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VOORiOORD

Bier wordt een verslag gegeven van bet ontwerpen en bouwen van

een besturing voor een IBM-SELECTRIC input/output writer.

Deze besturing gaat deel uitmaken van een zgn. multiprogramming

systeem.

Een plezierige omstandigbeid bleek bet feit, dat m~ mentor

ire J.D. Pieterae tevens ontwerper is van de reeds gebouwde

DATA ADAPTER, waaraan de beaturing gekoppeld moet worden.

De samenwerking was dan ook zeer vrucbtbaar.

Dit verelag bevat een volledige dokumentatie van de gebouwde

apparatuur. Ter wille echter van de leesbaarheid, z~ flowdiagrammen,

logische schema's en detailgegevens, die niet relevant z~ voor

het verhaal, ondergebracht in de b~agen.

Tot deze b~lagen behoort ook een computer-output van het gebruikte

TEST en BEDRADINGS-programma. Het is ondergebracht in sen aparte

band.
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1. INLEIDIlfG

In de groep ECB is een aanvang gemaakt met de bouw van een systeem

dat de mogelijkheid biedt meerdere computer':programma'. naast

elkaar uit te voeren. ( multiprogramming)

Dit eysteem zal dan de kommunikatie verzorgen tuseen de IBM 360/30

en meerdere input/output organen. ( I/O organen )

Het I/O orgaan kan by. een bandponeer of I/O writer z~.

De I/O writer kan een informatiestroom in twee richtingen verwerken.

Ze geeft een programma-output en tevene kunnen instrukties en/of

programma-input aan de computer worden doorgegeven.

Het systeem zal z~ opgebouwd uit de volgende onderdelen. ( Fig. 1 )

Het kanaal is het deel van de computer, dat de kommunikatie

tussen het centrale geheugen en een I/O orgaan regelt.

De data adapter opent de mogel~heid met 8 I/O organen te

werken.

Wanneer aan het kanaal een adree v~rsch~t, selekteert de

data adapter het betreffende I/O orgaan en brengt de verbinding

tot stand. Hierna is informatieoverdracht van computer naar

I/O orgaan mogel~ of omgekeerd.

Deze informatie kan bestaan uit "data". informatie over de

aard van de "data", en toestandindikaties.

De data adapter is voorlopig gebouwd in de vorm van een

proefmodel, met een aansluitmogel~kheid.

De be. turing van het I/O orgaan vormt de aanpassing van de

ver8chillende I/O organen aan de gel~e uitgangen van de

data adapter.

In de volgende hoofdstukken zal een ontwerp worden beschreven

van een besturing voor een I/O writer, van het type IBM-Selectric.

De besturing zal moeten worden gebouwd met geintgreerde circuits

uit de DTL serie .an Motorola.

In het algemeen moet de besturing zo worden ontworpen, dat alle

mogel~heden van de IBM-Selectric I/O writer door de computer

kunnen worden benut.
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De specifikaties van data adapter en I/O writer impliceren tevene

de funkties die de besturing moet vervullen.

In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de konceptie van de besturina.

I/O 8estuiing 1/0 Orgaan

8

--~-..,

I
I

r- ---

I
I
I
I
I

1--.,.....------1 Sele ktie
I

I
I
I
I I
~ATAADAPT~__ ~

Kanaal

COMPUTER I____ ---J

--- --,

Pia. 1 Plaats van de besturing in bet systeem.



- 5 -

2. DE INPUT/OUTPUT WRITER

2.1 Algemene beschrUving van de machine

De machine 1s uitgevoerd met een vaste ( zware ) papierrol

waarlangs een bolvormige ( lichte ) schrijfkop verplaatst kan

worden.

Deze konstruktie maakt het mogel~ een operatiecyklus in 50 ms

uit te voeren.

De schr~kop bevat 88 symbolen. Langs elektromechanische weg kan

een, symbool geselekteerd en ui tgetypt worden.

Naaat symboolselektie is het mogel~ de andere gebruikelijke

machinefunkties u1t te voeren, zoals : SPACE, BACKSPACE, CARRIER

RETURN, INDEX, TABULATION, SHIFT en RIBBOJ COLOR.

In input-operatie worden op het toetsenbord de tek.t en de gewenste

machineoperaties aangeslagen. De tekst Y8rsch~t op de papierrol,

maar tevens kunnen tEkst en mach1neoperaties in kode worden uitgelezen,

d.m.v. ingebouwde kontakten.

Het is niet mogelijk informatie over te brengen, zonder dat; de

machine schr~ft.

In output-operat1e wordt de machine op afstand bediend, daartoe z~

een aantal elektromagneten ingebouwd.

T~ens deze operatie kan langs elektrische weg het toetsenbord

geblokkeerd worden.

Voor besturing en uitlezing wordt dezelfde kode gebruikt. Deze kode

wordt door IBM aangeduid als "Correspondence" kode. Het is een 6 bits

kode, die is ontstaan uit het symboolselektie-eysteem, dat in deze

machine wordt toegepast.

In de kode z~ niet de machinefunkties opgenomen. Deze kunnen met

afzonderlijke l~en worden bestuurd en uitgelezen.

De schr~kop van de machine is u1twisselbaar. De nu aanwezige kop

bevat geen afzonderl~ symbool voor het cyfer 1, hiervoor moet de klein.

letter L of een'niet gebruikt symbool worden genomen.

Het verdient aanbeveling, voor computergebruik een schr~kop met een

afzonderlijk cyfer 1 aan te brengen. Op het toetsenbord is met deze

mogelijkheid rekening gehouden.
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2.2 Principe van de werking.

De 88 symbolen zijn in vier horizontale ringen op de schr~kop

geplaatst.

De halve bol die in rusttoestand naar het papier is gekeerd, bevat

de LOWER CASE symbolen. Door de SHIPT operatie wordt de bol in het

horizontale vlak 1800 gedraaid. Dan zijn de UPPER CASE symbolen naa~

het papier gekeerd.

De selektie van een bepaald symbool wordt uitgevoerd door een

mechanisch hefboom-systeem. Daarmee kan de bol over diskrete hoeken

horizontaal en vertikaal worden gedraaid.

Vanuit de rusttoestand zijn vertikaal 3 stappen en horizontaal in

beide richtingen 5 stappen mogel~k.

Na een SHIFT operatie kan met hetzelfde mechanisme een UPPER CASE

symbool worden geselekteerd. De kop is dan echter 1800 gedraaid.

De selektie gebeurt als volgt:

De hefboomverplaatsingen worden met motorkracht uitgevoerd.

De verplaatsing hangt af van de standen die 6 pallen op een bepaald

ogenblik in de cyklus innemen. De selektiemagneten, of de toetsen,

kunnen blj het begin van de cyklus de pallen vergrendelen. De niet

vergrendelde pallen komen ns het bekrachtigen van een koppeling in

beweging en sturen het hefboommechanisme.

Ben zevende pal, die echter niet aan de selektie meedoet, vormt

mechanisch een paritycheck-bit.

De timing van de opeenvolgende mechanischs bewegingen wordt verzorgd

door een as. De.e as is alleen tijdens de operatiecyklus met de

kontinu lopende motor gekoppeld. B~ een juiste besturing van de

output-operatie, volgen de cykli elkaar zo snel op dat de as met

een konstante snelheid draait. ( closed loop operation)
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2.3 Elektrische besturing en uitlezing~

Voor de besturing z~ een aantal (16) elektromagneten ingebouwd;

7 voor de symboolselektie. 9 voor de machinefunkties.

Aan de magneet-spoelen zijn reeds diodes p~allel ge8chakeld. Deze

diodes voorkomen het optreden van hinde~l~e negatieve spannings

pieken. b~ het onderbreken van de stroom. Dit is van belang b~ het

ontwerpen van een stuurtrap voor de magneet-spoelen.

De uitlezing wordt mogel~ gemaakt door kontakten. Per selektiemagneet

is een uitleeskontakt aanwezig, hetgeen een deel van de operatie

cyklus geopend of gesloten is.

De kodering b~ uitlezing is dezelfde als b~ besturing.

T~ens het maken en verbreken van het uitleeskontakt treedt een

"bounce" van + 3 ms Ope De tussenliggende tijd wordt als "bouncefree"

gegarandeerd.

Voorts is een aantal indikatie- en terugkoppelkontakten ingebouwd.

De indikatiekontakten geven stationaire machineto~standenweer,

zoals keyboard-, ribbon-. en shift-mode.

De terugkoppelkontakten worden door nokken op de centrale as

geschakeld en geven informati& over stadia in de operatiecykli.

Ze zijn van essentieel belang voor de timing in de output-operatie

en voor het aangeven van het juiste uitleesmoment in de input

operatie.

Fig. 3 geeft een overzicht van deze kontakten. met een graf1sche

weergave van de openingshoeken. (uitgedrukt in rotatie van de

nokkenas)

Opmerking Het volgende is van belang voor de besturing :

De lintkleur (ribbonshift) kan alleen elektrisch en niet vanaf

het toetsenbord worden ingesteld.

De CASE SHIFT kan zowel vanaf het toetsenbord. als elektrisch

worden ingesteld. Het is echter niet mogel~ een elektrisch ingestelde

UPPER CASE SHIFT, vanaf het toetsenbord af te laten vallen.

De kontakten en elektromagneten zijn aangesloten op een 50-polig

stopkontakt, aan de achterzijde van de machine.
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2.4 lachine modifikatie

De op de groep ECB aanwezige IBM-Selectric I/O writers kunnen

zondermeer op de besturing worden aangesloten.

Indien echter de RIBBONSHIFT (lintkleur) wordt gebruikt moet. in

de machine een kleine w~ziging worden aangebracht.

Van het wisselkontakt voor de lintkleur-indikatie is slechta

een kontakt naar buiten uitgevoerd. Het andere konta¥t kan evenwel

nuttig gebruikt worden voor de "anti-bounce" Bchakeling.

De w~ziging bestaat uit :

Het aansluiten van de tweede kontaktveer

op het vr~e punt V van het stopk~ntakt.

Het mechanisch afstellen van de kontaktveer,

zodanig dat.het ene kontakt verbreekt,

voordat het andere maakt.
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PIGUUa 2 IBM-SELECTRIC INPUT/OUTPUT WiITER
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J. HET LOGISCHE OBTWERP

3.1 Ontwerpspecifikatie

De besturing voor de I/O writer moet de schake1 vormen tusaen de

data adapter en de I/O writer. De specifikatie wordt dus enerz~s

bepaa1d door de lijoenspecifikatie van de data adapter, anderz~s

door de mogel~kheden van de I/O writer.

De volgende funkties moeten nog aan de besturing worden toegevoegd

ON LINE geeft aan dat de I/O writer logisch gekoppe1d is

aan de data adapter.

REQUEST geeft aan de computer te kennen dat.men geselekteerd

wenat te worden.

END OF BLOCK geeft het einde van een bericht aan.

ERASE geeft aan dat het voorgaande bericht foutie! was.

De te ontwerpen schakeling moet worden gebouwd met geintegreerde

circuits uit de MDTL 830 serie. (MOTOROLA).

Dit betekent dat ale 10gieche funkties, hoofdzakel~k NAND GATES

en INVERTERS moeten worden gebruikt. In de b~agen is een l~st

opgenomen van de toegepaste MDTL circuits, met vermelding van enige

karakteristieke eigenschappen.
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).2 B~zondere bouwstenen

Als aanvulling voor ~e MDTL serie, z~ enkele houwstenen zelf

ontworpen. Daarvan volgt hier een een overzicht.

Vertragingsschakeling (MCDLY)

Deze schakeling vertraagt een positieve niveauflank. Een negatieve

flank wordt ook vertraagd, doch in iet. mindere mate. (afhankelijk ~an

inwendige weerstand der sturing en ingebouwde integratie-weerstand)

5 V J---o=__l+ol~1 DELAY 1f--2__o_5_

V

---l-_---'- _

o o td

De vertragingst~ wordt bepaald door een uitwisselbare kondensator.

Het circuit neemt de plaats in van twee "dual in line" modules.

Volledige gegevene en bouwschets worden gegeven in figuur 4.

Monostabiele flipflop (MCPLS)

Daze schakeling geeft b~ een positieve niveauflank een positieve

puls met een vaste' breedte af. Wanneer aan de ingang echter eerder
,

teruggeschakeld wordt, dan volgt ook de uitgang.

De pulsduur wordt bepaald door een uitwisselbare kondensator.

5 V I--- I I 5 V I----.

___--L-__O_I----

l
.... JL 2__

0
__-'--_--'- _

o o tp

Het circuit neemt de plaats in van twee "dual in line" modules.

Volledige gegevens en bouw8chets worden gegeven in figuur 5.

Vermogenstrap voor magneetbekrachtiging (KAGNDRV)

Hiervoor was geen geintegreerd circuit beschikbaar.

In de I/O writer zijn 16 magneten ingebouwd, die een stuurspanning

vereisen van 48 volt.

De circuits z~ zo ontworpen, dat ze uitwisselbaar zijn. De spoel

stnomen verschillen echter aanzienl~. Het ontwerp is daarom

gebaseerd op de grootst~ spoelstroom. (211 rnA)
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Om een versterkertrap wlt te sparen, is uitgegaan ~n stroomsturing.

Hierdoor zakt de ingangsspanning ineen, zodat san de ingang geen

andere schakelingen parallel geplaatst kunnen worden. Voor het ontwerp

van de besturing vormde dit echter geen bezwa~.

5·V 1 MAGN

DRIV

2 48 V 1----

o o

Het.. circuit neemt de plaats in van twee "dual in line modules".

Volledige gegevens en bouw8chets worden gegeven in flguur 6.

s.li FlipOop (MCSRFF)

De MDTL aerie bevat geen eenvoudige S,R Flipflop. Uit een MDTL module

echter (MC 846, Quad 2 input NAND GATE) kunnen twee S,R Flipflops

worden samengesteld. In tegenstelling met de andere circuits, kunnen

de flipflopuitgangen hier niet als "wired OR" geschakeld worden.

- -S R Q n+l

0 0 N.D.

1 0 0

0 1 1

1 1 Q n

z

4

1

KCSRFFB Punktietabel.

5
MCSRFFA

PIGUUR 7 S.H Flip~op8 uiw:MC 846
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VERtRAGINGSSCHAKEtING ( .CDt! )
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FIGUUR 5 MOBOSTABIELE FLIPFLOP (MCPLS)
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VERMOGENSTRAP 'OOR KAGNEETBEKRACH~IGING (MAGNDRV)
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J.J De Flowdiagrammen

De eerete fase van het feitel~ke logische on twerp was het opstellen

van de flowdiagrammen, voor alle voorkomende cykli. Deze cykli

worden voorgeschreven door de inpu~/output z~e van de data-adapter.

Ze kunnen ale volgt worden samengevat :

ENDING cykli

COMMAND cyklus

READ

WRITE

STATUS

SENSE

cyklua

cyklus

cykli

cykli

Oproep en voorbereiding vot een READ of

WRITE cyklus.

Operatie in de input/mode.

Operatie in de output/mode.

Verwerking van informatie ov~r ~zonder.

operatietoeetanden.

Verwerking van informatie over b~zondere

toestanden in de I/O writer.

Ret beeindigen van een operatie op initiatief

van de computer of de I/O uni~.

RESET cykli

In de flowdiagrammen ziju deze cykli terug te vinden. Ze z~ ingepast

in de cykli welke de machine volgt.

De diagrammen zijn op zich al nuttig als overzichtel~ke formulerina

van de ontwer.popd~ach~ Ze z~ echter onmisnaar ala hulpmiddel voor het

opetellen. van de log~eche funkties, welke de I/O writer en de data

adapter moeten worden aangeboden.

In dit beetek is het niet zinvol hier een gedet&illeerde beschr~ving

van de verschillende cykli te geven. De hterin toch geinteresaeerde

lezer wordt verwezen naar'de dokumentatie van de data adapter,

waarin alle Iljnen en signalen zijn gedefinieerd, en naar de b~lagen

achter in het verslag waarin de flowdiagrammen opgenomen .~.
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J·.4 De kodering

De door IBM in de I/O writer gebl!Uikte "Correspondence" kode word t

in de besturing niet vertaald; hierin voorziet de computersoftware.

De "BUB in" e1\ "Bus out" bevatten elk acht data-li.Jlen. De input- en

output-kode zijo aan elkaar gelijt gemaakt. De output-kode bevat

echter enkele woorden meer, nl. die voor de funktiea welke niet vanaf

het toetsenbord uitgevoerd kunnen worden.

De organisatie van de l~en is als volgt gekozen

Zes l~en (0-5) worden gebruikt voor de 8ymbool-selektie.

1~ 6 geeft een eventuele SHIFT aan. De shift-operatie is nl.

geintegreerd in de print-cyklus, zodat er geen afzonderlijk kodewoord

voor nodig is.

Met deze zeven lijnen z~ 64 (27) symbolen te selekteren.

Van deze 64 mogelijke bytes, worden door de I/O writer 44 benut.

11jn 7 wordt gebruikt om aan te geven of de uit te voeren operatie

een print-operatie of een machinefunktie-operatie moet zljn.

Geeft l:ljn 7 "machinefunletie" aan, dan staat op de l1jnen 0-5 informatie

over de aard van de machinefunletie.

De volgende tabel geeft.hiervan een overzicht

Lljn 0 Print of Tabulation 0

1 " " Space 0

2 " " Backspace O'

J " " Carrier Return 0 • Reset Red Ribbon
4 " " Index 0

5 " " Set Red Ribbon 0

6 Shift 0

7 Print of Machinefunktie 1

Wanneer een kommando gegeven wordt, of wanneer STATUS

of SENSE kondities optreden, wordt informatie hierover in een speciale

tode doorgegeven. deze wordt door IBM voorgeschreven en staat niet

in verband met de boven beschreven kode.



- 19 -

).5 De logische schema's

Een vo1gende stap in het ontwerp is het opste11en van de logische

funkties, of de,logika-schake11ngen.

Aanvankel~k is een schema opgesteld met AND en OR funktiee. Dit

schema is daarna "vertaald~ in MDTL-funkties. (Motorola Diode Transistor

Logic) De resulterende schema's z~ opgenomen in de b~lagen achter

in het verslag.

Aan de hand van het blokechema van figuur 8 za1 in het kort de

ontworpen schakeling toegelicht worden.

MACHINE OPERATION FEEDBACK (scbak.OO) Het doel hiervan ie,de feedback

en indikatie-kontaktstanden uit te lezen en ~m te zetten in hanteerbare

KDTL-niveaus. Hierb~ moest rekenin~ worden gehouden, met het dynamische

gedrag van de kontakten. (BounOing ) Een ideale oplossing bleek in

dit geval , de kombinatie van een wisse1kontakt met een S,R £lipflop.

De kontakten z~ nl. alle zo ontworpen , dat het ene kontakt pas'

maakt als het ale het andere verbroken is.

OUTPUTKODE MACHINE CONTROL (schak.Ol) Deze verzorgt het doorgeven van

informatie aan de I/O writer. Z. bevat de vermogenstrappen voor de

magneetspoelen, en een dekodeerschakeling voor de informatie die via de

~Bus out~ l~en binnen komt. Zo ~unnen met deze schakeling de print-

en maehine-funktie worden uitgevoerd.

CONTROL RIBBONSHIPT CAS!SHIPT (schak.02) Ze verzorgt de be.turing

en feedback Tan d. ribbonsh1ft- en caseshift-operaties.

De I/O writer geeft alleen een f~edback-signaal, wanneer een caseshift-.

operatie werke1~k is u1tgevoerd en niet, wanneer een set-opdracht

wordt ontvangen terw~ ze a1 geset was. Omdat' het systeem na elke

opdracht een feedback-signaal verlangt, moe.t in dit geval de set-opdracht

als feedback worden teruggezonden.

Hetzelfde geldt voor de ribbenshift.

De ribbonshift kan door de computer a18 afzonderl~e opdracht geset

of gereset worden. DaartuBsen moet de betreffende magneet kontinu

bekrachtigd blijven. Dit wordt gerealiseerd door een S,R flipflop.
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CONTROL READ READY (schak. 03) Deze funkt1e epeelt 1n de

1nput/output cyk11 een belangr~e role

Het opkomen van Read Ready batekent :

In 1nput-operatie : De data-byte op de "BUiS 1n" liJrlan kan

gelezen worden.

In output-operat1e: De data-byte op de "Bus out" l~en 1s

geaksepteerd, en de operat1e 1s ver genoeg

gevorderd om de volgende data-byte te laten

versch:ijnen.

Om een hazard te verm~en, wordt het opkomen van Read Ready vertraagd.

CONTROL STATUS READY SENSE READY (schak.04) Wanneer een "status" ot

"sense" kond1t1e optreedt, wordt 1nformat1e omtrent deze toestanden

op de "Bus 1n" Ijjnen gezet. Daarna koint vertraagd Status- ot Sense-Ready

Ope De Status/Sense-1nformat1e kan dan uitgelezen worden.

CONTROL DATA IN LIKES (schak.06, 07) Deze schakeling zet t~dens de

"Read" operaties de print- en machinefunktie-da.ta op de "Bus tn" lijnen.

Wanneer een "upper case" symbool wordt aangeslagen, wor4t eerst

lijn &geset. Uitlezing vindt dan pas plaats tijdens de daaropvolgende

print-cyklus.

De schakeling biedt ook de mogelijkheid,de gewensteStatus- of Sense

informatie op de "Bus in" lijnen te zetten.

Aan de acht data-lijnen wordt een "oddparity bit" toegevoegd. De funktie

hiervoor kon zeer efficient met twee "exclusive or" modules worden

gerealiseerd. Voor pr1nt-operaties bestaat de mogelijkheid, gebruik te

maken van een (mechanisch) parity-b1t,dat de I/O writer levert. Dit

bit moet dan echter nog vergeleken worden met de resterende twee

l~en, om het parity-bit voor de acht liJrlen te kunnen vormen.

CONTROL DATA OUT LINES (achak.OB) De "Bus 'in" lijnen worden hier op

parity gekontroleerd. Tevens is een schakeling opgenomen, die de

niet in de kode voorkomende bytes ~etekteert. Wordt zo'n byte aan

getroffen,dan wordt "Invalid Data" gesignaleerd. Deze opvallend

eenvoudige schakeling is het resultaat van een Karnaugh-diagram.

De l~en 6 en7 worden gebruikt voor het doorgeven van een kommando.

Dit kommando wordt in het kommandoregister gezet.

Een niet bekend kommando wordt gedetekteerd, en resulteert in een

"Command Reject".



- 21 -

Aan bet kommando "WRITE". is een "optional CARRIER RETURN" toegeToegd;

deze staat op l~ 4. Gebruikt men deze, dan begint elk bericbt steeds

met een nieuwe regel. Omdat dit in sommige gevallen ongewenst i8 ,

is het hier als optional uitgeToerd.

Naast de bOTen globaal beschreven schakelingen, z~ nog Bchake11ngen

ontworpen om de I/O writer in te stellen Toor een READ- of WRITE
operatie, om resets uit te voeren. etc. Detailinformatie wordt in

de flowdiagrammen en de logische schema's gegeven.
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4. DE BOUW

4.1 Indeling van de logikaplaten.

Voor de montage van de geintegreerde circuits is de in de groep

BeB gebruikelijke lIethod.- gevolg4.

De receptacles voor de dual in line modules ~ op geperforeerde

pertinaxplaten gel:IjDd.De bedrading i8 door "wire wrapping" aangebracht

met het daarvoor beschikbare gereedschap.

Een probleem was echter, de platen zo fUnktioneel mogelijk in te delen.

gekombineerd met. een zo kort, mogel~e bedrading. Er is een indeling

ontworpen, die zoveel mogel~ aan deze eisen tegemoetkomt.(zie t~guur 9 )

Ken werkel~e minimalisatie van de bedradingslengte was hier nog geen

verei.te, omdat'de storingsgevoeligheid van de verzadigde MDTL-cireui~s

gering is. Elektrische vertraging in de bedrading ( ± 5 nsec/meter)

speelt b~ deze "langzame" sturing,geen rol. Door de vr~ hoge uitgangs

weerstanden van de circuits (6K). zou kapacitieve overspraak een mogelijke

storing kunnen opleveren, doch d1t i. niet gebleken.

Na inventarisatie van het aantal element&ire logische funkties, (J10)

bl~t het dat twee platen nodig zijn. De MDTL dual in line module. geven

de mogel~kheid voor deze kompakte bouww~ze; de MECL 1 bouww~ze zou ean

veelvoud aan platen vergen.

FIGUUR 9

·DATA TO COMPUTER

TRANSMIT CONTACTS

FEEDBACK CONTACTS

DATA FROM COMPUTER

Indeling van de
logikaplaten.

MACH. MAGNETS

1 CONTROL
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OUPUT =MODE
MACHINE .., MACHINE ~~
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2 4t +
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REQUEST READY If- DATA OUT CONTROL -
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ERASE
~

CONTROL
POWER ON

I DATA IN CONTROL 1--1'""

RESET STATUS 4t
OPERATION + SENSB .... DATA IN CONTROL
SETTING READY ~ I
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4.2 Bedrading en Montage

De groep ECB beschikt over een Test en Bedradinge-programma. (TEBSYS)

Dit programma kan worden gebruikt om een ontworpen logische echakeling

te testen, logische funkties en belastingen te berekenen. Bovandien

levert het een foutloze bedradingsl~t.

Van deze faciliteit is dankbaar gebruik gemaakt.

Door omstandigheden is de op de groep aanw.zige haltautomatische

bedradingsinrichting ni.t gebruikt. De bedrading is eigenhandig

gelegt en was derbalTe Diet toutlooe. (2 ~ toutive verbindingen)

Door punt voor punt kontrole met een weerstandsmeter z~ echter alle

touten in weinig t~ gevonden.

Aanvankel~ z~ de logikaplatan gemonteerd in een open rek, zodat

aanslui tpunten en bedrading tijdena, hat testan goexi toe.gemkeHjk

waren. De externe verbindingen z~ alle afgeschermd en lopen via

twee 5b-polige stopkontakten.

De voedingsl~en ~ zodicht mogel~ b~ het verbruikspunt extra

ontkoppeld, ~m het oversprekea 98n schakelpieken tegen t~ gaan.

Aan de aarding is veel aandacht besteed. Figuur 11 geeft een over

zicht van het hierb~ gevolgde systeem. Op zich is dit niet ideaal,

doch noodzakel~ omdat het op de data adapter aan moet sluiten.

Na het testen is de schakeling tot een wat handzamer en minder

kwetsbare unit omgebouwd. (figuur 10)

FIGUUR 10,

BESTURING I/O WRITER

Montage van logikaplaten~



- 25 -

rIGUUR 11 BESTURING I/O WRITER
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5. HET TESTEN

5.1 De Level Converter

Om de input/output writer aan de computer te kunnen koppelen was

het noodzakel~ de MDTL-niveaus ( 0,-5V) van de besturing om te

zetten in de MECL-niveaus (-1.55,-0.75) van de data adapter en

omgekeerd. Daartoe is een levelconverter gebouwd.

Tevens z:i,Jl in de b-.hUizing hiervoor enke1e voorzieningen gemaakt,

die van nut kunnen z1jn bij een statisch. test van de besturing

Alle geconverteerde signalen zijn zichtbaar gemaakt op

lampenstroken.

Op de uit de data adapter komende l1jnen kan men met schakelaars

(en anti-bounce schakelingen) desgewenst zelf niveaus instellen.

De vertaalfunkties worden gerealiseerd met geintegreerde circuits

uit de MECL-serie.

De gehele schakeling,. samen met een gel~kstroomvoeding en stabilisatie

voor de lampjes, is op een pertinaxplaat ondergebracht.

In de b~lagen treft men een komplete dokumentatie van deze level

converter aan.

5.2 Statische T.st

B~ het testen is er naar gestreeft zo efficient mogel~k te werken

en de uiteindelijke werksituatie zo goed mogelijk na te bootsen.

Daarom ook is geen machine-simulator gemaakt en de I/O writer meteen

op de besturing aangesloten.

Ret testen gebeurde in de volgende fasen :

Punt voor punt .kontrole van aIle plaat- en stekerverbindingen,

met behulp van een weerstandsmeter. Hierb~ werd Z 2~ foutiev.

verbindingen gevonden.

Kontrole van de werking van alle zelfgemaakte modules zoals

magnetdrivers, mono.tabiele flipflops en delays.(tesamen 50

modules)
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Testen van alle voorkomende cykli, door simulatie, van de

data adapter. Er kon direkt worden gekonstateerd, ot de

I/O writer de gewenste operaties juist uityoerde.

Het gedrag van de feedback kontakten kon worden geobserveerd

met een oscilloecoop. In deze taae werden enkele systeemfouten

ontdekt en Yerholpen.

Koppeling van de besturing &an de data adapter en simulatie

aan de computerz~e van de data adapter.

Deze en Yolgende tests werden uitgeYoerd in samenwerking met de

heer Pieterse, de ontwerper van de data adapter. In deze opstelling

bestond tevena de mogel~eid de data adapter op enkele funkt1es te

testen. Zowel in besturing ala data adapter bleek het noodzakel~k

enkele ~zigingen aan te brengen.

5.3 Dynamische Test

In deze fase werd de gehele keten : I/O writer, besturing en

data adapter aan de IBM 360/30 gekoppeld.

De trouble-shooting werd nu echter hoofdzakel~ verplaatst naar

het samenepel van computer en data adapter en mi,)l bjjdrage daarin

was gering.

De dynamische werking van d.. besturing kon worden getest door de

maahine iD'output-mode op volle snelheid reeksen eymbolen te laten

printen.

Voor wat betreft de'besturing kan nu echter wel aangenomen worden

dat alle operaties korrekt verlopen.

Over de touten dletijdens de testperiode naar voren kwamen, kan het
I

volgende opgemerkt worden

Door de keuze van MDTL-circuit. en zorgYUldige bou..~ze z~

geen storingen door uitwendige oorzaken opgetreden.

De tijd welke beeteed 1. aan een systematische bedradingskontrole

v66r de in werkingstelling, is ruimschoots terugverdiend

In alle fasen van de teetper10de werden systeemfoutjes -gevonden.

Deze konden steeds zonder al te 1ngr~pende maatregelen worden

opgelost, mede omdat enige reaerve aa~ poorten en inverters

was ingebouwd.
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I. FLO WD I A G R A iii Il E N

1. COKMAND + READ OPERATION.

2. COMMAND + WRITE OPERATION.

3. WRITE OPERATION • (Machin. ~ction, invalid

parity, invalid data)

4. WRITE OPERATION • (Ca•• shift)

5. WRITE OPERATION • (Ribbon shift)

6. STATUS CONDITION SEQUENCES.

7. ON LINE, I/O-RESET SEQUENCES.
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1. COMMAND + READ OPERATION SEQUENCI

POWER ON

SELEC'l

REGISTER
RESET

COMMAND READY
----1..-1

SET COMMAND
REGISTER

(2)~-------I

COMMAND "WRITE"
COMMAND REJECT

RESET CASE
RESET RIBBON
UNLOCK KBY••

WRITE READY

COMMAND "READ"

PRINT-KEY KACH. PUNCT.-XEI

UPPERCASE

SHIFT
CYCLE

LOWERCASE

PRINT
CYCLE

MACH. PUNC T•
CYCLE

- WRITE READY,
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2. COMMAND + WRITE OPERA!ION SlqUEBCE

POWER ON

SELECT

COIdMAND READY

SET COIllIlAND
REGISTER

LOCK
RDRDY STARDY

CIID.REJECT
ON BUS IN

COMMAND "WRI'l'E"
CODlAND REJECT

CARRIER RETURN

RESET
READ READY

(1) ....----~~--------------.

COMMAND "READ"

COll4MAND READY

S TART::....-__....-.l

CARRIER RETURN.

WRITE READY
---......-I

- WRITE READY
•

(J)

WRITE OPERATION SEQUENCE
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). WRITE OPERATION SEQUENCE (Continued)
(2)

INVALID
DA-T~A-""'L--.......-J

INVALID PARITMACHINE PUNCTIO

(4)4--------t-------....---------.
(5)

SPACE
B.SPACE
C.R.
TAB
INDEX

LOCK
RDRDY STARDY

BUS OUT
CHECK SIGN.

LOCK
RDRDY STARDY

DATA CHECK
SIGN.

- WRI TE READY
- WRITE READY

RESET
READ READY

UNLOCK
RDRDY STARDY

RESET
SENSE READY
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4. WRITE OPERATION SEQUENCE (Continued)

0)

PRINT OPERATION
•

LOWER CASE UPPER CASE

UC IND

LC IND
•

UC IND

LC IND

- WRITE READY

PRINT
CYCLE

RESET
READ READY

UC SHI1T
CYCLE

UC IND
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5. WRITE OPERATION SEQUENCE (Continued)

()

MACHINE PUNCTION

SET RED RIBBON RESET RED RIBBON

SET
READ READY

- WRITE READY

RESET
READ READ'!"



6. STATUS CONDITION SEQUENCES

36 -

HALT

LOCK
DRDY SNSRDY

SET
DEVICE END

I/O REgUES'D

SET
REQUEST

SET
ATl'ENTION

END OF BLOCK

SET
END OF BLOCK

SET
DEV CH END

SET
TATUS READY

ERASE

SET
ERASE

LOCK
RDRDY SNSRDY

SET
DEV CH Elm

UNIT EXCEPT

END OF LINE

LOCK
RDRDY SNSRDY

SET
UNIT EXCEPT.

- WRITE READY
•

RESET
STATUS READY

UNLOCK
RDRDY SNSRDY
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7. ON LINE - I/O RESET SEQUENCES

ON LINE

RESET
COMPLETE

MACHINE ON

I/O RESET'

RESET
POWER ON

RESET COMPL.
REGISTER RES
CARR.RETURN

SET
POWER ON

RESET READY
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II. LOG I S CaE S C H A K ELI N G E N

00. MACHINE OPERATION FEEDBACK.

01. OUTPUT MODE MACHINE CONTROL.

02. CONTROL RIBBONSHIFT CASESHIPT.

03. CONTROL READ READY. ,
04. CONTROL SENSE READY STATUS READY.

05. END OF BLOCK, REQUES'l, ERASE, POWER ON GENERATION.

06. CONTROL DATA IN LINES. (I)

07. CONTROL DATA IN LINES. (II)

08. CONTROL DATA OUT LINES.

09. RESET, MACHINE SETTING, TAG CIRCUITS.

10. LIJST VAN TOEGEPASTE MDTL-CIRCUITS. ( Enke1e

orientatie-gegeven8 en gebruikte symbolen)
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BES'NRING I/O WRITER

ALQDlEEN
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TOEQEPASTE MDTL-CIRCUITS (Enkele ori~tati&

gege..ens )

Typering Verzadigde diode-transistor logika.

Psckaging Dual in Line.

lflvesu's LogiBche "0"- 0 V.

Fan out 8

" "I" - + 5 V.

Voeding + 5,0 V ± 10 ~ (pin 14) ; Ground (pin 1).

Het is toegeataan twee uitgangen te koppe1en en

a1dus .en "WIRED OR" te vormen.

NAA'" MOTOROLA TEBSXS EENHEDEN SCHEMA
KODE SDlBOOL PER MODULE SDlBOOL

1\NAND GATE MC 8)0 GAT •••• 2

I }-_.-

V
NAND GATE Me 846 PRT •••• 4 =:[!)-

EXCLUSIVE MC 1812 &XC •••• 4

~OR

INVERTER MC8)6 INV •••• 6
-----{>-----

EXPANDER MC 8)) &XP •••• 2 1\ "-

--~
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III. D 0 K U MEN TAT I E V A N

LEVEL CONVERTER/TESTER

Princ1peschema.

Plas;t1ndeling.

Aansluit1ngen.
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LEVEL CONVERTER I TESTER Aanslu1t1ngen

KONTAKTSTROKEN PUNKTIE ELCO STEKERS

Cl , C2 5..6-pol1g

1 DATOUT 0 ..
2' 1

N

) 2
P

4 )
R

5 4 S
6 5 T
7 6 u
8 7 V
9 P

W

10 WRTRDY AA
11 CMDRDY HH
12 SELECT w

13 HALT KK "

14 I/O RESET EE
15 - -

C3 • C4

1 DATIN 0 A
2 1 B

3 2 C

4 ) D
5 4 E
6 5 p

7 6 H

8 7 J

9 p K

10 RDRDY e

11 STARDY a
,

12 SNSRDY e
1) PWR ON k

14 BST KODE f

15 SUP DATA II

afz. pen S1gnal Ground r
C5-9 -5.2V -
C5-12 0 -
C5-15 +5.2V -
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