the channel re

quests the 2701 to end the operation, the 2701
completes the transfer of any partial or whole
data word received from the channel and sets
the WC=O and Write Ready signals. The WC=O
signal informs the external device that the I/O
channel will not transfer any further meaning
ful data. The l~esponse of either EOR or EOF
signals causes the terminating statu~ to be
set and the operation to end. See Figure 14c.
If the external device cannot immediately end,
it responds with the Demand signal to the Read
Ready/WC=O siinals. When the Parallel Data
Adapter recognizes the demand response, it
immediately sets the Channel End st~tus and,
when the Demand signal is dropped,> again
sets the Write Ready signal. The data trans
ferred on this write ready-demand sequence is
all-zeroes, with the proper parity. As soon
as Demand drops, the write ready-demand
sequence continues with Write Ready raised.
When the external device sets EOR, EOF,
or Interrupt lines, the operation is ended with
the proper terminating status. See Figure 14d.

3. Immediate Termination - When one of the fol
lOWing conditions occurs, the 2701 immediately
terminates the operation and resets the Write
Select and all other 2701 interface lines:
a. An interrupt is set by the external device.
b. A timeout occurs.
c. The 2701 is reset.

Electrical Characteristics

The transmission line must be terminated at each
end by a terminator. Figure 15 shows an input and
an output line.

2701 Communications Inter1'.lce 21
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Figure 17. Receiver (with Load)

Effects of Fault Conditions On ,Line:
1. The signal line can be grounded without damage

to the receivers, drivers, or terminators.
2. Loss of power at either terptinator can cause

random errors in information transmission.
3. Loss of power at either terminator does not

cause damage.
4. Loss of power at both terminators results in

the generation of logical ones, irrespective
of information input. ,

5. Line operation is unaffected when power is off
in any driver or receiver unit.

Direction of Current:
The direction of current is defined as positive if

t is flowing into the component and negative if it is
lowing out of the component.

Line Resistance:
The maximum resistance from terminator to

erminator must not exceed 20 opms. The inter-unit
:oaxial cable resistance is O. 05 ohm per foot.

Receiver Requirements:
1. Logical 1+0.0 < volts < 1.26 (on)

Logical 0+2.03 < volts <+3.3 (off)
or

Open Input.
2. Input impedance must be as high as possible

but not less than 7000 ohms.
3. The receiver input must not require more

than 0.35 ma of positive current.
4. The negative current required by the receiver

should not be greater than 328 lJ.a.
5. The receiver must be capable of withstanding

a maximum positive voltage of 3. 3v and a
maximum negative voltage of O. Ov.

!Z

Driver Requirement:
1. Logical 0 (off)

Nonconductive
Positive current less than 100 lJ.a

2. Logical 1 (on).
Conductive
Positive current at least 56.0 ma from a
+0.33v source. If, during conduction, the driver
output circuit is opened, the voltage output
must not fall below O. OOv .

Terminator Requirements:
1. Impedance is 95 ohms :5 perbent.
2. The open circuit voltage must be less than

3.12v.
3. The terminator must be capable of supplying

at least 23.89 ma to the follOWing load (Figure
18) .

With the except'ion of the data input lines, all in..;.
put lines must be l)rOperly terminated, whether they
are used by the ehternal device or not. At installa
tion time, unused 'data bi~s may be'disabled so that
the user need terminate only one input data line.
This is necessary when the number of active bits is
odd. Unused output lines need not be terminated.
Separate grounds (shield) must be carried through
for each line.

Physical Connection

IBM supplies up to 40 feet of cable from the 2701 to
the first external device. The total maximum len.,ath
of cable from the 2701 to the most remote device is
100 feet.

Cables between external devices must be supplied
by the user. The IBM cable is terminated in a con
nector. The mating connector should be AMP number
581877-2 or equivalent with insert pin and part num
ber 42928-4. The connector used between additional
user units is optional; however, the cable must be
RG62U or equivalent. The pin assignments are given
in Figure 19.

(



line Connector Pin 1!!!!. Connector .f!.!!.

Read Select A·
"

.. I Data In 10 A 3 23

8· , I 2 8 3 24

Write Select A i 3 Data In II A 3 27

8 I 4 8 3 28

Read Ready A I 7 Data In 12 A 3 29

8 1 8 8 3 30

Write Ready A I 9 Data In 13 A 3 31

8 I 10 8 3 32

Demand A 1 11 Data In 14 A 3 33
8 I 12 8 3 34

Suppreu Porlty frror A I 13 Data In IS . A 3 37
8 I 14 8 3 38

Redundancy Error A I 17 Data In 16 A 3 39
8

<
I 18 8 3 40

WC~ A I 19 Data Out 17 A 4·· 1
8 I 20 8 4 2

fOR A 1 21 Data Out 18 A 4 3
8 I 22 8 4 4

fOF A I 23 Data Out 19 A 4 7
8 I 24 8 4 8

Interrupt A 1 27 Data Out 20 A 4 9
8 1 28 8 4 10

Parity In A 1 29 Data Out 21 A 4 II
8 I 30 8 4 12

Parity Out A I 31 Data Out 22 A 4 13
8 I 32 8 4 14

Data Out 1 ~ 2 I Data Out 23 A 4 17
8 2 ~ 8 4 18

Data Out 2 A 2 3 Data Out 24 A 4 19
8 2 4 8 4 20

Data Out 3 A 2 7 Data In 17 A 4 21
B 2 8 8 4 22

Data Out 4 A 2 9 Data In 18 A 4 23
8 2 10 B 4 24

Data Out 5 A 2 11 Dala In 19 A 4 27
8 2 12 B 4 28

Data Ollt 6 A 2 13 Data In 20 A 4 29
8 2 14 B 4 30

Data Ollt 7 A 2 17 Data In 21 A 4 31
8 2 18 8 4 32

Data Out 8 A 2 19 Data In 22 A 4 33
B' 2 20 8 4 34

C)Qta In I A 2 \ 21 Data In 23 A 4 37
8 2 22 8 4 38

Data In 2 A 2 23 Data In 24 A 4 39
8 2 24 B 4 40

Data In 3 A 2 27 Data Out 25 A see. 1
8 2 28 B 5 2

Data In 4 A 2 29 Data Out 26 A 5 3
B 2 30 B 5 4

Data In 5 A 2 31 Data Out 27 A 5 7
8 2

;
32 8 5 8Ii

Data In 6 A 2 33 Data Out 28 A 5 9
B 2 34 8 5 10

Data In 7 A 2 37 Data Out 29 A 5 11
8 2 38 8 5 12

Dala In 8 A 2 39 Data Out 30 A 5 13
8 • -2 40 8 5 14

Data Out 9 A 3 I Data Out 31 A 5 !7
B 3 2 8 5 18

Data Out 10 A 3 3 Data Out 32 A 5 19
B 3 " 8 5 20

Data Out II A 3 7 Data In 25 A 5 21
8 3 8 8 5 22

Data Out 12 A 3 9 Data In 26 A 5 23
8 3 10 8 5 24

Dala Out 13 A 3 11 Data In 27 .A 5 27
8 3 12 8 5 28

Dolo Out 14 A 3 13 Data In 28 A 5 29
8 3 14 8 5 30

Data Out IS A 3 17 Data In 29 A 5 3\
8 3 18 B 5 32

Data Out 16 A 3 19 Data In 30 A 5 33
8 3 20 8 5 34

Data In 9 A 3 21 Data In 31 A 5 37
B 3 22 B 5 38

Figure 19. PDA lDterface - Unel. ConnectCln,aDd Pin Assignments

2701 Communications Interface 23
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Bijlage 2.1. Sequence bij achrijfcommando.
"

- - - --I____ -J

l;

----~

r__----jh--------J '-'

W.S. ~

W.R.

WC=O

DEM

EOR

QF4

QG4
t;

QD4 'j

W.P. 'Iu

DPS

I.P.

QC4 :

-
JC4'

WRITE IHW

Opmerking~n.

EINDE schrijf-:
commando

WRITE DHW

I. Ala W.R. opkomt, wordt oneshot F4 en de flipflop C4 getriggerd.

Bij het schrijven van een IHW wordt QC4 gelijk aan "I"
2. QF4 triggert oneshot G4.

3. Uit QG4 ontstaat W.P. als (WC-O) = O.

4. Uit W.P. ontstaat I.P. ala QC4 = I

5. Na I.P. of DPS voIgt een demand.

6. Gedurende een demand valt W.R. af.

7. Ala W.R. en W.C.-O tegelijkertijd opkomen wordt een EOR gegeven

en oneshot D4 getriggerd.

8. QD4 maskeert QG4, zodat geen W.P. ontstaat.

9. Gedurende EOR vallen W.S., W.R. en Wc=o af.

10. Uit W.P. ontstaat DPS als QC4 = I,
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Bijlage 2.2. Sequence bij leescommando.

--'

GP

QE5

QF5

QH5

EOR

R.R.

MASK R.R.~I__~__~ __

DEM-DPL ",,","'-4--\....;.J

WC=o

R.S.

READ halfwoord READ halfwoord, vertraagd
door maskR. R.,

Einde lees
commando

Opmerkingen.

1. QE5 en GP verschijnen als R.R•• MASK-RR een wordt.

2. QF5 verschijnt na QE5.

3. Uit QE5.QH5 ontstaat een demand en DPL.

4. Gedurende'de demand valt R.R. af.

5. Ais WC=O opkomt wordt EOR gegenereerd.

6. Gedurende EOR vallen R.S., R.R. en WC=O af.

7. Ais (WC=O) = 1, en RR. RRMASK = 1, verschijnt de puIs QH5, deze

overlapt QF5, zodat er geen demand en DPL ontstaat.

Het laatste halfwoord wat ,gelezen wordt veer het einde van het lees

commando wordt niet naar de CPU getransporteerd.
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Bijlage 2.3. Sequence bij synchroniseren. I

"

W. s. L- ---1 ..

W.R.

wc=o

DEM

EOR

EORMASK,

T.P.

I.P.

I. P. R. '

IB5 I II

IBI2 ,
"

S.P. : I

timergebruikt bit = 0 Timergebruik bit =

Opmerkingen.

I. Bij hetschrijcommando voor een synchronisatie IHW wordt IB5

geset.

2. Ais de timergebruikbit (IBI2) nul is. wordt de synchronisatie

puIs S.P. gegenereerd door IPR.

3. Ais (WC=O).EORMASK een wordt, verschijnt EOR. zodoende vallen

W.S., W.R. en WC=O af.

4. Voor EORMASK geldt: EORMASK = IB5 • (IBI2 + IBI3).

5. Ais IBI2 = I wordt S.P. gegenereerd door de timetpuls T.P.

6. IBI2 wordt gereset na het verschijnen van S.P.

Ir
I

.'



Bijlage 2.4.
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Sequence behorende bij het multiplexer IHW.

W. S. L-J

W.R_ I:

wc=o

DEM

EOR
': I,

IB6

I.P. t!

,:
I.P.R"

QG6

Opmerkingen.

1. Gedurende W.R. verschijnt de instelpuls I.P.

2. I.P. triggert het IHW-register. IB6 van het multiplexer IHW is een.

3. I.P.R. verschijnt na I.P. De multiplexer,modeflipflops worden

getrigg~rd door I.P.R•• zodoende wordt d¢ informatie van IB8.9.10

overgedragen naar dezeflipflops.

4. QG6 verschijnt na I.P.R.

5. QG6 reset de modebyte van het IHW-register en dus ook IB6.
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Bijlage 2.5. Sequence bij analogeinput met de multiplexer in

de random mode.

W.S. ~
!J

W.R.

R.S.

R.R.

wc=o

® c,

DEM

EOR

IBI

I.P.

I.P.R"
Ii

T.R.M.
\;'

DPL

GPAI

BUSY

MASKRR

Multiplexer in de sequentieel mode (2 kanalen)
(synchronisatie zander lRW).

R.R.

DEM

S/R= T.P

STRM

TBM

ESQS
I .
I

ESQM

ESQ

DPL

GPAl

BUSY

,MASKR.R. ,

I .
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I,

t,l

R.S.

R.R.

WC=O

DEM
II
"

EOR

S/H

STRM

TRM

GPAI

BUSY

MASKR.R.

DPL.

Sequence bij, analoge input met de multiplexer

in de repet~~ende mode (synchroniseren zonder IHW).

Ii

"

Opmerkingen.

1. Met een~chrijfcommando voor een analoge input IHW wordt IBI geset.
2. Na I. P. :·wordt via een 1.P. R. en STRM een triggerpuls TRM aan de

multipl~xer gegeven. '. [,
3. Met TRMkomt maskR.R. Ope
4. Ais WC=O opkomt wordt een lees-of schrijfcommando beeindigd.
5. Er voIgt een leescommando voor analoge input na het verschijnen

van hetanaloge input IHW.
6. De A.D.C. wordt intern getriggerd door de multiplexer. Gedurende

de conversie is busy = I.
7. Na de conversie valt maskR.R. af.
8. Ais RR.Mask RR een wordt verschijnt GPAI en daarna een demand en DPL.
9. Met demand die verschijnt voor het einde van het leescommando

wordt geen halfwoord meer naar de CPU gebracht.
10. Met de S/H puIs wordt in de sequentieel mode STRM en ESQS gegenereerd
11. Uit STRM ontstaat TRM.
12. ESQM valt af gedurende de eerste TRM ineen cyclus.
13. STRM ontstaat uit DPL als ESQM=O.
14. Ais we synchroniseren zonder IHW, komt maskRR op na elke DPL en STRM.
15. ESQM komt op als de inhoud van de adresteller gelijk is aan de

stand van de knop ESQ.
16. In de r~peterende mode wordt ESQ aIleen gegenereerd met S/H.
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..
2.6. Sequencebij het schrijvenvan analoge output.

wc=O ~ ~

W.S. +--'
W.R.

EOR

DEM

DPS

I.P.

DPSR ,....-----/--=-------,----/---r-----1

IB-O _' ~

TRD

Opmerkingen.

1. Bij het schrijven van een analoge output IHW wordt IB-O door

I.P. geset.

2. Het schrijfcommando wordt beeindigd als WC=O een wordt.

3. Als IB-O = 1 bij het opkomen van W.R., wordt er een DPS gege-

nereerd in plaats van een I.P.

4. Voor de triggerpuls van de distributor (TRD) geldt: TRD=DPS.IB-O.

5. Na DPS verschijnt DPSR.

6. DPSR reset de modebyte v~n het IRW-register en dus ook IB-o.



IHW- REGISTER 'MODE - EXTENSION- BYTE)

IHW-REGISTER (MODE-BYTE)

B TO BTl BIT2 B T3 B T4 B TS B T6 B T7
(53) 15 (54 16 (551 17 (56 18 (57 19 (58 110 (59) 111 (60) 112

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~
CIa Clb Cld Dlb

T P7 36 36 36 36 36 36 36 36

t 2 12 5 10 6 8 2 2

LEE S EN SCH RUF LOGIC AWC:O (711READ READY

TP9

lR. DISTR. L
<J.V)o>---------

(76)

114(70) TP3-- 115
DE~ (72) ~ READY

MASKRR~ TP2 ~_ .~_
r 17 I 13 (69)

(154) 1 ~- TPI
TP 4- ~

F41~'b 11 ~rV-;:-~~~4Bt:6 ,

11 9'Elt Fld -H'5 B5b 51 51 5 A5a WRITE-
36 10 46 3 46 L-- - 36 ~PULS (W.PJ

51 p2B5a 12 13 Ll,~l~J~c- 2~A
- 11 46 I ~Il/ 04 U H4~a ;2

a

........ ~ ...... - I W.P.R. 6-~ I P I ,>~I., - .--- ~-- ,---- '~:
....-_-'~'(j) E5 6 ;;4>F5 51 1 C5~' A4b woA31Jl- 3B3~ c.1c3L c.103.2- c.1E3cL- ..1F3"L 2G3r- 23H3cL-

~/ 3.Y 6 , iLl-+ l-__L-- -+__-=--j' 13 32 8 -10 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~l' ~~ ~104~~6--~---~-'--~ ~_~----~--~~4~~-~~~~--n-l~4~~!-+-~-'-2~+.5-5-9H-~-'-2-~.5-'5-~~-1-2-~.5_S~-9H-~-'-2-~.5-5~-~-'-2-~.5-!~-9~39
~~G-' 6 TP8 36 ~ ~ 19 1 r-----, l ' TPIO 8 illl~B7-1112
7/ 12 I-----..~~ ~,B7C5 '~OB5d9 '--- --+-'/..c:14~0'611 B6-1I11
~. ---'l - B~a 7b -+ -+/'-.:.1=.;39::oI1IBS-1I10

51 46 46 46 32 /821
GATE PULS ~ 3 9 3 (138)'IB4-119P----+--+--J 6 8 11 B4b 11-'-1"'--__~ L-----+------+-----+------+-'-"-"O IB3-118

I.P(149) ~6~~6F

4

'c 4

1

L.- ,-------..-j+--3-.------+-1.6-,--1--'-'0 46 1-,2--- c-----~---__+_+---------- (137) IB2-117

END OF RECORD 6 5 H7a ASc' Q '--- --+- --+ -+- -+'.:.:13:..:::6::0) IBI-1I6

IJ8(73) 51 E-O-R "~~46 32 ~3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~~~~=====r/~13=S~)IBO-IISTPS ~ MA:~ ~ I!.,R 3 'l100f.? 4 2111'5''':''' 8 H7d 10 6~~b ~
TP (, ~ I P.'. 46 9 15

0---------- __ __ ------i---' (147)..... 'r.,

DPL ~~6
(148) r V

51
-

to_____-+ ---r-8Q B4d 1-=-----'
46 I--------+-t--+-------.-----'

9
6

1671
1M

~
3

Elb
36

12

(661
IL

(65)
I K

6
~2

(61l (62) (631 (64)
BIT8 IE IF IH IJ

1

~ ~ ~ ~
Old

36 36 36 36

4 10 6
'-------

H7c
46 _

5 4
'----------------<~----+------------

·5VOLT

8

9 10 I 13 1I
H6d I E7a
46 62

8 Iitt 12
E7d 8 13

62
9 13~12

H7b
46

DISTR.
OVERFL.
1237}

SCAC
1117
<154 b)

I U

TPI: WR
TP2: RR

TPJ: WC:O

TP4: DEMAND
TP5:EOR
TP6:EOR-MASK
TP7: I P

TP8:GATE PULS
TP9: TR DISTR

TPlO:RESET MB lHW-REG.
TPlI:SP

Bijlage 3.1 PLAAT 7

STUUREENHEID

LEES EN SCH RUF LOGICA
I.H.W.- REGISTER
I.H.W- DECODER <Gedeeltelijk)
J.W.H. PUTS AFD:E SECTlE:ERB

GET.: v.VEEN 1-4-'69



liP

40" "S
(2101

ADRES
MUl~R

1815
(85)

113)

1814
(84)

112)

AFD.E SECTIE ER8

GET.v.VEEN 11-4-'69

Bijlage 3.2 PLAAT 8
STUUREENHEID

IHW-DECODER
(GEDEELTELIJ K)

DIGITALE OUTPUT REGISliE
J.W.H. PUTS

1813
(83)

1111

RESET-A.C.

COMPUTE.A.C.

HOLD.A.C.

1812
(146)

11 V)

8 llIM)
(208)

6 1II K)

(206)

8 1II11
(207)

TPl : TIMER PU LS
TP2:DPL
TP3:MASK RR
TP4:GP ANALOGE INPUT
TP5:TRM
TP6: BUSY ADC
TP7: ESCM
TP8: ESOS
TP9: HOLD 51 H VERST.

1811
(145)

" 181

51 1-'--1>----~-+

It 13)
SYNCHR.
HOLD
A.C.
"52J

1810
(144)

" 17)

189
(1431

1110)

188
(142)

II 9)

L-+-~l--+~--~_+__+--~~-+__.__t~---+--.---t-~---t_ _+~~~-t---<~~~~_+__+-~~_+____,

51

E8 Ii

OIGITALE

195 OUTPUT
--+~~-+-~~~~-+'----~~~-+- -~~f.':..~~~~---f"'----:-:19'.::6'--<1 DO 0 II 5

--~-+-~~~~+~~~~___+~~-~~~+_~~ DO 1 II 6
L-~_+__~_+_~~-~-+~~~~___+--~~~~+___~-~~_+_-1_'_'9'_:_7---eDO 2 "7

L_~~___+~.....+~~~_-+~~~-_I_~~~__, 198 DO 3 II 8

L- ~+- +___---~-+___~l~DO 4 "9
L-~_~~+-~_~~-+---=-20"'0=__oDO 5 II 10

L-~_~~+----'2~0!..!.l-o DO b II 11
202 007 II 12

187 182
"'16) (11151
(1411 (1,37)

(209)
!lITl

SYNCHR.
FOUT81T
SENSE H.W

47n.'t+5V
8JfY

TP9

8

45

02 6

1--

l1iO)
1118)
P.P.

13

~
'2---T P7

A3a
36

(159)
I J

ESQM

6

REP.

5

6 C2

45

ClL--+-+_=a
45 9

L-__...J 5

83 (-=6_+-----'
B.E

51 1

MODE MUlT.
,-----'''....:&0;------, SYNCHR T1~e:l~ S/H

RAN/SEQ.'· ....,...,..181 P.p. 186 IPR RE P. 81i R.R SYN",HR.I HW
1I5) (118)118) 1I14) (IR) US) fTU) IIF) m7T liE)

(136)~~-(1~0)-(~K~0~)-~(-14~7-)~~-(1+6:)~~-~~-(1~7~)~~.~-a-)~~(-7~)_-T-P-l-(~7~4-)~(-1~1-)~

I
I

8USY 1I H)
ADC (163)

~
- .......---"d(158)(1 Ml

T P5

l.B.M~
1155Xl N)

TP8

DPL o-o_~ ~~~--

(148)(115)
rnl 0----

<138) (i6)

lID.. o---_"-'i
(139)([ 7)

(I K1 --"«

G.P. ANALOGE
INPUT (153)

TP3

•MASK.RRc;.__-------'''oj

(1541 1I11
(I K)

G.P. (149)



OUTPUT-ADC INPUT DATA
LIJNEN

AFD:E SECTIE:ERB
GET:IL Veen 1-4-'69

8 ij lage 3.3 PLAAT 9
STUUREENHEIO

POORTG ROEPEN NAAR
DATA INPUTLlJNEN VAN
P. D.A. 2701
J.W.H.PUTS

NAAR NIVEAU
OMZETTER OTL- IBM

"I"

,,5"

BIT
0"

,,6"

,,7"

,,3"

,,4"

,,2"

,,9"

,,8"

,.13"

"II"

,,10"

,,14"

..12"

..IS"

<I Sl
(138)GP (149)

~3 1 D2a 2 U5
2 46 36 240 v

15 4

~6 3 D2c 4 116
213

5 46 36 241

16
13 Al b 11 5 D2e 6 117

214
~ 36 242

17

hLV 13 D2b 12 118
215

9 46 36 243

Ie ,
1'~0216 ~3

119
2 46 36 244 0

19 4
111Q.

217 HV6 9 02 t ",8
5 46 36 245

110

~"2,e 1 E2a ",2 1111
12 46 36 246

111

~8219
3 E2c ",I, 1112

9 46 36 247

112

~3220 5 E2. ....6 liE
2 46 f" 36 248

113

~6221
13 E2b 12 UF

5 46 36 249

114
13 Clb ",II 10 llHI 11 E 2d222
~ 36 f" 250

v

115

~23 ~e 9 E2t 8 IIJ
9 46 36 251

116 • i

~24 ~3 t I
~~2 46

I I I 36 252

117

~6
I 3 F2c 4 tiL225

5 46 36 253 -

118
13 01 b 11 S F2e 6 1I~226
~ 36 254

10 Old ",8 13 F2 b 12 1I~

, , 11 'l ' 11 ,

~ 36 f" 255

aw

~ If: I~: I~: ~ ~ I~: F1: ~. ~' .,b ~d HI. ~ ,0b ~d46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

1 2 4 5 13 2 10 9 1 2 4 5 13 2 10 9 2 1 3 4 'f 13 9 10 2 1 5 12 13 9 10
~JU(153)

G.P.· ANALOGE "l"'OA20~ DVINPUT n 15 " 16 " 17 n 18 US Ii T llU n IE ,I F IH IJ II< IL 1M IN
8 156 157 235 236 2! 7 238 209 239 6 227 228 229 230 231 232 233 2 4 DIGITALE, ... I COMP ADC DISTR. ODD SYNC. SL 01-0 01-1 01-2 01-3 01-4 01-5 Dl-fi 01-7 INPUT

H2b MODE A.C. OVER- OVER~ PAR. FOUT BIT H2a
32 MUlT

HOW FLDW BIT 32

GP-SHW 13 1 GP-DI
3 SENSE - H.W. 6

G2a G2c
46 46

1 2 5 4
185

<!.TT(139)
I V IB3

SIGN



BIT 8
(61) (175) (185)
115 II 5 II E

1166)
16

BIT9
(62) (176)(186)
IS 116 IIF

11711
IF

BIT 10
(63) (177) lI87)
116 117 II H

1167)
17

BIT"
(64) 078) (188)
IT 118 119

lI72)
I H

BIT12
(65) (179) (89)
117 119 11K

lI68)
8

BIT1"
(67) 1181) (191)
I 18 II" II M

(1691
19

BJ 6 CJ 6 06
6 E6 6

2 I 2 2
'9

45 9 45 9 45 9 45 9 ..5 9 45 9 45 945 L

5 5 5 5 5 5--------

1 2 A7

9
f"-1°----=-12::-1 4 5

__.==--.1

BIT 15
(68) (182)(192)
I V 1112 II N

11741
IK

10 -OELER

-----_._---- -

(170)
IE

1

BIT 7
60 (184) 1194)
I R 1114 II R

6
10mSEC.

I

I

~----- ---~ --,--rC7a
I ' +-- -1.- 2

L 1-- r--; - ' b

, , I 5---f- t·---+----- ',C7 b 6

I :=t~~-~ 62

i If L.l0
----t---<,-~---- 1.1. C7c, , ~?

I I; i-.J·-

If
' I ~ --tA;t

I '
I I
I I

I

II ,0,01 mSEC.
iO.l~SEC.

I

lmSEC·i
I SEC.'

I

BIT 6
(59) (183)(193)
114 1113 11 P

(165)
IS

EBAUCHE KLOK

PLAAT 6Bijlage 3.'
TIMER
J.W.H. PUTS

10-0ELER

100 KHz.

OSCILLATOR0.01 mSEC.

I

I L~ --·---Il
-i--O•.1-m-S-Ec-.-~~ELE~ ._~

1------+---1
lmSEC.

AFO. E SECTIE: ERB

GET. vVEEN 8-4-'69



B IJ LAGE 3.5

J.w.H. PUTS

AFD, E SECTlE, ERB
GE T. v.VEEN 21-4 -'69

8x DTL-IBM

8x DTL--IBM

BIT 8 tim 15 NAAR

CONNECTOR II

BIT 0 tim 7 NAAR

CONN ECTOR I

PLAAT 3

DTL...... IBM
(DATA INPUTL'JNEN 2701)

8x OTL-IBM

8x IBM-DTL

NAAR CONNECTOR II

NAAR CONNECTOR I

PLAAT 2
IBM....DTL
DTL-IBM

(STUURLUNEN 2701)

BIT 8 tim 15 NAAR

CONNECTOR II

8x IBM-DTL

NIVEAU OMZETTERS tBM--DTL EN DTL-IBM

BIT 0 tim 7 NAAR

CONNECTOR I

8x IBM-DTL

PLAAT 1

IBM-DTL
(DATA OUTPUTL'JNEN 2701)

I
15

II
1

17
III

IV
18

S
V ---'l

T
VI 0

VII
U

VIII
V

1A=t-------o

___0.1+__-----1B

0,1 ~ '3C
=:L 0

0.331140

0~(ANA~.l19W

I
0.111 JOX

______-oiw
o22Z

+5YJANAUo K

OV<CIG.l..

J

-~ <DIG.l

F
0--

E
0---

H

5

+~(DIG.l

+§j' (DIG.l

+3V( DIG.l

LEVEL-CONVERTERS IBM-DTU8x)

5 15
I

6
II

16
0---

7
III

17

18
IV

E
V

S

F T
VI

H
VII

U

J
VIII

V

!,RV (A AU 1A

+5(ANA ) ~B

0,1~ +lV~G.l JC

OW T .. =r0.33~~D
iN.(ANAL1L-T OVCDIGl '2W

01 ~ 2J)X
~V(ANAU T ' 2JY

2l-Z

LEVEL-CONVERTERS DTL-IBM (8x)

9

+ V +3V OV
WIGITALE)

(ANALOGE)
+12VOV-6V

I

I
I
I

'OUTPUT
, 1'>;','<--4( __ orLl
L : I

I
I
I

I I
i +3V +3V OV I
_ IDlGllALEl J

1------------------\
I WIGITALE) WIGITALE) I

+12V V-6V +5V OV +3V
1: t t wI141 7 0INPUT1(-DTLl 11 2 ;- L~ ~ I

Af----_--->L3+ 9 1: I UTPUT
~-,,--=j4 _710 i (_ IBM)

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

INPUT
1

DTL)
UTPUT

bF-~(_IBM)

I
I
I

I I
I I

I +5V ov :L _ lANALOGEl _

i---- (ANALOGE)- (ANALOGE'-:

i +12VOV-6V +5

t
V OY

r

I

14 7 I
INPUT VANUIT IBM) :- --- -; 1

>",--1-'-'-1' 932 '6 OUTPUT
a I (- DTLl

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

INPUT
1
VANUIT IBM) 3 1

+
710



NIVEAU OMZETTER DTL-- ADAGE

(INPUTLIJNEN VAN DE DISTRIBUTOR)
CONECTOR AANSLUITINGEN

OIL- ADAGE (6 x)

P
OUT5

IN 0---

13
OUT

/ RI

L- 2I +( 2,7V)
j

0---- 14

, 33pF 33pF l S

',j~ [' /i ~ oL- 3

INkJL0 ~l-{;-J(
15

T10K 'y 10K' OUT
L- 4

C i]1Kl
OUT 16

1K -----.91 K
e--

-27V
U

,

I o' 2- 5

~- --~~ 17

T1.2 ; 2N4126
V

H 6
0--

18

PLAAT 4

6x

NA AR CON NEC TOR I
BIT 1 tlm6

6x

NAAR CONNECTOR II
BIT 7 tIm 12

PLAAT 5

6x

NAAR CONNECTOR I
BIT 13 tIm 15
EN TRD EN DUMP.

6x

NAAR CON NECTOR II
ADRESL'JNEN

+2.7V
( 3,C)

-2,7V
(20.X)

8IJLAGE 3.6
J,W,H.PUTS
AFD. E SECTIE. ER8
GET. v.VEEN I 21-4~6g



BOVENAANZICHT PLATEN

PLAAT 8 STUUREENHEIO

1 2 3 '" 5 6 7 8
PLAAT 7 STUUREENHEfD

1 234 5 6 7 8

H

G

F

E

o

C

B

A

E

o

C

B

A

36

51 51 62 45 51 51 51 51

46 62 32 36 32 32 32

46 36 32 32 32 46 46 51

45 62 46 3.2 36 62 45 45
-

45 45 45 30 32 32 32 32

36 51 51 44 45 45 45 45

36 45 45 45 45

PLAAT 6 TIMER

1234567

45 36 45 45 36 45 45

----

45 46 45 45 46 45 45
EBAUCHE KLOK

45 46 45 45 46 45 62

45 32 45 45 30 45 32

o-tt-o
51 44 45 45 45 45

o-t t-O

H

G

F

E

o

C

B

A

H

G

F

E

o

C

B

A

48 48 51 51 46 46 46

51 48 48 51 45 46

46 48 48 51 51 32

36 48 48 51 51 62

36 48 48 51

36 48 48 48 51 51

51 48 48 46 46 45

48 48 32 36 51

PLAAT 9 POORTGROEPEN

1 2 3 4

46 32

46 46

46 36

46 36

46 36

46

46

46

B'JLAGE 3.7
J.w.H. PUTS

AFD.E SECTIE.ERB
GET. v.VEEN 21-4~69
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Bijlage 4: Run List

Beschrijving signaal no.

Data output IBM niv.

Out 1 bit 0 1 IBM C2, 1 1,I,5

" 2 " 1 2 " C2,3 - 1,I,E

" 3 " 2 3 " C2,7 - 1,I,6

" 4 " 3 4 " C2,9 - 1,I,F'

" 5 " 4 5 " C2,11 - 1,I,7

" 6 " 5 6 " C2,13 - 1,I,H

" 7 " 6 7 " C2,17 - 1,I,8

" 8 " 7 8 " C2,19 - 1, I ,J

" 9 " 8 9 " C3,1 - 1,II,5

" 10 " 9 10 " C3,3 - 1,II,E

" 11 " 10 11 " C3,7 - 1,II,6

" 12 " 11 12 " C3,9 - 1,II,F

" 13 " 12 13 " C3,11 - 1,II,7

" 14 " 13 14 " C3,13 - 1,II,H

" 15 " 14 15 " C3,17 - 1,II,8

" 16 " 15 16 " C3,19 - 1,II~J

Stuursign. 2701

read select 17 " C1,1 - 2,I,5

write select 18 " C1,3 - 2,I,E

read ready 19 " C1,7 - 2,I,6

write ready 20 " C1,9 - 2,I;F
•

demand 21 " C1,11 - 2,II,15

Suppres parity 22 " C1,13 - 2,II,16
error

Redundancy error 23 " C1,17 - 2,II,T

WC = 0 24 " C1,19 - 2,I,7

EOR 25 " C1,21 - 2,II,S

EOF 26 " C1,23 - 2,II,17

interrupt 27 " C1,27 - 2,II,U

parity in 28 " C1,29 - 2,II,18

parity out 29 " C1,31 - 2,I,H
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Data input IBM niv.

In 1 bit °
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"

2

3
4

5
6

7

8

9

10
11

12

13
14

15
16

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

1

2

3
4

5
6

7
8

9
10
11

12

13
14

15

30
31
32
34

35
36

37
38

39
40
41
42

43
44

45
46

IBM C2,21 - 3,I,15

" C2,23 - 3,I,S
" C2,27 - 3,I,16
" C2,29 - 3,I,T
"C2,31 3,I,17

" C2,33 - 3,I,U
" C2 ,37 - 3, I , 18
" C2,39 - 3,I,V
" C3,21 - 3,II,15
" C,3,23- 3,II,S
" C,3,27- 3,II,16
" C,3,29- 3,II,T

" C,3,31- 3,~I,17

" C,3,33- 3,II,U
" C,3,37- 3,II,18
" C,3,39- 3,II,V

- IBM C2 (2,4,8,10,12,14,18,20)

- IBM C3 (2,4,8,10,12,14,18,20)

2II,4, 2,II,D- IBM C1 (12,14,18,22,24,28,30)

- IBM C3 (22,24,28,30,32,34,38,
40)

- IBM C1 (2,4,8,10,20,32)

- IBM C2 (22,24,28,30,32,34,38,
40)

2I,4, 2I,D

48

50

51

52

Afscherming
output stuurlijnen
IBM,C,1
Afscherming
input stuurlijnen
IBM,C,1
Afscherming
data output
IBM,C,2

Afscherming
data input
IBH,C,2
Afscherming
data output
IBH,C,3
Afscherming
data input
IBM,C,3
Data output 2701
DTL niv.

Bit °
"

"
"

1

2

3

53
54

55
56

1,I,15
1,I,S
1,I,16

1,I,T

- 7,I,5
- 4,I,5
- 4,I,E
- 4,I,6

- 7,I,6
- 7,r,7
- 7,r,8



reserve

Bit 4

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

5
6

7
8

9

10

11

12

13
14

15

57
58

59
60

61

62

63
64

65
66

67
68

-3-

1,I,17 - 4,I,F - 7,I,9

1,I,U - 4,I,7 - 7,I,10

1,I,18 - 4,I,H - 6,I,14

1,I,V - 4,II,5 - 6,I,R

1,II,15 - 4,II,E - 6,I,15

1,II,S - 4,II,6 - 6,I,S

1,II,16 - 4,II,F - 6,I,16

1,II,T - 4,II,7 - 6,I,T

1,II,17 - 4,II,H - 6,I,17

1,II,U - 5,I,5 - 6,I,U
1,II,18 - 5,I,E - 6,I,18

1,II,V - 5,I,6 - 6,I,V

5,I,F

5,I,H

- 7,I,11

- 7,I,12

- 7,I,E

- 7,I,F

- 7,I,H

- 7,I,J

- 7,I,K

- 7,I,L
- 7,I,M

- 7,I,N

Stuursign. 2701
DTL niv.
write ready

read ready

WC = 0

Demand

EOR

Timer pula T.P

10 kHz KLOK

COMIvION ANALOOG

Trigger puls_
distributor TRD
(DTL ~iv.)

T.R.D
ADAGE NIV.

69 7,I,13 - 2,I,T

70 7,I,14 - 2,1,16 - 8,I,F

71 7,I,15 - 2,1,17

72 7,I,17 - 2,II,5

73 7,I,18 - 2,II,E

74 6,I,12,6,I,N - 7,II,S - 8,I,17

75 6,I,13,6,I,P - AGE C6,B

75a 6,I,13,6,I,P - AGE C6,D

76 7,I,V - 5,1,F

77 5,I,16 - AGE C2,B,D - J51,P,4

79 5,I,17 - AGE C2,F - J51,K

78 7,II,O- 5,1,7

7,I,S - 6,I,L

Dump.
DTL niv.
Dump
ADAGE NIV.
Dump
ADAGE NIV.

DPS

80

81

5,I,U " C2,J - J51,P

Adreslijnen distri
butor ADAGE NIV.

SE (19)

RE (19)

86

87

5,II,T - AGE C2,A - J51,n

5,II,16- " C2,C - J51,t
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SE (20) 88 5,II,U - AGE C2,E - J51,c

RE (20) 89 5,11,17- " C2,H - J51.h

SE (21) 90 5,II,V - " C2,K - J51,U

RE (21) 91 5,11,18- " C2,M - J51.Y

Groepsadres distri-
buter ADAGE NIV.

SE (18) 92 5,II,P - AGE C2,P - J51,x

RE (18) 93 5,11,1' - " C2,S - J51,BB

SE ( 17) 94 5,1I,R " C2,U - J51,B

RE (17) 95 5,11,14 - " C2,W - J51,F

sE (16) 96 5,II,S " C2,Y - J51,L

RE (16) 97 5,11,15 - " C2,AA - J51,R

SE (15) 98 5,I,V " C2,CC - J51,V

RE (15) 99 5,1,18 II C2,EE - J51.Z

SE ( L) 100 " ,C2,L - J51,A

RE: (L) 101 II C2,N - J51,E

Common 102 " C2,JJ - J51,C

" C2,LL - J51,H

DATA OUTPUT (2701)
ADAGE NIV.

SE (0) 103 4,I,P - AGE C1,C - J50,30

RE ( 0) 104 4,1,13 - " C1,E - J50,36

SE ( 1) 105 4,I,R " C1,H - J50,17

RE ( 1) 106 4,1,14 " C1,K - J50,24

SE (2) 107 4,1,S II C1,11 - J50,3

RE (2) 108 4,1,15 - '" C1,P - J50,11

SE (3) 109 4,I,T II C1,S - J50,66

RE ( 3) 110 4,1,16 " C1,U - J50,74

sE (4) 111 4,I,U " C1,W - J50,53

RE ( 4) 112 4,1,17 - " C1,Y - J50,59

SE ( 5) 113 4,I,V II C1,AA - J50,41

RE ( 5) 114 4,1,18 II C1,CC - J50,47

SE (6) 115 4,II,P - II C1,EE - J50,29

RE ( 6) 116 4,11,13 - " C1,HH - J50,35

SE ( 7) 117 4,II,R - II C1,KK - J50,16

RE ( 7) 118 4, 11,14 - " C1,MM - J50,23

SE (8) 119 4,II,S II C1,D - J50,2

RE (8) 120 4,11,15 - " C1,F - J50, 10
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SE (9) 121 4,II,T - AGE C1,J - J50,65

RE (9) 122 4,II,16 - " C1,L - J50,73

SE (10) 123 4,II,U " C1,N - J50,52

RE ( 10) 124 4,II,17 - " C1,R - J50,58

8E (11) 125 4,II,V " C1,T - J50,40

RE (11) 126 4,II,18 - " C1,V - J50,46

8E (12) 127 5,I,P " C1,X - J50,28

RE (12) 128 5,I,13 " C1,Z - J50,34

SE (13) 129 5,I,R " C1,BB - J50,15

RE ( 13) 130 5,I,14 " C1,DD - J50,22

SE ( 14) 131 5,I,S " C1,FF - J50,1

RE ( 14) 132 5,I,15 " C1,JJ - J50,8

COMMON 133 ( 19-W) " C1,B - J50,4

" C1,A - J50, 12

Bit uit IHW reg.
(DTL niv.)
Bit ° 135 7,II,5 - 13,II,E

" 1 136 7,II,6 - 8,I,5 - 13,II,F

" 2 137 7,II,7 - 8,II,15 - 13,II,H

" 3 138 7,II,8 - 8,I,6 - 9,I,8 - 13,II,J

" 4 82'" 7,II,9 - 6,I,11 - 13,II,K

" 5 139 7,II,10 - 8,I,7 - 9,I,T - 13,II,L

" 6 140 7,II,11 - 8,I, 8 - 13,II,M

" 7 141 7,II,12 - 8,II,16 - 13,II,N

" 8 142 7,II,E - 8,I,9 - 13,II,P

" 9 143 7,II,F - 8,I,10 - 13,II,R

" 10 144 7,II,H - 5,II,6 - 8,II,17 - 13,II,8

" 11 145 7,II,J - 5,II,E - 8, II, 18 - 13,II,T

" 12 146 7,II,K - 5,II,5 - 8,II,V - 13,II,U

" 13 83 7,II,L - 5,II,F - 8,I,11 13,II,V

" 14 84 7,II,M - 5,II,7 - 8,I,12 - 13,II,5

" 15 85 7,II,N - 5,II,H - 8,I,13 - 13,II,6

Signalen in de stu-
ring DTL niv.
IPR

,. 147 7,II,R 8,I, 14

DPL 148 7,I ,R - 8,I,15

GP 149 7,I,P - 8,I,16 - 9,I,V

P.P 150 7,II,15 - 8,I , 18
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SS/H 151 7,II,T - 8,r,E

SHAC 152 7,II,V - 8,II,13

GFAl 153 8,I,K - 9,I,U

NASK RR 154 7,II,14 - 8,I,L

SE (15) 154a 7,II,18 - 5,I,H

SCAC 154b 7,II,17 - 8,II,14

A.C.R. 154c 8,I1,16 PLUG OP FRONTPANEEL

Signalen van
VMX AGE

TR (multipl) 155 8,I,N - AGE,C4,N

REP mode 156 8,I,R - 91115 - AGE C4,D - 12,II,S

RAN/SEQ 157 8,I,S - 91116 - ,AGE C4,J - 12,II,T

synchr. bit 157a 8,II,U - 12,II,U

ESQS 158 8,I,~ - AGE C4,KK

ESQ,M 159 8,I,J - " C,4,EE

Bit ( 4) 160 8,I,T " C4,M

" (2) 161 8,I,U " C4,H channel

" ( 1) 162 8,I,V - " C4,C

Bit (40) 210 8,II,P - " C4,S

" (20) 211 8,I1,R - " C4,W groep

" (10) 212 8,II,S - " C4,AA

Busy 163 8,I,H - AGE C3,FF

HOLD S/H 164 8,I,P - AGE C4,X

Dig. Ref (+5V) 164a " C4,T - BB

Return 164b " C4,v - DD

Timer, indicator
en instellijnen

Bit (6) 165 6,1,5 - 12,1,5

" ( 8) 166 6,1,6 - 12,1,6

" ( 10) 167 6,1,7 - 12,1,7

" (12) 168 6,1,8 - 12,1,8

" (14) 169 6,1,9 - 12,I,9

" (7) 170 6,I,E - 12,I,E

" ( 9) 171 6,I,F - 12,I,F

" ( 11 ) 172 6,I,H - 12,I,H

" (13) 173 6,I,J- 12,r,J
II (15) 174 6,I,K - 12,I,K
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Times instel.
lijnen

SE (8) 175 6,II,5 - 12,II,5

SE ( 9) 176 6,II,6 - 12,II,6

SE (10) 177 6,II,7 - 12,II,7

SE ( 11) 178 6,II,8 - 12,II,8

SE (12) 179 6,II,9 - 12,II,9

SE ( 13) 180 6,II,10- 12,II,10

SE (14) 181 6,II,11- 12,II,11

SE ( 15) 182 6,II,12- 12,II,12

SE (6) 183 6 ,II, 13- 12,II,13

SE (7) 184 6,II,14- 12,II,14

RE (8) 185 6,II,E - 12,II,E

RE (9) 186 6,II,F - 12,II,F

RE ( 10) 187 6,II,H - 12,II,H.
RE ( 11 ) 188 6,II,J - 12,II,J

RE (12) 189 6,II,K - 12,II,K

RE (13) 190 6,II,L - 12,II,L

RE (14) 191 6,II,M - 12,II,M

RE ( 15) 192 6,II,N - 12,II,N

RE (6) 193 6,II,? - 12,II,?

RE (7) 194 6,II,R - 12,II,R

Digitale output TR 151
Sign. AC HITACHI

DO (0) 195 8,II,5 - AGE C5,0 - 12,I,10 - 00

" (1) 196 8,I:t,6 " C5,H - 12,I,11 - 01

" (2) 197 8,II,7 " C5,M - 12,I,12 - 02

" (3) 198 8,II,8 " C5,3 - 12,I,13 - 03

" (4) 199 8,II,9 " C5,W - 12,I,14 - --
" (5) 200 8,II,10 - " C5,AA - 12,I,15 -

" (6) 201 8,II,11 - " C5,EE - 12,I,16 -

" (7) 202 8,rr,12 - " C5,KK - 12,I,17 -

Hand bed. AC

HRAC 203 8,II,E - 13,I,E

HCAC 204 8,II,F - 13,I,F

HRAC 205 8,II,H - 13,I,H



HODE van AC

Hold AC

Comp. AC

Reset AC
Synchr. fout s.w.

Output data
ADC
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206 8,II,K,AGE,p6,C

207 8,II,L " ,p6,H

208 8,II,M ".P6,M

209 8,II,T - 9,II,U - 12,II,V

Sign
(212 )

(211 )

(210)

(29)

(28)
(27)

(2
6 )

(25)

(2
4)

(23 )
(22)

(2
1

)

(2°)

Clamp

SUP

RET

213
214

215
216

217

218

219

220

221

222

223
224

225
226

226a

226b

226c

9 1,5 - AGE,C3,BB

9,1,6 ",C3,X

9,1,7 " ,C3,T

9,1,8 " ,C3,N

9,1,9 ",C3,J

9,1,10 - ",C3,D

9,1,11 - ",C3,KK

9,1,12 - ",C.'(,EE

9,1,13 - ",C3,AA

9,1,14 - ",C3,W

9,1,15 - ",C3,S

9,1,16 - " ,C3,M

9,1,17 - ",C3,H

9,1,18 - ",C3,C

+ 5 V - " ,C3,LL

+12 V - " ,C3,NN

o V " ,C3,B

Digitale input
sign. AC
DI (0)

" (1)

" (2)

" (3)
" (4)

" (5)
" (6)

" (7)

Bit sense woord

227
228

229

230

231

232

233
234

9,I,E 

9,I,F 

9,I,H 

9,I,J 

9,I,K 

9,I,L 

9,I,M 

9,I,N -

TR 151
HITACHI

AGE C5,D - 12,I,L - 04

" C5,J - 12,I,M - 05

" C5,N - 12,I,N - 06
" C5 ,T 12 , I , P - 07 •

" C5,X - 12,I,R -

" C5,BB - 12,I,S

" C5,FF - 12,I,T 

" C5,LL - 12,I,U -

SW (0) mode mult.

" (1) " "

156 9.11,15 - 8,I,R

157 9,11,16 - 8,I,S
zie blad 6



sw (2) mode AC 235

" (3) ADC overflow 236

" (4) distr.overflow 237

" (5) pari ty fout 238

" (6) synchr. fout 209

" ( 7) sleutel bit 239

Input data 2701
DTL niv.
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9,II,17 - AGE,C6,S - 8,II,n

9,II,18

9,II,S - 7,I,U
9,II,T

9,II,U - 8,II,T - 12,II,V (zie blad 8)

9,II,V - +5 V

Bit

"

"
"
"
"
"
"
"
11

11

"
"
"
"
"

(0)

( 1 )

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)
( 8)

(9)

(10)
( 11 )

(12)

(13)
( 14)

(15)

240

241

242

243
244

245
246

247
248

249

250

251

252

253
254

255

9,II,5

9,II,6

9,II,7

9',II,8

9,II,9

9,II,10

9~II,11

9,II,12

9,II,E

9~II,F

9,II,H

9,II,J

9,II,K

9,II,L

9,II,M

9,II,N

- 3,I,5

- 3,I,E
- 3,I,6

- 3,I,F

- 3,I,7

- 3,I,H

- 3,I,S
- 3,I,J

- 3,IJ;,5
- 3,II,E

- 3,II,6

- 3,II,F

- 3,II,7

- 3,II,H

- 3,II,8

- 3,II,J

Voedingen

Analoge aarde

Digitale aar~e

401 AGE CO,R.T.V.X - (1,2,3,6,7,8,9,)l19,w,II19,w
HH,KK:

402 " " ,P,S.U.W - (1,2,3)I4,D,II4,D
MM,NN

+5 V analoog

+5 V digitaal

+3 V digi taal
+12 V analoog

+12 V digitaal

-6 V analoog

-6 V digitaal

404

405
406

407
408

409

"

"
It

"
"
"
"

" ,F ,J

" ,E ,H

" ,K,M

" ,B,D

" ,A,C

" ,Z ,BB

" ,Y,AA

- (1,6,7,8,9)l2,B,II2,B
2I,2,B + 3(I+II)K

- 2 II 2,B
B,l 2,B; 3 II 2,B

- (1,2,3)I3,C, II3,C

- 1 I1,A,II1,A; 2I1,A

- 2 II 1,A: 3 I1,A,II1,A

- 1 I21,Y,II21,Y; 2l21,Y

- 2II21,Y; 3I21,Y; lI21,Y



+2,7 V analoog

-2,7 V analoog
+100 V analoog
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410 AGE CO,DD,FF - (4,5)I3,C II3,C

411 "CO,JJ.LL - (4,5)I20,X II20,X

412 "CO,L - (12,13) I(18,V).

Connectoraansluitingen

AGE P1: A.M.P. 200838.2 Pins----------------------------
Out: Data 2701 YDI P50 Interface P1 Lengte 150 cm
ADAGE HIV. J50

SE (00) 30 C wit
RE (00) 36 E grijs

SE (01) 17 H
RE (01) 24 K

SE (02) 3 11
RE (02) 11 P

SE (03) 66 S
RE (03) 74 u

SE (04) 53 w
RE (04) 59 Y

SE (05) 41 AA
RE (05) 47 CC

SE (06) 29 EE
RE (06) 35 HH

SE (07) 16 KK
RE (07) 23 MM

SE ( 08) 2 D
RE ( 08) 10 F

SE ( 09) 65 J
RE (09) 73 L

SE (10) 52 N
RE (10) 58 R

SE (11) . 40 T
RE (11) . 46 V

SE (12) 28 X
RE (12) 34 z
SE (13) 15 BB
RE ( 13) 22 DD

SE (14) 1 FF
RE (14) 8 JJ

Common 4 B
Common 12 A
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AGE P2: A.M.P. 200838-2 Pins----------------------------
Out: Control 2701 YDI P51 Interface P2ADAGE NIV. J51

SE (19) n A wit
RE (19) t C grije

SE (20) c E channel
RE (20) h H select

SE (21 ) U K
RE (21) Y M

SE (18) x P
RE (18) BB S

SE (17) B U groep
RE (17) F W select

SE (16) L Y
RE (16) R AA

SE ( 15) V CC gateRE (15) Z EE

SE (L) A L loadRE (L) E 1'1

SE (D) K F DUMPRE (D) P J

TRD (1) P B
TRDTHD (2) u D

Common C JJ
Common H LL

, AGE P3: A.M.P.201357-1 Socket
Interface. -----------------------------

In Data ADAGE NIV. VT13AB AGE P3

Bit (20 )
P53

S G
shieldw. E

Bit (21)
W H

shieldw. K
Bit (22) M
shieldw" a P

Bit (23) e S
shieldw. U

Bit (24 )
k

W
shieldw. Y

Bi t (25) AA
shieldw. r CC

Bi t (26) EE
shieldw. v

HH

Bit (27) KK
shieldw. z fo'1l1



Bi t (28)
shieldw.

Bit (29)
shieldw.

Bi t (2 10 )
shieldw.

Bi t (2 11 )
shieldw.

Bi t (2
12

)
shieldw.

Bit (SIGN)
shieldw.

BUSY
shieldw.

CLAMP

SUP.

RET.

DD

A

E

K

p

U

AA

m

Z

d
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D
F

J
L

N
R

T
V

X
Z

BB
DD

FF
JJ

LL

NN

B

AGE p4: A.M.P. 200838-2 pins-----------------------------
Out Control
ADAGE NIV.

Bit (1)
shieldw.

Bi t (2)
shieldw.

Bi t (4)
shieldw.

Bit (10)
shieldw.

Bi t (20)
shieldw.

Bi t (40)
shieldw.

ESQM
shieldw.

ESQS
shieldw.

REP.
shieldw.

RAN
shieldw.

Trigger
shieldw.

DIG. REF
shieldw.

VMX5-S
P54

C
A

H
E

M
K

5
P

W
U

a
y

e
c

k
h

·v
t

z
x

DD
BB

FF

Interface
AGE p4

C
E

H
K

M
P

5
U

W
Y

AA
CC

EE
HH

KK
MM

D
F

J
L

N
R

T
V

VMX address

mode select

1J.·riggttr
'Return Leiding

Dig. ref.
.return
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OUT Control SSAH-5 Interface
ADAGE HIV. P.54 AGE p4

HOLD A,C,E,H; X Hold commandCOMHAND K,M,P,U,
shieldw. B Z Return Leiding
DIG. REF S BB Dig. ref.shieldw. V DD return
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