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Samenvatting

Oit verslag dient als afronding van het laatste deel van de afstudeeropdracht van

Pepijn Lavrijssen bij de vakgroep Oigitale Systemen aan de Technische Universi

teit te Eindhoven. De afstudeeropdracht was een CONTROLLER te ontwerpen

waarin het gebruikte SOLC/HOLC communicatie protocol van het 8044 IC van

INTEL was ge'implementeerd. De implementatie is gedaan met behulp van de

ontwikkeltool IOASS (Interactive Design And Simulation System). IOASS is

bedoeld voor het ontwikkelen van digitale schakelingen. Testen kan in IOASS

stap voor stap gedaan, direct na het invoeren van de schakeling. Zo kan men de

inhoud van registers, geheugens endergelijke worden bekeken en eventueel

worden veranderd bij iedere stap.

Het te ontwerpen 8044 communicatie protocol is afgeleid van het SOLC/HOLC

communicatie protocol. Er wat extra beperkingen zijn opgelegd t.O.v. het

standaard SOLC/HOLC protocol, zo is aileen het Normal Respons Mode ge"imple

menteerd en is er een extra begin-flag tussen twee frames, er is geen 32 bit

CRC-check mogelijkheid en is aileen simplex verkeer mogelijk. Verder zal de

controller maximaal een bitsnelheid van 64 kbit/s kunnen verwerken.
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Inleiding

Binnen de vakgroep Digitale Systemen van de Technische Universiteit Eindhoven

ontstond de behoefte aan een hardware ontwerp van een SDLC/HDLC

communicatie controller. Dit verslag beschrijft het ontwerp van een seriEHe

communicatie controller welke werkt volgens het aangepaste SDLC/HDLC proto

col van communicatie gedeelte van het 8044 IC van INTEL. De uiteindelijke

implementatie van het ontwerp is gedaan in IDASS, waarvan u in de bijlagen de

beschrijving van kunt vinden.

De controller is opgedeeld in bit georienteerde functies en byte georienteerde

functies. De bit georienteerde functies worden door de Bit Processor uitgevoerd

en de byte georienteerde functies worden door de Byte Processor gedaan.

Dit verslag zal niet op de afzonderlijke delen van de Bit Processor ingaan omdat

dit is gedaan in het stageverslag van ondergetekende.

De Byte Processor bestaat uit een State Controller, een ALU, een FIFO, een

BUFFER en een DMA unit. De State Controller beschrijft het uit te voeren

protocol en voor het uitvoeren ervan maakt het gebruik van de ALU. Data wordt

naar de Bit Processor geschreven en gelezen m.b.v. een BUFFER respectievelijk

een FIFO. Communicatie met de CPU verloopt via de Special Function Registers

en voor het overbrengen van data van een informatie-frame wordt gebruik

gemaakt van een DMA unit.

Dit afstudeerverslag beschrijft het laatste nog niet in IDASS ge"implementeerde

onderdeel van de CONTROLLER : de Byte Processor.

De indeling van dit verslag is als voigt : het eerste hoofdstuk geeft een

algemene inleiding over SDLC/HDLC protocollen, waarna in het tweede

hoofdstuk de decompositie van de CONTROLLER zal worden beschreven. In het

derde hoofdstuk wordt de Byte Processor op onderdeel niveau beschreven

waarna de resultaten en de aanbevelingen worden gegeven voor afronding.

In het laatste onderdeel van dit verslag; de conclusie zal een voorstel worden

gedaan voor afronding van de CONTROLLER.
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In de Bijlagen vindt u de relevante informatie van de IDASS documenten van de

Byte Processor onderdelen, zoals de afzonderlijke programma-stappen van de

STATE-CONTROLLER.
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1 Het SOLC/HOLC Protocol

IBM heeft in het verieden een communicatie protocol ontwikkeld voor haar SNA (Systems

Network Architecture), SOLC (Synchronous Oata Link Control) genaamd. Na ontwikkeling van

SOLC heeft IBM het aangemeld aan ANSI (American National Standards Institute) en het ISO

(International Standards Organisation) om het als standaard te erkennen binnen de V.S. en

eventueel internationaal. ANSI heeft het veranderd in AOCCP (Advanced Oata Communication

Control Procedure); ISO heeft het veranderd in HOLC (High-level Oata Link Control) t.b. v.

laag 2; data link laag.

Het SOLC protocol is een toegestane 'subset' van het HOLC protocol.

CCITT heeft HOLC daarna overgenomen en gewijzigd om te komen tot LAP (Link Access

Procedure) a!s dee! van de netwerk-interface X.25 welke packet-switched werkt, maar heeft

later nog eens in LAPB veranderd. om het meer compatibel te maken met een latere versie van

HOLC.

Citaat A.S. Tanenbaum: .. Het aardige van standaards is dat je er zovee/ hebt om uit te

kiezen. En a/s je er geen /euke bij vindt, kun je gewoon wachten

tot het nieuwe mode/ uitkomt. n

Oe SOLC/HOLC protocollen zijn ontstaan door een grotere behoefte aan complexere protocollen.

Oeze werden mogelijk doordat er chip techno!ogie beschikbaar kwam waarop het protocol

ge'implementeerd kon worden en dus niet meer leiden tot overbelasting van het systeem.

Het HOLC protocol wordt momenteel veer gebruikt in Wide Area Netwerken (WAN's). Het

maakt een efficient gebruik van de verbindingscapaciteit mogelijk, zelfs over

satellietverbindingen met een relatief groot tijdsverschil tussen verzending en ontvangst. HOLC

maakt het mogelijk dat beide zijden van een verbinding tegelijkertijd kunnen zenden terwijl toch

een foutvrije communicatie wordt gegarandeerd. Oit maakt HOLC dan ook een complex

protocol.

Vee! fabrikanten zijn inmiddels overgegaan op HOLC, maar hebben deze naar hun eigen

specifieke behoeften aangepast.

Ais men het hedendaagse kant en klare HOLC chip ontwerp vergelijkt met het OSI (Open

Systems Interconnection) model komt men tot de conclusie dat het HOLC chip ontwerp meestal

bestaat uit de laag 1 en 2 van het OSI model.

1.1 Het OSI Model; de data link laag

Oe tweede laag van het OSI-model heeft tot taak om het datatransport tussen twee

rechtstreeks met elkaar verbonden systemen te verzorgen en om de fouten die tijdens transport

optreden te melden. Ook in deze tweede laag, de data link laag, bestaan verschillende

standaards voor lokale netwerken en standaards voor Wide Area Netwerken.

1
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Nu zal in volgende paragraaf het bitprotocol HOLC worden besproken worden dat in allerlei

fabrikant gebonden netwerken lln in de publieke datanetten van de PTT s gebruikt wordt. Het

IBM-protocol SOLC, dat in SNA-netwerken van IBM gebruikt wordt, is een toegestane variant

van HOLC. Voor dit ISO-protocol zijn inmiddels implementaties-on-chip beschikbaar.

Oe afstudeeropdracht zal nu bestaan uit het analyseren van de 8044 one chip implementatie

van een SOLC/HOLC protocol, om deze dan te kunnen impfementeren en te testen m.b.v.

IOASS, zodat deze later in de IOASS bibliotheek gebruikt kan worden.

Twee aspecten van het HOLC-protocol zullen we nader bekijken :

o transparant transport,

o de formaten van de transmissieblokken ('frames'),

Oe tweede laag van het OSI-model voorziet ook in een aantal verschillende LAN-protocols, die

natuurlijk nauw aansluiten bij de fysieke laag en bij het gebruikte transport medium. Maar

bovendien voorziet de tweede laag in het overkoepelende LAN-protocol LLC (Logical Link

Control), zodat er tussen de verschillende LAN-standaards in de tweede laag en de protocollen

in de derde laag maar Mn interface nodig is. Oe LLC maakt dus de diensten die de LAN

protocollen aan de netwerklaag leveren uniform.

Het HOLC-protocol kan zowel werken op vaste verbinding als op geschakelde. Bovendien is het

mogelijk in half-duplex lln in full-duplex mode te werken. HOLC werkt met een cyclische code

voor het detecteren van fouten.

Oe procedure voor het melden van correcte ontvangst en het herstellen van transmissiefouten

staat toe dat een aantal transmissies tegelijk wordt bevestigd. Oe ontvanger hoeft niet op ieder

blok te reageren, en kan dus een aantal blokken ter bevestiging hebben uitstaan en kan in Mn

bericht de correcte ontvangst van die blokken bevestigen. Er wordt van Go-Back-N continuous

ARQ (Automatic Repeat reQuest) techniek gebruik gemaakt.

Ooor de full-duplex mogelijkheid en de geringe overhead van de ontvangst-bevestigings

procedure is HOLC een protocol dat zeer efficient gebruik van het transmissiemedium maakt. Oe

keerzijde van die efficiency is de complexiteit van HOLC!

Oe oorzaak van deze complexiteit is dat twee onafhankelijke verkeersstromen onderhouden

moeten worden waar tussendoor af en toe controle-informatie van de 'andere' stroom moet

worden meegenomen.

1.2 Hat HOLe protocol

Oe werking van het High-level Oata Link Control protocol kan worden beschreven aan de hand

van de mogelijkheden van de verkeers deelnemers, de stations, en hun onderlinge

verstandhouding.

2
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Er wordt in HOLC een drietal verschillende stations onderscheiden :

o primair station

o secundair station

o gecombineerd station.

Een primair station is verantwoordelijk voor de verbinding, de Data Link. Het kan commando's

gegeven aan secundaire stations en is in staat hun antwoorden te interpreteren. Een secundair

station kan aileen besturingsfuncties uitvoeren in opdracht van het leidende primaire station; het

genereert echter geen 'commando's' maar 'responses'. Een gecombineerd station kan zowel

commando's als responses versturen. De communicatie partner van een gecombineerd station is

natuurlijk weer een gecombineerd station.

Een primair station kan, volgens de HOLC regels, verbonden zijn met een of meerdere

secundaire stations. Men noemt dit een ongebalanceerde configuratie, die dus zowel punt-punt

als punt-multi-punt verbindingen omvat. Een gecombineerd station kan slechts met een ander

gecombineerd station verbonden worden. Men noemt dit een gebalanceerde verbinding, die dus

een punt-punt verbinding is.

1.2.1 De HOLe frame structuur

Een transmissie blok heet in het High-level Data Link Control protocol een frame. leder HOLC

frame heeft dezelfde structuur (zie Afbeelding 1I.

startvlag adres commando informatie controle sluitvlag

01"1110 > =8 > =8 variabel 16/32 01111110

Afbeelding 1, HOLC frame structuur

Hierin hebben de start- en sluitvlag hetzelfde bitpatroon n.1. '01111110', dat kenmerkend is

voor dit ISO-bitprotocol. De velden in het frame voor adres-, besturings- en controle-informatie

beslaan een veelvoud van 8 bits. Het adresveld is 8 bits in SOLC of een veelvoud daarvan in

HOLC. Het controleveld bestaat uit 16 bits in SOLC of 32 bits in HOLC.

Het 0111111 O-patroon is uniek voor de frame-kop en -start. Als dit patroon ook in een van de

velden voorkomt. wordt er aan bitstuffing gedaan om mis-interpretatie te voorkomen. Om te

voorkomen dat er ten onrechte het unieke 0111111 O-patroon voorkomt in een adres, in een

commando, in data of in de 16 controlebits. wordt door het zendende station na een serie van 5

enen een extra 0 ingevoegd. De ontvanger zal deze er dus uit moeten halen.

HOLC is een bitprotocol. Informatie wordt in HOLC als een bitreeks opgevat. De volgorde van de

bits is vanzelfsprekend belangrijk. In aile gevallen wordt het minst significante bit eerst

3
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verzonden, en het meest significante bit het laatst. Volgens de HDLC-regels worden de bits dus

van rechts naar links verzonden.

Het adresveld dient een veelvoud van 8 bits te zijn. De werkelijke lengte is afhankelijk van de

toepassing. Het adresveld heeft ten behoeve van die variabele lengte een ketting structuur.

Het tweede vaste veld in een HDLC-frame is het ' control field', dat of 8 bits of 16 bits lang is.

E~n van de commando-uitwisselingen tussen zender en de ontvanger heeft dan ook als functie

de lengte van het Control Field vast te stellen. (Voor layout zie verder in verslagl

Het informatieveld bevat de te transporteren data. Het is een facultatief veld in het HDLC-frame,

wat betekent dat er ook frames kunnen worden uitgewisseld welke aileen voor besturing

dienen. De lengte van dit informatieveld is binnen het HDLC-protocol niet vast gesteld. Het

HDLC-protocoJ schrijft voor de adres-, commando- en de controle-verden de bit volgorde voor.

Maar voor het informatie veld bestaat zo'n afspraak niet, men laat dit over aan de deelnemende

stations.

De laatste 16 bits v66r de sluitvlag hebben een controlefunctie. Het controleveld heet in HDLC

Frame Check Sequence (FCSI en dient om transmissiefouten op te sporen. De FCS is een CRC

code. Bij de berekening van de FCS worden de open- en sluitvlaggen niet meegenomen evenals

de ingevoegde 0 bits.

Voor het veld waarmee met behulp van commando's de verbinding (de datalinkl wordt

bestuurd, zijn drie verschillende formaten vastgelegd. Hiermee corresponderen drie verschillende

soorten HDLC-frames :

o het Information-frame, dat gebruikt wordt voor het gegevenstransport tussen de

deelnemende stations;

o het Supervisory-frame, dat gebruikt wordt om de gegevensstroom te regelen en dus

voor flow control doeleinden wordt ingezet;

o het Unnumbered(Nonsequencedl frame, dat gebruikt wordt om de verbind.ing zelf te

in itieren/beheren/bewaken.

Het I-frame bevat altijd gegevens, een S-frame nooit en een U-frame maar incidenteel. Het

commandoveld is 8 of 16 bits lang. In Afbeelding 2 ziet men de drie verschillende typen frames

die worden onderscheiden.

Ais er informatie wordt uitgewisseld, gebeurt dat met een I-frame. leder I-frame wordt

genummerd. Ais tussen twee stations de korte versie van het commandoveld wordt gebruikt,

worden de frame-nummers oplopend, modulo 8, genummerd (0,1,2,.,6,7,0,1, ... ). Ais de lange

versie wordt gebruikt worden de frames modulo 128 ganummerd.

Zoals eerder in de paragraaf is opgemerkt, volgen HDLC-operaties bij het herstellen van fouten

een Automatic Repeat reQuest techniek van het type 'go-back-N continuous ARQ'. In Mn keer

kan worden gemeld dat aile uitstaande berichten goed ontvangen waren.

4



SOLe/HOLC Controller
PepiJD lavrijs8eo9 • rctlftari.l99)

frame \ bits 7 6 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 0

I receive count N(R) p/f send count N(S) 0

S receive count N(R) p/f functie bits 0 1
:

U functie bits p/f functie bits 1 1

baSlS-formaat

frame \ bit 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 0

I send count N(S) 0

receive count N(R) ~ p/f

S ongebruikt functiebits 0 1

receive count N(R) p/f

U Ml p/f M2 1 1

ongebruikt p/f

verlengd formaat

Afbeelding 2, de drie typen frames

Als voorbeeld : er is gegevens uitwisseling tussen twee stations, die met het korte 8

bits commandoveld werken, zeven berichten uitstaan met (bijvoorbeeld)

de nummers 4, 5, 6, 7, 0, 1 en 2, en de ontvangst is steeds foutloos ge

weest, wordt geantwoord met een S-frame met nummer 3, zijnde het

nummer dat in het volgende I-frame van de zender wordt verwacht. Dit

voorschrift staat toe dat ten hoogste 7 I-frames uitstaan zonder

bevestiging van ontvangst (respectievelijk 127 als de verlengde versie

wordt gebruikt).

1.2.2 Oe HOle communicatie-procedures

Hierboven is het begrip 'ongebalanceerd' getypeerd als de verbinding tussen een primair station

en Mn of meer (multi-punt) secundaire stations. Het primaire station beheert de verbinding met

commando's en de secundaire stations reageren daarop met reponses. Een gebalanceerde

verbinding is een verbinding tussen twee (punt-punt) stations die zowel commando's als

reponses uit kunnen wisselen.

5
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In een ongebalanceerde situatie zijn er twee manieren waarop stations kunnen communiceren :

o Normal Response Mode ,waarin het secundaire station slechts na een 'poll' van

het primaire station mag zenden;

o Asynchronous Response Mode ,waarin een station (primair en secundairl mag zenden als

de verbinding niet actief wordt gebruikt;

In de gebalanceerde situatie is de wijze van communiceren tussen stations altijd

'asynchronous' :

o Asynchronous Balanced Mode ,hierin kunnen de stations zenden als de verbinding niet

actief wordt gebruikt.

HDLC onderscheidt een aantal commando's en reponses, die in de daartoe beschikbare velden

van de S- en U-frames worden gecodeerd (om een indruk te geven van de veelzijdigheid van het

protocol, wordt in Tabel I een overzicht van de in HDLC gedefinieerde commando's en reponses

gegeven. Gedetailleerde uitleg van iedere code vindt u in de CCITI aanbevelingenl,

Tabel I, HDLe-frames

afkorting Naam Functie Omschrijving

I Information-frame C/R gegevensuitwisseling
S Supervisory frames:
RR Receive Ready C/R 'ack';klaar voor I-frame
RNR Recieve Not Ready C/R 'ack';niet klaar
REJ REJect C/R 'nack';Go Back N frames (ARQ)
SREJ Selective REJect C/R 'nack' ;selective repeat
U Unnumbered frames:
SNRM Set Normal Response mode C set mode NRM
SNRME SNRM Extended C set extended mode (comm= 16bit)
SARM Set Async. Response Mode C set mode ARM
SARME SARM Extended C set mode extended
SABM Set Async. Balanced Mode C set mode ABM
SABME SABM Extended C set mode extended
SIM Sci Initialization Mode C initialiseren bij ontvanger
DiSC DISConnect C stop logical link
UA Unnumbered AcknCM'ledgement R ack-response op de set mode frame
DM Disconnected Mode R sec-slation wordl uitgebannen
RD Request Disconnect R verzoek om DISC commando
RIM Request Initialization Mode R verzoek om SIM commando
UI Unnumbered Information C/R (bij besturingsinfo-transport)
UP Unnumbered Poll C (bij besturingsinfo-verzoek)
RSET ReSET C reset framenummeu (recovery)
XID eXchange IDentification CIR status- en in-uitwisseling
TEST TEST CIR testpatroon-uitwisseling
FRMR FRaMe Request R melding van foutief frame
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In de HDLC-definitie is, zoals opgemerkt, het werken in gebalanceerde en ongebalanceerde

configuraties voorzien. Om een indruk te geven van de variatie die binnen de HDLC-standaard

mogelijk is, worden in label II de basis commando's en -reponses voor de drie verschillende

mogelijkheden gegeven, d.w.z. voor de twee ongebalanceerde configuraties en voor de

gebalanceerde situatie.

Tabel II, HDLC-configuraties en -frames

Ongebalanceerd Ongebalanceerd Gebalanceerd
'Nonnaal' Asynchroon Asynchroon

commando respons commando respons conunando respons

I I I I I I
RR RR RR RR RR RR
RNR RNR RNR RNR RNR RNR
SNRM FRMR SARM FRMR SABM FRMR
DISC VA DISC VA DISC VA

OM OM OM

Buiten deze standaard commando's en reponses zijn er ook nog die als optie gebruikt kunnen worden.

Het eerder in het commandoveld aangeduide P/F bit (Poll/Final bit), heeft verschillende functies,

afhankelijk van de communicatie-configuratie. Het P-bit komt aileen voor in commando frames

en het F-bit aileen in respons frames.
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1.3 Het SOlC/HOlC communicatie-protocol van het INTEL 8044 IC

In dit hoofdstuk zullen de op de specifieke communicatie eigenschappen van de 8044 worden

ingegaan. De eerste paragraaf geeft een overzicht van specificaties en waarvoor de 8044

gebruikt kan worden. De rest van het hoofdstuk gaat dieper in op de SDLC/HDLC communicatie

controller van de 8044.

1.3.1 Specificaties en gebruik van INTEL 8044

De INTEL 8044 IC bevat een centrale rekeneenheid (CPU), een communicatie controller en 192

bytes zogenoemde Dual Ported RAM. Deze laatste wordt gebruikt door de CPU en de

communicatie controller. De communicatie controller wordt door INTEL, SeriEHe Interface Unit

(SIU) genoemd, is het onderwerp van dit verslag.

Een deelverzameling van IBM Synchronous Data Link Control (SDLC) protocol, Normal Respons

Mode (NRM) genoemd, is ge"implementeerd in de StU hardware. Een HDLC- dan wei een ander

SDLC-protocol kan ook in de SIU worden ge'implementeerd, mits het de zelfde frame structuur

heeft, Nadeel van een ander protocol is wei dat men meer zelf te ontwikkelen software nodig

heeft en dat dit ten koste gaat van de andere taken welke men op de CPU wil draaien. De SIU

hardware verzorgt in dit geval wei de montage danwel demontage van de frames.

Het 8044 IC zal hoofdzakelijk worden gebruikt in stand-alone applicaties, waar data snelheden

worden geaist van maximaal 2,4 Mbs. Door de goede fouten detectie, wordt van dit protocol

veel gebruikt in een industriale omgeving. En voor de CPU van een computer systeem te

ontlasten, als front-end.

1.3.2 De architectuur van de INTEL 8044

Het 8044 IC bevat de zelfde core welke wordt gebruikt in de 8031/51 serie van INTEL. Verder

heeft de 8044, DUAL PORTED RAM en een SIU welke de seriale interface vervangt van de

8031 /51 serie.

De dual ported RAM wordt gebruikt door de CPU en de SIU. Doordat twee onderdelen van de

RAM gebruik willen maken, wordt een conflictsituatie door middel van timing vermeden. De SIU

wordt bestuurt door de on-chip CPU. Informatie uitwisseling (status en controle) tussen beide

(CPU en SIU), wordt gedaan door middel van zogenoemde Special Function Registers (SFR's).

Data uitwisseling (de frames) vindt plaats via on-chip RAM. Verder kan de SIU de CPU

interrumperen d.m. v. een SeriEHe Interrupt (SI),
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De SIU bestaat uit twee delen. Het eerste deel, de Bit Processor (BIPI verzorgt aile bit

georienteerde taken van het SOLC communicatie protocol, zoals :

- regeneratie van de timing signalen

sampelen van de inkomende seriele data stroom

produceren van een uitgaande seriele data stroom

NRZI (delcodering

patroon detectie en generatie

nul invoeging en verwijdering

automatische Frame Check Sequence checking en generatie

seriele naar parallel omzetting en andersom

De byte georienteerde taken worden verzorgt door de Byte Processor, hier moet men denken

aan:

- adres herkenning

- management van de send en receive tellers

- management van de Special Function Registers (SFRI

- geheugen management

- protocol afhandeling

In de volgende twee paragrafen wordt ingegaan op de speciale opties, welke door de SIU

worden ondersteunt.

1.3.3 De twee modus van de SeriEHe Interface Unit van de 8044

De SeriEHe Interface Unit kan in twee modus werken, namelijk :

- de AUTO mode en

- de non-AUTO mode (= FLEXIBELE model.

In de AUTO mode verzorgt de hardware van de SIU het NRM protocol in hardware, waarvoor

geen tijd van de 8044 CPU wordt benodigd. Hier is dus geen zelf geschreven speciale complexe

extra software voor nodig. Nadeel van deze mode is, dat de SIU aileen als secundair station kan

werken. Oit houdt in dan het aileen data kan verzenden als het daarom wordt gevraagd, door

een primair station.

De FLEXIBELE mode kan data verzenden en ontvangen op ieder tijdstip. Het nadeel hiervan is

weI dat de CPU van de 8044 hiervoor opdracht dient te geven. Hierdoor kan de SIU zowel als

primair als secundair station optreden. Oit gaat ten koste van software overhead. In de

FLEXIBELE mode is het ook mogelijk om het HOLC protocol te implementeren, met enkele

begrenzingen.
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In de FLEXIBELE mode moet het gewenste protocol geTmplementeerd worden in de CPU van de

8044 en in de AUTO mode wordt het protocol verzorgt door de hardware van de SIU.

1.3.3.1 De AUTO mode

Afbeelding 3, memory map, voor de betekenis
van enkele SFR's

Om de SIU in AUTO mode klaar te maken

voor ontvangst van een frame, moet er een

ontvangst (receive) buffer worden geTnitieerd

in de dual ported RAM. Dit wordt gedaan

door het laden van de twee Special Function

Registers (SFR'sl. namelijk RBS (Receive

Buffer Start) en RBL (Receive Buffer Length).

Deze SFR's zullen later in dit hoofdstuk

worden beschreven. Een overzicht van de

betekenis van deze registers vindt u in

Afbeelding 3. Bij ontvangst van een frame,

indien het een informatie veld heeft, wordt

de informatie in het ontvangst buffer ge

schreven. Dan wordt de CPU ge'interrum

peerd en wordt een bevestiging verzonden

(voor de goede ontvangst).

Ontvangst
buffer

Zend {
buffer

. {ontvangen
Informatie
veld

............:-:-:-:-:.:.:-:.:.:-:-:.
.......... ............ ......... , .......................... .

...........
.-:-:-:-:-:':-: :-:-:-:-: < RBS+RFL!

< RBS+ RBLI

< TBS+TBL I

Buiten ontvangst van informatie frames, kan de SIU ook reageren op commando's van het

primaire station. Deze commando's zijn :

- RR (Receiver Ready)

- RNR (Receiver Not Ready)

- REJ (REJect)

- UP (Unnumberd Pol, voor LOOP mode).

Meer informatie over deze speciale commando's, is te vinden in het INTEL handboek [4] en in

hoofdstuk 3 van IBM Synchrnous Data Link Control Protocol [13],

Om de SIU een frame te laten verzenden, moeten eerst twee SFR's worden geladen, deze zijn

TBS (Transmit Buffer Start) en TBL (Transmit Buffer Length). En moet het zend buffer zijn gela

den. De SIU zal dan automatisch het frame verzenden met de bijbehorende goede nummering

van de frames indien dit geselecteerd is.

Na verzending van een frame, wacht de StU op een bevestiging van het ontvangende station.

Ais nu een frame wordt ontvangen, waar geen bevestiging van wordt gedaan, dan wordt het
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betreffende frame nogmaals verzonden. Na een bevestiging wordt de CPU ge"interrumpeerd, om

nieuwe informatie in de buffer te schrijven.

Buiten het verzenden van informatie frames, kan de SIU ook status informatie (van de

ontvanger) zoals RR en RNR naar het primaire station zenden,

1.3.3.2 De FLEXIBELE mode

Bij ontvangst van een frame in de FLEXIBELE mode wordt de CPU ge'interrumpeerd. De CPU

leest nu het controle byte van het frame uit het SFR RCB (Received Control Byte). Indien het

ontvangen frame een informatie frame is, dan leest de CPU dit uit het ontvangst (receive)

buffer.

In de FLEXIBELE mode, kunnen informatie frames worden verzonden zonder dat het daar door

een ander station om is gevraagd. Dit wordt gedaan door de SIU klaar te zetten voor verzending

van een frame en dan te enabelen. De SIU zal de informatie in het zend (transmit) buffer

formatteren naar de ingestelde eisen en verzenden. De CPU krijgt een interrupt indien het frame

is verzonden, ongeacht of een bevestiging van het ontvangende station is gekomen.

1.3.4 Opties van de SeriEHe Interface Unit

De SIU heeft vele in te stellen opties, zoals : frame formaat, de codeer techniek, enz.

De 8044 SIU bevat een Digitale PLL (Phase Locked Loop), waarmee het kloksignaal uit het

binnenkomende datasignaal kan worden gereconstrueerd. Als de DPLL wordt gebruikt, heeft het

een referentie klok nodig welke een freQuentie heeft van zestien maal de data snelheid. Deze

klok kan worden geleverd door een externe oscillator, een interne timer of door de processor

klok. Verder is op de 8044 een tweedeler aanwezig, zodat ook een klok met 32 maal de

datasnelheid kan worden gebruikt. Als de DPLL niet wordt gebruikt, dan wordt de externe klok

(SCLK) gebruikt als seriEHe data klok. Meer informatie over de klok mogelijkheden van de 8044

vindt u in het paragraaf 1.3.5, over de SFR's.

Er worden door de SIU twee opties ondersteunt, voor het werken met de DPLL. De eerste is

NRZI (Non Return To Zero) (de)codering. NRZI codering houdt in dat het signaal niet verandert

voor een binaire Mn, maar wei voor een binaire nul. In combinatie met bitstuffing (nul

invoeging), is dit een zekerheid dat het signaal minstens iedere zes bittijden veranderd,

Bitstuffing houdt in dat er na vijf enen een extra nul wordt ingevoegd. De DPLL aan de
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ontvanger heeft hieraan genoeg overgangen om de binnenkomende data stroom te

synchroniseren.

Een andere optie t.b. v. de DPLL, is de PFS (Pre Frame Sync.) optie. Hierbij wordt voor

verzending van een frame, 2 bytes (16 overgangen) verzonden, waarop de DPLL kan

synchroniseren. De waarde van de bytes hangt af de van NRZI optie. Ais de NRZI optie is

gekozen dan wordt 00 hexadecimaal verzonden, na codering wordt dit 55 of AA hexadecimaal.

Indien geen NRZI codering wordt toegepast, dan wordt direct 55 hexadecimaal verzonden.

De Seriale Interface Unit kan werken in half duplex punt-punt, half duplex punt-multipunt of in

loop mode werken. In loop mode kan de SIU aileen als secundair station werken.

In de loop mode wordt de binnenkomende data met enkele bittijden vertraging weer verzonden,

totdat in de binnenkomende data stroom het GO AHEAD (01111111 = ABORT patroon)

patroon is gevonden. Ais de SIU nu data te verzenden heeft dan wordt het GO AHEAD patroon

in een FLAG (0111110) patroon veranderd en voegt een ' l' toe en gaat dan het frame

verzenden. In loop mode kan het primaire station de verzending van een frame afbreken, door

het SHUT OFF (00000000) patroon te verzenden (in non-loop mode is dit het CTS signaal), zie

in de bijlage 'transmit FLOWCHART van de SIU FLEXIBELE mode'. De ontvanger zend aileen

maar enen op het moment dat het bezig is met ontvangst van het secundaire station.

Andere opties hebben van doen met het te gebruiken frame formaat. Het standaard SDLC/HDLC

frame bestaat uit een 8 bits breed adres veld, gevolgd door een 8 bits breed contrale veld, een

informatie veld, en dan een 16 bits Frame Check Sequence veld. De velden worden nog vooraf

gegaan door een openings FLAG en gevolgt door een sluitings FLAG. De sluitings FLAG wordt in

de LOOP mode een GO AHEAD patroon, voor het laatste frame.

Het adres veld bevat het bestemmings adres van het frame. Het controle veld wordt gebruikt

voor SDLC/HDLC status en contrale informatie. Het informatie veld bevat de informatie welke

door de hogere OS! laag is verzonden. Het FCS veld bevat de Cyclic Rendundancy Check (CRC)

code van de voorafgaande velden. En dient voor het testen van de overgezonden data.

Met de frame formaat opties kan men Mn of meerdere velden schrappen uit het standaard

SDLC/HDLC frame formaat. De No Frame Check Sequence (NFCS) optie, kan men in de AUTO

en de FLEXIBELE mode gebruiken. Met deze optie kan men het FCS veld van het frame

weglaten. De andere opties zijn aileen te gebruiken in de FLEXIBELE mode. Hoe de overige

opties worden ingesteld vindt u in Tabel III. De opties kunnen worden ingesteld in de SFR' 5, de

NFCS en de NB (Non Buffered) bits staan in het SMD (Seriale MoDe) register. Het AM bit in het

STS (STatuS/command) register.
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Tabel III, frame opties

~ frame formaat I
0 0 0 8tandaard frame. FLEXIBELE mode
0 1 0 8tandaard frame. AUTO mode
0 0 1 Geen FCS veld. FLEXIBELE mode
0 1 1 Geen FCS veld. AUTO mode
1 1 0 Geen controle veld. FLEXIBELE mode
1 1 1 Geen controle en seen FCS veld. FLEXIBELE mode
1 0 0 Geen controle en seen adres veld. FLEXIBELE mode
1 0 I Geen controle en seen adres veld en seen FCS veld. FLEXIBELE modeMeer informatie over

de mogelijkheden

vindt u in het INTEL

handboek.

Het AM bit dient als

AUTO mode controle

bit als het NB bit nul

is, of als ADRESSED

Mode controle bit

indien NB Mn is.

1.3.5 De Special Function Registers (SFR's)

De INTEL 8044 bevat een aantal Special Function Registers. Elf van deze registers worden

gebruikt voor controle van de SIU. Drie van de elf worden gebruikt voor uitwisseling van status

en contrale informatie, de andere worden gebruikt voor uitwisseling van de ingestelde SIU

parameters. Aile registers van belang voor de SIU zullen in deze paragraaf worden besproken.

1.3.5.1 De status en controle registers

bit nr. nawn omschrijvins

SMD.O NFCS geen FCS veld
SMD.l NR non·bufTerd mode
SMD.2 PFS Pre Ff1lme Sync. mode
SMD.3 LOOP Loop mode
SMD.4 NRZI NRZI codeer optie
SMD.5 SCMO Select Clock Mode. bit 0
SMD.6 SCMI Select Clock Mode. bit I
SMD.7 SCM2 Select Clock Mode. bit 2

Het SMD register bepaald de mode waarin de Tabel IV, betekenis SMD bits
SIU werkt. De inhoud kan aileen door de

CPU worden veranderd als de Stu

momenteel niet aan het zenden danwel ont

vangen is (de RTS en RBE bits in het STS

register zijn beide nul (non-actief)). De

betekenis van de bits van het SM D register,

vindt u in Tabel IV.
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Tabel V, data snelheid met de bijbehorende synchronisatie vorm

SCM(2.1.0) klok mode referentie data snelheid •

0 0 0 extern geklokt 0 2,4 Mb/'"
0 0 1 ongedefinieerd
0 1 0 zelf geklokt timer 0.244 62.5 Kb/s

0 I 1 ongedefinieerd

0 0 0 zelf geklokt extern 16x 0 - 375 Kb/s
0 0 1 zelf geklokt extern 32x 0 - 187.5 Kb/.

0 1 0 zelf geklokt intern VllSt 375 Kb/.
0 1 1 zelf geklokt intern vast 187.5 Kb/s

De in deze tabel opgenomen waarden. zijn gebaseerd op een 12 MHz kristal
•• 0 - I Mbp/s in LOOP mode

De klokmode, d.w.z. de data snelheid met de synchronisatie vorm, wordt geselecteerd m.b.v.

de Select Clock Mode bits (SCM(2,1,Oll. De mogelijkheden vindt u in Tabel V.

Tabel VI, beschrijving van de afzonderlijke STS bits

bit nr.

STS.O
STS.I

STU

STS.3
STS.4

STS.5

STS.6

STS.7

na8m

RaP
AM

OPB

BOY
SI

RTS

RaE

TI3F

omschrijv ing

Receive Buffer Protect. Schrijven in het onlVangst buffer is niettoegestaan indien dit bit is geset.
Auto mode of Adressed mode. Selecteert Auto mode indien NB bit nul is en selecteert Adressed mode
indien ge-.et. Dit bit kan worden aangepast door de SIU.
Optional Poll Bit. bepaald of de SIU automatisch een respons moet geven op een pol bit. Dit bit kan
worden aangepast door de SI U.
Receive Buffer Overrun. Dit bit kun door de SIU worden aangepast.
Seriele Interrupt. zo kan een interrupt naar de CPU worden gegeven. Dit bit wordt geset door de SIU
en gereset door de CPU.
Request To Send. het RTS bit kan door de CPU worden gelezen en veranderd. De SIU zal dit bit
aileen in de AUTO mode aanpassen.
Receive Buffer Empty. Dit bit wordt door de CPU gebruikt om aan de SIU door te geven dBt het klaar
is om een frame te onlVangen. dit wordt kenbuur gemaaktdoor het seRen van dit bit. De SIU zal dit bit
resetten indien een frame is ontvangen.
Transmit Buffer Full. met dit bit geef! de CPU aan dat hettransmit buffer gevuld is en wordt gereset
door de SIU.

Het STS (STatuS/control) register (adres C8H) wordt door de CPU gebruikt om controle infor

matie naar de SIU te sturen en voor het verkrijgen van status informatie van de SIU. Ver

schillende bits in het register kunnen door de CPU en de SIU worden veranderd. Het is bit

adresseerbaar. Voor dat men in de andere SFR's gaat lezen/schrijven dient de programmatuur

eerst naar de RBE, RTS en TBF bits te kijken of toegang mogelijk is. In Tabel VI vindt u de

betekenis van de afzonderlijke bits van het STS register.

In Tabel VII worden de NSNR bits afzonderJijk beschreven. Deze bits kunnen door zowel de CPU

als de SIU worden veranderd. Het NSNR register wordt aileen in de AUTO mode gebruikt.
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bit nr.

NSNR.O
NSNR.I
NSNR.2
NSNR.3
NSNR.4
NSNR.5
NSNR.6
NSNR.7

nnnm

SER
NRO
NRI
NR2
SES
NSO
NSI
NS2

omschrijving

Receive Sequence Error. er is een fout mel de nummen van de ontvangen frames.
Receive Sequence Counter Bit 0
Receive Sequence Counter Bit I
Receive Sequence Counter Bit 2
Send Sequence Error: NR(I') ;o!NS(S) en NR(I') ;o!NS(S)+ I
Send Sequence Counter Bit 0
Send Sequence Counter Bit I
Send Sequence Counter Bit 2

1.3.5.2 De parameter registers

Er zijn acht parameter registers welke van belang zijn voor de werking van de SIU. Aile acht

registers kunnen door de CPU worden gelezen en geschreven. Echter voor normaal gebruik

worden de RFL en RCB registers door de SIU geladen. In Tabel VIII worden de acht parameter

registers met hun omschrijving gegeven.

Tabel VIII, de acht parameter registers met hun beschrijving

STAD

113S

113L

TeB

RDS

RDL

RFL

RCB

1.3.5.3

Slation Adre... Register (B),te sdresseerbanr) (ndres CEH). dit register bevat het adres vnn dit slation, De CPU mag nlleen in dit
register schrijven nls de RilE en RTS bils nul zijn. wat nangeert dot de SIU momenteel in rust is. Voor nonnnni gebruik wordt
aileen tijdens initi~llisatie nBar dit register geschreven.

Trunsmit Buffer St.,rt ndres register (ndres DCH). dit register bevnt het begin ndres vun het eerste b)·te vun hette verzeoden fnune.
De CPU lOng aileen naar dit register schrijven als de SIU momenteel niet ann het zeoden is (113F=O).

Transmit Buffer Length register (ad res DBH). bevnt de lengte van het te verzenden infonnatie veld in b)'tes. De CPU mag aileen
naar dit register schrijven at, de SIU momenteel geen frume nnn het verzenden is. (113F=O).

Trunsmit Control Byte register (ad res DAH). bevat het controle byte wat met het te verzenden infonnntie frume wordt verzonden al.
de SIU in de NON·AUTO mode werk\. Daar unders het NSNR register wordt verzonden. in de NON·AUTO mode wordt met de
NS en NR tellers niel' gedalln, Ook hier mllg er aileen nnar dit register worden geschreven als 113F=O.

Receive Duffer Slart adres register (adres CCH). dit register bevat het adres waar het ontvangeode frume in het geheugen moet
worden geschreven. De CPU mag aileen naar dit register schrijven als er momenteel geen frume ontvungen wordt (RBE=O).

Receive Duffer Length register (adres CBH), bevat de lengte in bytes welke gereserveerd zijn voor hette ontvangen fnune. De CPU
mag aileen naar dit register schrijven als er momenteel geen fnune ontvangen wordt (RBE=O).

Received Field Length register (adres CDH), bevat de momentele aanlal bytes vun het fnune wat de SIU lot 01' heden heert binnen
gehaald. RFL wordt geladen door de SIU. De CPU mag dit register aileen lezen als RBE=O. d.w.z. er wordt momenteel niet door
de SIU ontvangen.

Received Control D)·te register (ndres CAH). bevat het controle byte van het frume wat net ontvangen is. RCB wordt geladen door
de SIU. De CPU lOng deze waarde lezen al. de SIU momenteel niet Bun het ontvungen is (RBE=O).

De SIU toestand registers
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De SIU State Counter (toestand register) (adres D9H) houdt de huidige toestand bij. Men kan

aan dit register opmaken wat het volgende veld is, wat door de SIU moet worden ontvangen.

Verder is het te gebruiken bij foutdetectie. Men moet er voor zorgen dat niet naar dit register

wordt geschreven. In Tabel IX vindt u de mogelijke waarden welke het register kan aannemen

met de betekenis ervan. Dit register is momenteel nog niet geimplementeerd omdat het in

principe aileen van belang voor degene welke de testen uit zal voert. Het voorstel is nu dat de

tester zelf beslist of dit hulpmiddel het juiste is ofdat een ander beter aan zijn behoefte voldoet.

Tabel IX, rnogelijke waarden welke SIUST register kan aannernen

SIUST Functie
w88rde

OIH De SIU is momenleelaan hel wachlen op een openings FlAG

08H De SIU is momenleel aan hel wachlen op een adres veld

IOH De SIU i. momenleelaan hel wachlen op een conlrole veld

18H De SIU i. momenleel aan hel wachlen op hel ee"'le byle van hel informalie veld. Er wordl aileen naar deze loe-.tand gegaan
indien een FCS code wordl verwachl. De SIU zel hel onlvangen byle op de lop van de stapel (AFO).

20H De SIU i. momenleel op de tweede byle van hel informalie veld aan hel wachlen.

28H De SIU i. momenleel aan hel wachlen op een byle van hel infonnalie veld. Deze loestand kan via loesland 20H of uil de
loe.landen OIH. 08H en IOH worden bereikl. af1lankelijk van de geselecleerde mode. Telke"" al. een byle wordl onlvangen.
dan wordl hel op de lop van de AFO gezel en hel laatsle byle wordl in hel geheugen gezel. Als geen FCS code word I

verlangd. dan wordl hel direcl naar hel geheugen geschreven.

30H Momenleel i. de SIU aan hel wachlen op een sluil FlAG. nadal de buffer is gevuld.

1.3.504 Initialisatie en werking

Na een reset moeten de SMD, STS en NSNR

register worden gereset. Hierdoor komt de

SIU in de IDLE toestand, waar noch gezon

den noch ontvangen wordt (in Afbeelding 4

staat de toestand diagram van de SIU). De

volgende SIU registers zullen moeten worden

ge'initieerd voordat de SIU de IDLE toestand

verlaat :
AUTO

FLEX

End oIlr8m.
FL£Xmode

End"'_
Auto mode

ITARTRX-RBE.F\AG
STAATTX -fITS. (CTlI. DJO". OO.,AHEAD. LOO"I
WAIf· non (STAAT RX. START TX)

om het SDLC station

adres aan te geven.

STAD

Afbeelding 4, algemene toestand diagram van
de SIU
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SMD om aan te geven in welke mode de SIU moet werken, welke data

snelheden en met wat voor frame formaat.

RBS,RBL om het ontvangst buffer te definieren in het werkgeheugen.

TBS,TBL om het zend buffer te definieren in het werkgeheugen.

Abort, Ie kort of een
invalid frame

Abort of een Invalid
frame

DONE

Foul

Ja

Nee

Nee

Afbeelding 5, AUTO mode ontvangst flowchart

Meer in detail, door RBE = 1 te maken

kunnen er door de SIU frames worden

ontvangen, d.w.z, de SIU kan in de

binnenkomende datastroom naar het FLAG

patroon gaan zoeken en indien er een

gevonden is, naar de RX (ontvangst)

toestand overgaan.

Door RTS = 1 te maken kan de SIU frames

gaan verzenden. Dit afhankelijk van de mode

waarin de SIU werkt, in de LOOP mode moet

de SIU wachten tot een Go Ahead patroon in

de binnenkomende datastroom is gevonden

en in de non-LOOP mode moet de SIU

wachten op een CTS commando. Ais een

van beide is ontvangen dan kan de SIU

overgaan naar een TX (zend) toestand.

Ais de SIU in de binnenkomende datastroom

het FLAG patroon heeft herkent, dan moet

worden gekeken of de informatie wei

bestemt is voor deze SIU (zie Afbeelding 5 en Afbeelding 6). Dit wordt gedaan door het binnen

komende adres veld te vergelijken met het STAD register. Het binnenkomende frame kan ook

een broadcast zijn naar aile op het net aangesloten SIU's (d.m.v. het adres FF hexadecimaall.

Ais het adres klopt, dan kan het ontvangst proces doorgaan. Het controle veld wordt dan in het

RCB register bewaard. En als er een informatie veld aanwezig is en het RBP (van het STS

register) is actief dan wordt de informatie bewaard in het ontvangst buffer. Tijdens de gehele

ontvangst wordt het frame gecheckt op fouten. En als de sluit FLAG i~ ontvangen, dan wordt

de CRC check geevalueerd. Ais geen fout is ontdekt dan wordt het ontvangst proces afgeslo

ten, de actie welke nu wordt genomen is afhankelijk van de mode waarin de SIU momenteel

Ais deze registers zijn ge'initieerd, dan mag

de gebruiker naar het STS register schrijven,

zodat de SIU de IDLE toestand kan verlaten

en naar de zend of ontvangst toestand kan

gaan.

17



Abort, te kort frame
of een invalid frame

Nee

fout

FLEXIBELE mode

START
RX

Receive next
byte

ontvang message
controle veld naar RCB

informatie naar RX buffer
maak BOV actief bij overflow

maak RBE actief,
geef 81 naar CPU

Done

SDLC/HDL.C Controller
Pepijn Lavnjuen. I rdJnari 1995

:Xl
OJ
m
II

9
0-

~
~
»
OJo
:Xl
-I
<
Q)
::J
0
CD
()
""'[J
c

Afbeelding 6, FLEXIBELE mode ontvangst flowchart
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werkt.

Als de SIU in de FLEXIBELE mode werkt dan wordt het RBE bit geset en er wordt een interrupt

naar de CPU gedaan d.m.v. het SI bit (beide bits staan in het STS register).

In de AUTO mode, wordt een bevestiging gegeven, deze in afhankelijk van de toestand waar de

SIU momenteel in verkeert. Meer informatie hierover vindt u in de flowcharts van de afzonder

lijke modes, in het INTEL handboek hoofdstuk 18 [referentie 4].
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1

RNR frame
ontvangen

Nee

verzend informatie
frame

o

Ja

verzend Receiver
Ready frame

/

Clear RTS

verzend Receiver
Not Ready frame

Afbeelding 7, AUTO mode zend flowchart

In Afbeelding 7 en Afbeelding 8 staan flowcharts van het zend proces van de AUTO en de

FLEXIBELE mode. Na initialisatie (is het actief maken van het RTS bit in het STS register) van de

SIU, kan een frame door de SIU worden verzonden. De SIU wacht dan op het CTS signaal (in de

non-LOOP mode) of het Go Ahead patroon (in de LOOP mode) voordat het begint met de

verzending van het frame.

In de AUTO mode kunnen er drie mogelijke frames worden verzonden (zie Afbeelding 7):

- het informatie frame,

- het Receiver Ready (RR) frame,

- en het Receiver Not Ready (RNR) frame.

20
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TBF - 0 Verzend bericht :
(Abort van de CPU) gebruik 1ste data byte als adres veld, TeB als

,---------1 controle veld en het TX buffer als informatie
veld.

ClearTBF

o

verzend Abort
patroon (zie tekst}

Afbeelding 8. FLEXIBELE mode zend flowchart

SHUT+OFF . LOOP + CTS . LOOP
(Abort van primary source)

Clear RTS
Set SI

Done

Een informatie frame wordt verzonden als er een nieuw frame klaar staat voor verzending in het

zend buffer en het primaire station data kan ontvangen. In dit geval is het TBF bit actief (zend

buffer vol) en het laatste ontvangen frame was geen RNR frame. Als het TBF bit non-actief was

of het laatste frame was een RNR frame dan wordt het RBP bit (van het STS register) getest,

dit am te kijken of geldige data in het ontvangst buffer aanwezig is. Als dit bit actief is, dan

mag geen nieuwe data worden ontvangen en zal een RNR frame worden verzonden. Anders

wordt een RR frame verzonden. In AUTO mode zien de te verzenden frames er als voigt uit; het

eerste byte van de informatie (verzend buffer) wordt gebruikt als adres veld, het controle veld
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wordt door de SIU gegenereerd, verder wordt de rest van het verzend buffer gebruikt als

informatie veld. Als de SIU de verzending van een frame heeft gestart, dan is het niet mogelijk

deze af te breken.

In de FLEXIBELE mode (zie Afbeefding 8), moet de CPU bepalen wat voor frame verzonden dient

te worden. D.w.z. dat de CPU bepaalt wat er als controle veld moet worden verzonden, dit

d.m. v. het TCB register als controle veld te gebruiken. Verder wordt het eerste informatie byte

gebruikt als adres veld en de inhoud van het verzend buffer als informatie veld. Bij deze manier

van verzenden kan een frame op twee manieren worden afgebroken, namelijk door de CPU zelf

(door het TBF bit non-actief te maken) of door het primaire station (door het SHUT OFF patroon

te verzenden in LOOP mode of het non-actief maken van het CTS signaal in non-LOOP model.

Als men naar de flowcharts van de zend modus kijkt, ziet men dat het TBF bit verschillend

gebruikt wordt in de AUTO mode en de FLEXIBELE mode. In de AUTO mode bepaalt dit bit welk

type frame verzonden gaat worden. En in de FLEXIBELE mode, kan de CPU d.m.v. dit bit te

resetten, de verzending van een frame afbreken.
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2 Functionele Decompositie van de SeriEHe Interface Unit

De SOLC/HOLC contrale functies zijn geconcentreerd in de on-chip aanwezige

Seriele Interface Unit (SIU). Om nu een compatibele SOLC controller te maken

moeten we de taken van de SIU opdelen in kleinere delen, welke dan

afzonderlijk ontworpen kunnen worden. De uiteindelijke architectuur van de SIU

kan worden bepaald uit de functionele decompositie. In dit Hoofdstuk worden

de functies van de SIU bepaald en zal de bijbehorende architectuur worden

besproken.

2.1 Decompositie van de SIU

De SIU maakt een link tussen een bit- en een byte-georienteerde omgeving,

waarbij de eerste de SOLC omgeving is, en de tweede de microprocessor

omgeving. Zodat de SIU functies zullen bestaan uit bit en byte operaties. Oit is

dan ook meteen de belangrijkste decompositie van de SIU, namelijk bit

georienteerde functies en byte georienteerde functies.

Seriele
Interface { ~ Serial Interface Unit

} 1"'8I1ace nBar DUAl
Port8d RAM

.JI"""'Boa nnar de CPU

~:~~ce {~ Bit Processor IiByte Processor~
, f

¥
Bit/Byte Processor Inlerfaoe

Afbeelding 9, decompositie communicatie controller

Bit georienteerde functies zijn :

- regeneratie van de timing signalen

- sampelen van de inkomende seriele data stroom

- produceren van een uitgaande seriele data stroom

23
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- NRZI (delcodering

- patroon detectie en generatie

- nul invoeging en verwijdering

- automatische Frame Check Sequence checking en generatie

- serieHe naar parallel omzetting en andersom

Byte georienteerde functies zijn :

- adres herkenning

- management van de send en receive tellers

- management van de Special Function Registers (SFRl

- geheugen management

- protocol afhandeling

De bit georienteerde functies kunnen worden opgedeeld in drie groepen :

Synchronisator, Bit Processor Receiver, Bit Processor Transmitter en een unit

welke de communicatie tussen de onderlinge onderdelen verzorgt. Voor een

beschrijving van deze onderdelen wordt verwezen naar het stage verslag van de

schrijver [11].

De byte georienteerde functies zijn niet zonder meer op te delen in groepen,

hiervoor zal een microcontroller gebouwd moeten worden welke deze taken uit

kan voeren. De microcontroller kan op verschillende manieren worden

ge"implementeerd, in de volgende paragraaf zullen twee mogelijke

implementaties worden besproken.

2.2 Evolutie van Byte Processor decompositie

In de volgende paragraaf zal het eerste ontwerp worden geschetst van de Byte

Processor, waarna in de daaropvolgende paragraaf de uiteindelijke decompositie

van het ontwerp wordt verklaard.
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Bij het eerste ontwerp van de Byte Processor zou het communicatie protocol

verwerkt zijn in een ROM en een processor, in Afbeelding 10 kunt u hiervan de

opzet zien.

~~~~~ce { ..~ Serial Interface Untt ~.l=:

~~:~~oeo{~ Bit Processor IiByte Processor~
~

o BIt'B~ PnlOOAOt 1__

o}. Intetf.c:e nutDUAL_.....
J)nWfKe"lWdlCPU

Interface naar de{
Bitprocessor

} 1."'.00..., d. CPU

} Interface naar RAM

Afbeelding 10, eerste ontwerp Byte Processor

De werking van dit ontwerp is als voigt:

- data-uitwisseling met de Bit Processor vindt plaats m.b.v. de FIFO en de

BUFFER,

- data-uitwisseling met de CPU vindt plaats m.b.v. de DMA UNIT,

- SIU-instellings gegevens worden uitgewisseld en bewaard in de Special

Function Registers en de DUAL Ported RAM,

- het protocol wordt verwerkt in ROM m.b.v. een machinetaal programma,

waarbij het gebruik maakt van de PC (Programma Counter) en IR (Instructie

Register),

- de ALU dient voor het maken van berekeningen, hiervoor zal dan een

complete instructie set gemaakt moeten worden.
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- de state controller zou in dit geval eenvoudig kunnen zijn omdat het aileen

dient voor het opdelen van een programmastap in een lees- een verwerking

en een berekeningsstap.

Het nadeel van dit antwerp was dat de implementatie van het communicatie

protocol te complex zou zijn, omdat het communicatie protocol voor een

gedeelte in hardware bevindt en voor een gedeelte in software.

IDASS biedt de mogelijkheid am een protocol in een automaat (state controller)

te bouwen. Deze tweede oplossing zou later in een vertaalslag door de

silliconcompiler alsnog naar de eerste oplossing worden vertaald, maar biedt nu

de mogelijkheid am te kiezen voor een eenvoudige opzet waarbij het te

implementeren protocol in een leesbare vorm (zander bitpatronen) gepresenteerd

kan worden.
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De tweede en definitieve decompositie van Byte Processor

Het alternatief was de ROM en de processor de combineren tot een toestand

automaat, in dit verslag de state controller genaamd. Welke voor berekeningen

gebruik maakt van een ALU. De decompositie van de Byte processor ziet er dan

als voigt uit, zie Afbeelding 11.

Seriale
Interface { ..... ~'---_s_e_ri_al_l_nt_e_rf_ac_e_u_ni_t -----'~... } =.,-,wrDtW.==L ~}-_ ..~

~~~~:ce: {~ Bit Processor Ii Byte Processor~
~llIt/BylO __I_-

.} 1rI~I\UIOUAL
_RAIl

JIntwt- "1'1II. CPU

Interface naar de{ ~
Bitprocessor ~

~ } Interface naar de CPU

I~ol
I ~~ I } Interface naar RAMun.

Afbeelding 11, tweede ontwerp Byte Processor

In dit uiteindelijke ontwerp kunt u de volgende hoofdonderdelen onderscheiden :

- STATE CONTROLLER

- ALU met bijbehorende registers

- CPU interface

- DMA UNIT

- BUFFER

- FIFO.

In de state controller zit het communicatie protocol verwerkt, welke voor

berekeningen gebruik maakt van de ALU. De registers worden gebruikt voor

PROTOCOL instellingen uit te wisselen met de CPU en om de instellingen te

bewaren. De DMA_UNIT dient voor het lezen/schrijven van de data uit het
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geheugen wat door de CPU naar het geheugen wordt geschreven/gelezen. De

FIFO en het BUFFER dienen als buffer voor verzending/ontvangst van de data

naar de Bit Processor. Meer informatie over deze onderdelen vindt u het

volgende hoofdstuk waar dan een meer precieze omschrijving zal worden

gegeven en werking zal worden uitgelegd.

HET VERSCHIL t.o.V eerste ontwerp

In dit ontwerp is de ROM, PC, IR en STATE CONTROLLER gecombineerd in een

state controller, welke complexer is maar wei leesbaarder. De ALU is door dit

ontwerp ook eenvoudiger geworden omdat deze aileen voor specifieke

berekeningstaken gebruikt behoeft te worden. De reden waarom ik gekozen heb

voor deze opzet is dat degene welke mijn werk verder afmaakt een leesbaar

geheel heeft, waarin aanpassingen eenvoudig gedaan kunnen worden.

Nadeel van het gekozen ontwerp is dat er nu een state controller Jigt welke 400

stappen groot is.
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3 De Byte Processor

In dit hoofdstuk zal de uiteindelijke architectuur van de Byte Processor worden

besproken, waarna de interface tussen de Bit- en Byte Processor wordt

beschreven om het ontwerp te verduidelijken. Als laatste punt van dit hoofdstuk

wordt ingegaan op de initialisatie en de werking van de Byte Processor.

3.1 De Byte Processor architectuur

ALU

-I E

o
(/)
(/)
(J)e
a..-i:D
Q)
"0
c:
<U

?
:3z

_______B_yt_e_P_r_o_c_e_ss_o_r_C_o_n_t_ro_I 1

I

/I--.....,n.....tro------"'-} 2::J~Special res 1.&.1

~ Function
~ ~ 1/'----"1 Registersm c 1"....=-'-"'-----,/

@. . ~.L_----'=======:::;-----"
...... ,S.

(zi~tekst)

DMA
UNIT

alIltml

Afbeelding 12, Byte Processor Architectuur

In Afbeelding 12 vindt u de IDASS architectuur van de Byte Processor. Hierin

kunt u de volgende onderdefen onderscheiden :

- de state controller,

- de ALU,

- de Special Function Registers,

- de DMA UNIT,

- de FIFO en

- het BUFFER.
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De globale werking van de Byte Processor is als voIgt : de state controller

beschrijft het uit te voeren protocol, voor berekeningen maakt het gebruik van

de ALU. Informatie (data) wordt naar de Bit Processor geschreven en gelezen

m.b.v. een BUFFER respectievelijk een FIFO. Communicatie tussen de Byte

Processor en de CPU verloopt via de Special Function Registers en voor het

overbrengen van data naar de CPU wordt gebruik gemaakt van een DMA unit.

In dit hoofdstuk zal weinig aandacht worden geschonken aan het communicatie

protocol omdat dit in voorgaande hoofdstukken al uitgebreid is gedaan. Wei

zullen de taken/werking van de onderdelen worden beschreven en hoe dat

onderdeel met anderen communiceert.

3.1.1 Gebruil<te bussen en signalen

De Byte Processor gebruikt intern drie bussen voor communicatie-Iijnen; lijnA,

IijnB en een DMA lijn. De reden dat er drie communicatie-lijnen beschikbaar

moeten zijn, is dat de opzet was aile programma-slagen in zo min mogeJijk

klokslagen (Iiefst een) te voltooien. Om dit mogelijk te maken is eerst gekeken

welke programma-slag de meeste resources vereist om dit mogelijk te maken.

Resultaat was dat er een aantal programma-slagen waren waarin twee gegevens

uit de SFR's benodigd zijn en dat er data moet worden gelezen/geschreven

van/naar de Bit Processor. Dit is dan ook de reden waarom er drie communicatie

lijnen zijn benodigd.

De communicatie Iijnen lijn A, Iijn B en DMA bestaan ieder uit een controle-,

lees- en een schrijfbus. De controle bussen zijn 10 bit breed welke bestaan uit 8

adresbits (bit 0 tIm 7) en 2 bits (bit 8 en 9) welke aangeven of er gelezen en/of

geschreven dient te worden. De leesbus en de schrijfbus zijn beide 8 bit breed.

De communicatie lijnen A en B verbinden de ALU met de Special Function

Registers en de state controller bepaald wanneer welke waarde wordt gelezen

en of geschreven. Er dienen twee lijnen aanwezig te zijn, omdat er momenten

zijn waarop data van twee adressen benodigd zijn.
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De DMA communicatie Iijn verbindt de FIFO, de BUFFER, de ALU en de DMA

unit en wordt intern gebruikt voor uitwisseling van het data-frame tussen DMA

unit (welke zorgt voor het externe RAM geheugen) en de FIFO/BUFFER (welke

zorgt voor de communicatie met de Bit Processor).

Nu de communicatie lijnen zijn beschreven, worden de overige interface signalen

opgesomd welke benodigd zijn voor de Bit Processor danwel de Byte Processor;

dit zijn;

- RTS,

- RBE,

- PFS,

- NFCS,

- LOOP,

- SCMO, SCM1, SCM2,

- NRZI.

Bovenstaande signalen worden direct gebruikt door onderdelen van de

Bit Processor en zijn verbonden met de Special Function Registers.

Met de laatste vij signalen worden de frame-structuur instelling

gemaakt.

De volgende vier signalen :

- CTS,

- DISCARD,

- EOD,

- CPU_ABORT;

worden ook door de Bit Processor gebruikt maar moeten door de Byte

Processor worden gegenereerd. CTS is de afkorting van Clear To

SEND. DISCARD geeft aan dat het huidige frame moeten worden

vernietigd, d.w.z. de Bit Processor resetten. EOD is de afkorting voor

End Of Data, wat het laatste byte van een frame aangeeft.

CPU_ABORT wordt actief indien de CPU verzending/ontvangst van

een frame afbreekt.
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De signalen :

- FLAG,

- ABORT,

- SHUTOFF,

- FRAME_OK;

worden gegenereerd door de Bit Processor en zijn van belang voor het

verloop van het communicatie-protocol. De eerste drie geven aan dat

een bepaald bitpatroon in de datastroom is herkent en het FRAME_OK

signaal geeft aan dat de tot op heden ontvangen bitstroom voldoet

aan de CRC check.

De volgende vier signalen/bussen dienen voor overdracht van de informatie

frames van/naar de Bit Processor:

- OUT

- ODAV

- IN

- IDREQ

Het ODAV en IDREQ signaal zijn 1 bit brede synchronisatie signalen, IN en OUT

zijn 8 bit brede bussen en dienen voor data(frame)-overdracht. Meer informatie

over deze signalen vindt u in de paragraaf "Byte Processor initialisatie en

werking" paragraaf 3.3 en "DMA UNIT" paragraaf 3.1.5.

Nu vindt een opsomming plaats van aile interface signalen tussen de Byte

Processor en de CPU :

- DB_to_REG,

- DB_from_REG,

- REG_control;

bovenstaande drie signalen worden door de CPU gebruikt om de

Special Function Registers te benaderen. Zoals de namen het al

aangeven zijn de eerste twee voor vervoer van de data en is de derde

voor het aangeven van het adres (bit 0 tim 7) en aan te geven of er

gelezen en/of geschreven (bit 8 en 9) dient de worden in de Special

Function Registers.

32



SDLC/HDLC Controller
Ptpijn LavrijS5en, I (Il:t..ari 19'91

De volgende vijf signalen :

- HOLD_ack,

HOLD,

DMA_control,

DB_to_DMA,

DB_from_DMA;

zijn voor het overbrengen van data van de Byte Processor naar het RAM

geheugen, zodat de CPU de data kan verwerken. Het communicatie-principe

wat bij de overdracht wordt gebruikt is 'Direct Memory Access', meer

hierover in de paragraaf van de DMA unit. DMA_control is de controle bus

(10 bit breed), terwijl DB_to_DMA en DB_from_DMA de databussen zijn voor

lezen en schrijven naar de DMA unit.

Nu aile gebruikte signalen en bussen van de Byte Processor zijn omschreven,

zullen in de volgende paragrafen de afzonderlijke onderdelen van de Byte

Processor worden beschreven.

3.1.2 De state controller

De state controller is verantwoordelijk voor het te implementeren communicatie

protocol en heeft voor het huidig ge'implementeerde protocol 401 programma

stappen nodig. De state controller bestuurt aile onderdelen welke direct en

indirect van invloed zijn op het communicatie-protocol.

Voorbeelden van deze be'invloeding zijn :

direct:

- de buscontrole registers, de state controller geeft aan welke adressen

worden gelezen/geschreven,

indirect:

- de Special Function Registers,

De state controller is te vergelijken met een automaat; er zijn een beperkt aantal

programma stappen waar per stap maximaal een keuze wordt gemaakt. In

bijlagen vindt u de flowchart en het IDASS document van het communicatie
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protocol (lees state controller). De flowcharts komen direct uit het INTEL

handboek [4J.

Globale werking

De werking van de state controller bestaat in de meeste gevallen uit drie

stappen :

- een leesstap/voorbereidingsstap,

- een berekenstap/schrijfstap,

- beslissingsstap/keuze stap.

In de leesstap/voorbereidingsstap wordt er data opgehaald uit het geheugen en

worden de registers WAT, COMPARE en de controle registers welke nodig zijn

voor de berekenstap op de juiste waarde gezet. Ais aile waarden klaar staan kan

de berekening worden uitgevoerd en direct weer worden afgevoerd naar het

juiste register. In de berekenstap/schrijfstap wordt ook het PSW register

bijgewerkt. Zodat in de beslissingsstap, beslissingen kunnen worden gemaakt op

basis van de berekenstap.

De benamingen welke voor de states worden gebruikt zijn afgeleid van de

flowchart; bijvoorbeeld de states behorend bij bijlage B beginnen met 'b'

gevolgd door een nummer. Het nummer is een volgnummer als men de

FlowChart van boven naar beneden gaat nummeren.

Het geYmplementeerde protocol maakt tot op heden geen gebruik van

subroutines, de reden hiervoor is dat het geheel complexer wordt. En omdat dit

project voorgezet zal worden door een ander leek het mij verstandiger deze

optimalisaties tot het einde uit te stellen. Buiten deze optima lisatie kunnen er

nog een aantal andere optimalisaties worden uitgevoerd, deze zullen worden

beschreven in het laatste hoofdstuk van dit verslag.
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Afbeelding 13, De IDASS implementatie van de ALU

In Afbeelding 13 vindt u het IDASS ontwerp van de ALU. De ALU bestaat in

principe uit een operator, een PSW register en de registers WAT en COMPARE.

De operator kent momenteel 23 functies, hierin zitten aile berekeningen welke

nodig zijn om het protocol uit te voeren.

Het PSW register geeft het resultaat aan van een berekening. Voor initieHe

instellingen/parameters gebruikt de ALU de registers COMPARE en WAT.

De ALU is het middelpunt van het ontwerp omdat hier aile benodigde signalen

bijeenkomen, er zijn dus geen signalen direct op de state controller aangesloten.

Globale werking

De ALU heeft van de state controller een functie gekregen welke in de volgende

programma-stap uitgevoerd dient te worden. De benodigde data staat bij de

volgende programma-stap dan op de ingangen van de ALU, zodat de berekening

uitgevoerd kan worden en het resultaat direct naar de registers geschreven kan

worden en de nieuwe status in het PSW register kan worden gezet.
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3.1.4 De Special Function Registers

De Special Function Registers herbergen de instellingen voor het protocol en

dienen verder als interface tussen de Byte Processor en de CPU.

_x_out "'-----""iU'-.... du..l_in DB_to-REG

ex_in. dual_out DBJroM-REC

ex_con, dual_con REG_control
ex_out! ~ DUAL-:p0 1"'t.dJAM

_,,_inll:t..---"".-0.... dual_inl
dual_out.!

dual_conl

, RBE

RTS

. PFS

Ur-=:-CHFCS
L--~~ , LOOP

r=::-CSCH92

--=~'?'~L.b,HR2l

.)(ch.&ng.

"c~?:=---k.BUSA_in

l--~~~PBUSA_Dut

• BUSA_con
Ll.-,"=---1.!.I' BU SB_i n

.-==========~~rrrllbBUSB_Dut

S"'~~~~~~~fT. BUSS_con

Afbeelding 14, De IDASS implementatie van de Special Function Registers

De in Afbeelding 12 staande SFR's, kunnen worden geexpandeerd naar

Afbeelding 14. Zo kunt u zien dat de registers voor een gedeelte zijn

ge'implementeerd in registers en voor een gedeelte in DUAL PORTED RAM.

De registers SMD, STS en NSNR zijn als registers ge'implementeerd omdat de

mogelijkheid bestaat dat de CPU en de 'state controller' deze gelijktijdig

proberen te benaderen.

De opzet is nu zo gekozen dat de CPU altijd de master blijft over deze registers.

De overige registers zijn in DUAL PORTED RAM ge'implementeerd omdat hierin

aIleen gelezen/geschreven wordt indien de Byte Processor er momenteel geen

gebruik van maakt (in het laatste paragraaf van dit hoofdstuk meer hierover).

In het IDASS ontwerp van de SFR vindt u nog twee operators, namelijk SFR_op

en exchange. SFR_op heeft als taak het benodigde register te selecteren en de

betreffende data te lezen danwel te schrijven naar de DB bus, wat door de

REG_control bus wordt aangegeven.
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De exchange operator heeft eenzelfde taak als SFR_op, maar heeft twee bussen

te bedienen. Verder haalt de operator exchange de door de Bit Processor

benodigde signalen direct uit de registers.

controle 0: controle

DUAL....ported

Afbeelding 15, De IDASS implementatie van DUAL PORTED RAM

De DUAL PORTED RAM kan ook weer geexpandeerd worden, zie Afbeelding 15.

DUAL_ported is een RAM geheugenmodule welke 256 bytes groot is en op drie

manieren te benaderen is (triple-ported). De gebruikte operator 'OPERATOR'

heeft aileen als doel de informatie van de controle bus breedte aan te passen

voor de geheugen module.

De drie binnenkomende bussen kunnen gelijktijdig een aanvraag doen om

gegevens te lezen/schrijven. De IDASS implementatie staat deze oplossing toe

en zal dus deze drie verschillende aanvragen honoreren. Zoals in het laatste

hoofdstuk vermeldt is dit geen realistische oplossing en dit is ook de reden dat

hiervoor een andere oplossing wordt aangedragen.
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De taak van de DMA UNIT is binnenkomende data van een frame door te sturen

naar het RAM geheugen van de CPU en data van een te verzenden frame uit het

RAM geheugen te halen. Het Direct Memory Access protocol wordt gebruikt

voor het lezen/schrijven van data uit/van het RAM geheugen.

HOLD x

wr-ite D in •
DMA_Oper-a tor--

value_out

• value_in

con t r-o I_out

• con tr-o l_i n

Afbeelding 16, De IDASS implementatie van de DMA unit

In Afbeelding 16 staat de geexpandeerde IDASS DMA unit afgebeeld. Het

bestaat uit een operator 'DMA_Operator', met twee registers. De operator is

verantwoordelijk voor het ge"implementeerde Direct Memory Access protocol. De

huidige toestand van de DMA unit wordt bijgehouden door de twee registers

'value' en 'control'.

De IDASS beschrijving (met commentaar) van het protocol vindt u in de bijlagen.
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Het doeI van de FIFO is de data van de Bit Processor te bewaren totdat er drie

bytes in de FIFO aanwezig zijn, welke dan verwerkt kunnen worden. De keuze

voor drie bytes komt door het feit dat de laatste twee bytes van een frame de

CRC code bevat, welke niet doorgestuurd mogen worden naar de CPU.

De reden voor deze oplossing is dat de CRC check pas kan worden berekend op

het moment dat de CRC code door de CRC checker van de Bit Processor is

gegaan en een FRAME_OK signaal geeft afgegeven.

OUT_toJIFO

Afbeelding 17, De IDASS implementatie van de FIFO

FI FO_to_I NT

In Afbeelding 17 ziet u de IDASS implementatie van de FIFO.

De inputs zitten links; dit zijn OUT_to_FIFO en ODAV en de uitgangen zijn

FIFO to INT, ODAV 0 en ODAV 3bytes. De implementatie bestaat in principe- - - -
uit drie schuifregisters welke de data iedere klokslag als ODAV hoog is

doorklokken.

Het ODAV_3bytes signaal, geeft aan dat er drie bytes in de FIFO aanwezig zijn

en er gelezen kan worden. ODAV_o (lees ook ODAV) geeft aan dat er nieuwe

data is. FIFO to INT is de binnenkomende data maar dan drie klokslagen

vertraagd t.O.V. OUT_to_FIFO. Het itmpo register dient voor de synchronisatie

van het ODAV signaal voor de volgende onderdelen.
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Bij de laatste controle op dit ontwerp kwamen de volgende twee

onvolkomenheden aan het licht:

1 de FIFO kan niet meer in zijn initiele toestand komen; hiervoor zal het

schema uitgebreid moeten worden met een reset lijn,

2 indien geen gebruik wordt gemaakt van de CRC optie zal een bypass gelegd

moeten worden om de FIFO.

3.1.7 Het BUFFER

L----I~-lill!ID----p OUT

FIFO

controle
c

IN • , OUT
UNJ<

cont;'ole
IDREQ_to~uC nieuwe aanuraag

L-------A-CI]----J=I· - vraag_da tar;),----[:::IEM:lL-----.JOperator .,
nieuwe_data •

voar tel out tel in. .

Afbeelding 18, De IDASS implementatie van de BUFFER

De taak van het buffer is de data welke naar de Bit Processor gaat, te bufferen.

De buffer moet aangeven dat er data is benodigd, dit wordt gedaan door het

B_control signaal. Deze wordt actief indien er nieuwe data wordt benodigd. De

operator 'KEUZE' bepaald of de nieuwe data van de ALU of van de DMA UNIT

wordt geaccepteerd. De FIFO in BUFFER bestaat uit drie bytes en wordt

bestuurt door de operator 'Operator'. Het doel van de operator is bepalen

wanneer er een nieuwe aanvraag wordt gedaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt

van twee registers; namelijk vorige en teller. In Afbeelding 18 vindt u de

geexpandeerde BUFFER.

3.2 Interface Byte-Bit Processor
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In Afbeelding 12 vindt u de architectuur van de Byte Processor. De core van de

Byte Processor heeft een aantal Special Function Registers (SFR's), waarop aile

byte operaties zullen worden uitgevoerd. Omdat de SIU hier compatibel moet

zijn met die van de 8044, zullen ook de zelfde SFR's als in de 8044 moeten

worden gebruikt.

De gebruikte SFR's (status en control registers) zijn :

SMD: De inhoud van het SMD (Serial MoDe) register, bepaalt de mode waarin

SIU draait. De bits NRZI, LOOP, SCM(0:2), PFS en NFCS zijn direct

belang voor de Bit Processor en worden dan ook direct aan de Bit

,Processor gekoppeld (zie IDASS implementatie).

STS: Het STS (Status/Control) register wordt door de CPU gebruikt om

controle informatie naar de SIU te zenden en om status informatie van

de SIU te verkrijgen. De RBE en RTS bits worden door de Bit Processor

gebruikt, terwijl de overige van belang zijn voor de werking van de Byte

Processor.

NSNR : Het NSNR (Send/Receive Count) register bevat de sequentie nummers

en enige fouten indicatie bits. De inhoud van dit register kan door de

SIU en de CPU worden gelezen danwel worden veranderd. In de

Flexibele Mode wordt dit register niet gebruikt.

De Parameter registers zijn :

STAD: Het STAD (STAtion ADres) register bevat het SDLC/HDLC adres van dit

station.

TBS: Het TBS (Transmit Buffer Start) register bevat het begin adres byte van

het te verzenden informatie frame.

TBL : Het TBL (Tranmit Buffer Length) register bevat de lengte van het te

verzenden informatie frame in bytes.
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TCB: Het TCB (Transmit Buffer Control) register bevat het contrale byte

welke als controle veld met het te verzenden informatie frame zal

worden verzonden. Dit indien de SIU in de FLEXIBELE mode werkt.

RBS: Het RCB (Receive Buffer Start) register bevat het begin adres in RAM

waar het eerste byte van het ontvangen informatie frame moet worden

geschreven.

RBL : Het RBL (Receive Buffer Length) register bevat de gereserveerde lengte

van het te ontvangen informatie frame in bytes.

RCB: Het RCB (Receive Buffer Control) register bevat het controle byte welke

als controle veld met huidige informatie frame is ontvangen. Dit indien

de SIU in de FLEXIBELE mode werkt.

Daar de SFR's door de CPU en de SIU kunnen worden aangesproken dient er

een mechanisme aanwezig zijn, welke zorgt dat niet beide gelijktijdig met de

SFR's bezig zijn, dit is opgelost door de CPU master te maken. D.w.z. dat CPU

veranderingen voorgaan t.O.v. SIU veranderingen. In het STS register zijn drie

bits aanwezig, welke voor de software dienen om gelijktijdige bewerkingen op

de parameter registers te voorkomen. De bits in het STS register zijn RBE, RTS

en TBF.

Indien het RBE bit geset is, wil dit zeggen dat de SIU momenteel een frame kan

ontvangen. Hierdoor moet er voor gezorgd worden dat de registers welke te

maken hebben met het ontvangst proces niet mogen worden veranderd. De

registers welke van gelang zijn bij ontvangst van een frame zijn : RBS, RBL, RFL

en RCB. Als het TBF bit geset is, dan is de SIU momenteel een frame aan het

verzenden. Hierdoor mogen de registers TBS, TBL en TCB niet worden

verandert. Verder mag de CPU aileen het STAD register benaderen indien het

RBE en het STS bit beide nul (gereset) zijn. De gebruiker (CPU) zal er voor

moeten zorgen dat de status en controle registers STS, SMD en NRNS niet

tijdens verzending/ontvangst worden veranderd.
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Data van de Bit Processor wordt gelezen m.b.v. een FIFO (First In First Out). Dit

omdat de laatste twee bytes van een frame (de FCS bytes) niet in RAM moeten

worden geschreven. De sluitvlag komt als de twee FCS bytes in de FIFO zijn.

De FIFO mag niet worden gebruikt als de NFCS opties wordt gebruikt, daar

anders er twee bytes van het informatie frame worden vernietigt. Data bytes

welke moeten worden verzonden, worden eerst in een buffer geplaatst voordat

zij door de Bit Processor worden gelezen.

De Byte Processor heeft een DMA Unit nodig om data bytes naar de DUAL

Ported RAM te schrijven en om uit de DUAL Ported RAM te lezen. Zoals eerder

is geschreven, wordt de DUAL ported RAM gebruikt door de SIU en de CPU om

de SDLC/HOLC informatie frames uit te wisselen.

Omdat er verscheidene rekenkundige functies in de Byte Processor plaats

vinden, is er een rekenkundige Unit (ALU) aanwezig.

Voorbeelden van de benodigde rekenkundige functies zijn : berekening van de

geheugen adres voor de OMA, verhogen van het RFL register, verhogen van de

counters enz .. Oeze taken zouden ook gedaan kunnen worden door intelligente

tellers, maar omdat hier geen tijd restricties aanwezig zijn, is geen snelheids

winst te behalen zodat gekozen is voor de oplossing m.b.v. een ALU.

3.3 Byte Processor initialisatie en werking

In deze paragraaf zal de werking van de Byte Processor worden besproken, dit

om de werking van de interface tussen de Bit- en de Byte processor te

verduidelijken. Nu zal eerst op de initialisatie van de Byte Processor worden

ingegaan.

Voordat de SIU kan gaan zenden danwel ontvangen, moeten eerst zes Special

Function Registers (SFR's) worden ge"initieerd. Deze zijn :

STAD het SDLC station adres.

SMO mode waarin de SIU moet opereren, met het bijbehorende

frame formaat.

RBS, RBL setup van de ontvangst buffer.
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TBS, TBL : setup van de zend buffer.

Als de CPU het RBE bit set in het STS register na initialisatie van de hierboven

genoemde Special Function registers, dan kan de SIU frames gaan ontvangen.

De CPU kan 001< de verzending van een frame starten door het RTS bit te setten

(actief te maken).

3.3.1 Interface gebruil< tijdens het ontvangst (RX) proces

Bij het ontvangst proces zijn acht signalen van belang :

RBE commando naar de Bit Processor.

BUSY-RX bevestiging van de Bit Processor.

DISCARD commando naar de Bit Processor.

CPU-ABORT commando naar de Bit Processor.

ODAV bevestiging van de Bit Processor.

FLAG bevestiging van de Bit Processor.

ABORT bevestiging van de Bit Processor.

FRAME-OK bevestiging van de Bit Processor.

Het ontvangst (RX) proces kan beginnen als de CPU het RBE bit in het STS

register actief heeft gemaakt. De Bit Processor kan nu het BUSY-RX signaal

actief maken als een openings FLAG in de binnenkomende datastroom is

gevonden, dit dient dan meteen als bevestiging van het actief gemaakte RBE bit.

Na deze bevestiging zullen bytes van het ontvangen informatie frame bij de Byte

Processor aankomen. Bij iedere opgaande flank van het ODAV signaal zal een

nieuw byte klaar staan, om door de Byte Processor te worden gelezen. Dit

ontvangst proces kan op drie verschillende manieren worden afgebroken, name

lijk :

- als een ABORT patroon in de binnenkomende data stroom is gevonden.

- als het DISCARD signaal is geactiveerd.

- als het CPU-ABORT commando actief is gemaakt.

De detectie van een ABORT patroon (opgewekt door het primaire station),

wordt aan de Byte Processor doorgegeven m.b.v. het ABORT signaal van de
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Patroon Detector. Het DISCARD signaal van de Byte Processor geeft aan dat er

een fout in de binnenkomende data is gevonden (een voorbeeld hiervan is een

verkeerd adresveld). Het CPU-ABORT signaal wordt door de Byte Processor

actief gemaakt indien de CPU het RBE bit heeft gereset, dit om het ontvangst

proces af te breken. Dit is aileen mogelijk indien de SIU in de Flexibele mode

werkt. De Bit Processor zal het BUSY-RX signaal laag maken, als reactie op het

afbreken van het ontvangst proces.

Het ontvangst proces wordt op een normale wijze afgebroken indien de Byte

Processor het RBE bit reset, na detectie van het einde van een frame (d.w.z.

een sluit FLAG in non-LOOP mode en een ABORT patroon als de SIU in LOOP

mode werkt). Ook hier zal de Bit Processor het einde van het ontvangst proces

bevestigen d.m.v. het laag maken van het BUSY-RX signaal.

De detectie van het einde van een frame, wordt aan de Byte Processor kenbaar

gemaakt d.m.v. de ABORT of FLAG signaal. Het FRAME-OK signaal geeft de

momentele FCS status weer, van de tot dan ontvangen data. Het signaal is

echter pas van belang als het einde van een frame is gedetecteerd en is dan

minimaal zeven klokslagen geldig.

De Byte Processor ontvangt de binnenkomende data stroom in een drie byte

grote FIFO. Het eerste byte wat de Byte Processor ontvangt van een frame is

het adresveld (als de SIU in de AUTO mode werkt, in de FLEXIBELE mode is het

mogelijk dit veld achterwege te laten). Dit zal worden vergeleken met het adres

wat in het STAD register staat en met het broadcast adres 'FFh'. Indien er geen

overeenstemming is dan wordt het DISCARD signaal door de Byte Processor

actief gemaakt totdat de Bit Processor het BUSY-RX signaal non actief heeft

gemaakt. Als er wei een overeenstemming bestaat tussen het binnenkomende

adres en het STAD of broadcast adres dan zal de Byte Processor ook de

volgende bytes binnenhalen, te beginnen met het controle veld van het frame.

Het controle byte moet in het RCB register worden opgeslagen, als er tenminste

voor een controle byte tijdens de setup is gekozen (aileen mogelijk in de

FLEXIBELE mode). De bytes welke na het controle binnen komen zijn van het

informatie veld. En zullen m.b.v. de Memory Management Unit (MMU) in het
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ontvangst buffer moeten worden geschreven. Bij het einde van een frame (FLAG

of ABORT signaal actief), moet het FRAME-OK signaal worden geevalueerd. Als

het FRAME-OK signaal actief is (d.w.z. geen FCS fouten), dan kan de Byte

Processor de verdere ontvangst acties uitvoeren. Dit houdt in dat het STS

register en de NSNR counter bijgewerkt kunnen worden. Meer details over de

ontvangst acties vindt u in het INTEL microcontroller handboek.

Tijdens de ontvangst acties, wordt het RBE bit gereset (d. W.z. een normale

beeindiging van het ontvangst proces).

3.3.2 Interface gebruik tijdens het zend (TX) proces

Bij het zend proces zijn zeven signalen van belang :

RTS

BUSY-TX

EOD

CPU-ABORT

SHUT-OFF

CTS

IDREQ

commando naar de Bit Processor.

bevestiging van de Bit Processor.

commando naar de Bit Processor.

commando naar de Bit Processor.

status van de Bit Processor.

status van de Bit Processor.

status van de Bit Processor.

Het zend proces begint indien de CPU het RTS bit in het STS actief maakt. De

Bit Processor zal als bevestiging hierop het BUSY-TX signaal actief maken als

het daartoe door het ontvangst station is toegestaan. Dit is het geval indien het

CTS signaal actief wordt in de non LOOP mode of als er een Go Ahead (=

Abort) patroon in de binnenkomende data is gevonden. Het eerste byte wat

moet worden verzonden, dient binnen acht klokslagen na de opgaande flank van

het BUSY-TX signaal in de buffer staan.

De Bit Processor zal het eerste byte uit de buffer lezen zodra de verzending van

de openings FLAG is gebeurt. De data wordt uit de buffer gelezen als het IDREQ

(Input Data REQuest) signaal actief wordt. Het volgende te verzenden data byte

dient binnen acht bittijden na de neergaande flank van het IDREQ signaal, in de
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buffer aanwezig te zijn. De data zal bij de volgende opgaande flank door de Bit

Processor worden gelezen. Dit proces kan op twee manieren worden afge

broken, namelijk :

indien een SHUT OFF patroon in de binnenkomende data stroom wordt

gevonden of als het CTS signaal non actief wordt.

indien het CPU-ABORT signaal actief wordt gemaakt.

Het detecteren van een SHUT OFF patroon in de binnenkomende data stroom

geeft aan dat het ontvangende station de frame ontvangst heeft afgebroken; de

SIU werkt in LOOP mode. Werkt de SIU in non LOOP mode dan krijgt het

zendende station een non actief CTS signaal bij het afbreken van het frame. De

Byte Processor krijgt bij het herkennen van het SHUT OFF patroon het actief

worden van het SHUT_OFF signaal en in de non LOOP mode wordt het CTS

signaal non actief gemaakt. Het CPU-ABORT signaal wordt gebruikt door de Bit

Processor en wordt gegeven indien de CPU het TBF (Transmit Buffer Full) bit in

het STS register reset, dit om de verzending van een frame af te breken (CPU

ABORT). Deze vorm van afbreken van het frame is aileen mogelijk indien de SIU

in de FLEXIBELE mode werkt. De Bit Processor zal het BUSY-TX signaal als

respons non actief (= laag) maken.

Normale afhandeling van het zendende frame vindt plaats indien de Byte

Processor het EOD (End Of Data) signaal actief maakt, om aan te geven dat er

geen bytes meer zijn voor verzending. De Bit Processor zal als respons hierop,

na verzending van de 16 bit Frame Check Sequence (FCS) en het sluit (FLAG of

GO AHEAD) patroon, het BUSY-TX signaal non actief maken. Nu zal de Byte

Processor het RTS (Request To Send) signaal non actief moeten maken.

Het eerste byte wat bij verzending naar de Byte Processor moet worden

verstuurt is het eerste byte van de informatie, deze bevat het destination adres.

Dan zal het controle veld van het SDLC/HDLe frame moeten worden verzonden.

Deze tweede is afhankelijk van de instelling welke men heeft gekozen, in

FLEXIBELE mode zal het TCB register worden verzonden als gekozen is voor een

controle veld. In AUTO mode zal het te verzenden controle veld continu bijge

houden moeten worden door de Byte Processor.
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Na verzending van het contrale veld, moet de Memory Management Unit (MMU)

de overige bytes uit het transmit buffer halen, am deze naar de Bit Processor te

verzenden.
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4 RESULTATEN, AANBEVELINGEN EN CONCLUSIE

In de volgende paragraaf zal een overzicht worden gegeven van de behaalde

resultaten, in de daarop volgende paragraaf zullen een aantal aanbevelingen

gedaan worden om het huidige ontwerp te optimaliseren. In de derde paragraaf

zal een voorzet gedaan worden voor afronding van het ontwerp.

4.1 RESULTATEN

De afstudeeropdracht was een CONTROLLER te ontwerpen waarin het gebruikte

SOLC/HOLC communicatie protocol van het 8044 IC van INTEL was

ge"implementeerd. De implementatie is gedaan met behulp van de ontwikkeltool

IOASS.

Het te ontwerpen 8044 communicatie protocol is afgeleid van het SOLC/HOLC

communicatie protocol. Er wat extra beperkingen zijn opgelegd t.O.V. het

standaard SOLC/HOLC protocol, zo is aileen het Normal Respons Mode ge'imple

menteerd en is er een extra begin-flag tussen twee frames, er is geen 32 bit

CRC-check mogelijkheid en is aileen simplex verkeer mogelijk.

Om een schatting te maken voor de maximale bitsnelheid waarop de SIU nog zal

werken moeten we de worst case situatie vinden. Zoals we het nu kunnen

overzien is de bottleneck dat indien de SIU in loop mode is en er een Go AHEAD

patroon herkend moet worden en omgezet moet worden in een FLAG patroon

binnen twee bittijden. De maximale bitsnelheid bedraagt dan ongeveer

500 kbits/s bij de veronderstelling dat de processorklok 12 MHz is en er

ongeveer 50 protocoltoestanden doorlopen moeten worden.

De maximale bitsnelheid kan met de aanbevelingen nog worden verhoogd.

De controller is opgedeeld in bit georienteerde functie en byte georienteerde

functies. De bit georienteerde functies worden door de Bit Processor vervuld en

de byte georienteerde functies worden door de Byte Processor gedaan.

De Bit Processor en de Byte Processor zijn beide gerealiseerd in IOASS en zijn

stap voor stap getest. De beide implementaties zullen nog gekoppeld en dan als

totaal getest moeten worden. Voor de breedte van de huidige micro-processor
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ROM is een breedte nodig van minimaal 80 bit. Dit kunnen we halen uit de

volgende grove schatting :

9 bit (nodig zijn voor aangeven van ± 400 nextstates);

5 bit (nodig zijn voor besturen van ± 20 ALU toestanden);

28 bit (nodig zijn voor laden van 3 registers);

3 bit (nodig zijn voor besturen van de registers);

4 bit (nodig zijn voor jumpinstructies);

30 bit (nodig zijn voor de buscontrole 3 bussen x 10 bit).

Dit is in principe teveel en kan met een paar eenvoudige stappen terug worden

gebracht. Het laden van de registers kost op dit moment nog te veel bits, de

oorzaak hiervan is dat men de registers gelijktijdig laadt en bij de berekening

vanuit wordt gegaan dat aile registerwaarden mogelijk zijn.

4.2 AANBEVELINGEN

De huidige SIU werkt volgens het beperkte 8044 SDLC/HDLC protocol. Het is

veel interessanter een controller te ontwikkelen welke niet deze beperkingen

heeft. Hiervoor zal deze bestaande controller verder uitgebreid moeten worden;

met name voor de extended CRC checking in hardware (32 bit), 7 bits RX/TX

counter en meer adresruimte voor implementatie van het sliding window

protocol. Ook zal het protocol (software) een stuk uitgebreid moeten worden

omdat nu aileen de Normal Respons Mode wordt ondersteund.

Verder kunnen er nog een aantal andere optimalisaties uitgevoerd worden,

welke hieronder worden opgesomd.

TOEVOEGINGEN :

SIU state counter toevoegen,

dit register geeft aan in welke ontvangst-toestand de Byte processor

(lees CONTROLLER) zich rnomenteel bevindt, dit is een standaard

onderdeel van de 8044. Het is verstandig deze optie niet te

implementeren Lv.m. de kleine meerwaarde dat dit biedt. Wei zal

degene welke de tests uit zal gaan voeren een dergelijke optie moeten

en willen gebruiken; het voorstel is dan ook dat de tester zelf hiervoor

een beter voorstel doet.
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OPTIMALISATIE STAPPEN :

optimaliseren states :,

- er zijn enkele states welke samengevoegd kunnen worden,

voordeel: sneller ontwerp

nadeel : het geheel wordt complexer, wat de reden is dat dit naar

de eindfase is verplaatst

- er wordt in het huidige ontwerp geen gebruik gemaakt van

subroutines, IOASS ondersteunt deze mogelijkheid,

voordeel: minder programma stappen

nadeel : een microcontroller mag in principe geen gebruik maken

van subroutines, omdat dan de latere vertaalslag

problemen oplevert.

verkleinen geheugen gebruik RAM,

- door aileen die geheugenplaatsen te implementeren welke ook

daadwerkelijk door de CONTROLLER gebruikt worden.

aanpassen van de BUFFER zodat gehele ontwerp synthetiseerbaar wordt

met de compiler van SAGANTEC.

MOGELlJKE UITBREIOINGEN :

- BUSA con en WAT en COMPARE niet m.b.v. van een register maar

direct m.b.v. constante generator en een operator

voordeel : sneller ontwerp doordat er geen klokslag verloren gaat

door het laden van een register

- De dual ported RAM is eigenlijk triple ported, wat op dit moment

niet te implementeren is, de oplossing hiervoor is het opdelen. Zodat

er per klokslag maar een bus iets leest uit het RAM geheugen

voordeel : ontwerp inplementeerbaar

- aanpassingen maken zodat hogere verwerkingssnelheid mogelijk

wordt (zie resultaten; zoals FLAG conversie in hardware (de huidige

bottleneck)),

- ondersteuning van andere SOLC/HOLC modus

51



SDLG/HDt.C Controller
Poepi.Jn LaYnj5Sen~ I t-..n 199.

4.3 CONClUSIE (Voorstel ter afronding)

(2-3 weken)

( 2 weken)

(0,5 week)

(3-4 weken)

omgaan met IDASS

samenvoegen Bit/Byte Processor

testen

In de RESULTATEN is een overzicht gegeven van de gedane zaken. Er staan

enkele aanbevelingen. Hieronder is een planning gegeven van de tijd welke

nodig is om deze zaken af te ronden.

planning:

inwerken

( 2 weken)

( 1 week)

(5-7 weken)

(3 weken)

(3 weken)

Tot hier is het mogelijk dat een stagiaire dit eerste deel voor zijn

rekening neemt.

Verder om het ontwerp te perfectioneren dienen er nog een aantal zaken

gedaan te worden:

optimalisatie

testen optimalisatie

uitbreidingen maken naar SOLe standaard

testen complete systeem

documentatie complete systeem

Deze planning is gebaseerd op de hierarchische opbouw van het

ontwerp en de uitgebreide documentatie in de IDASS file en de

ervaring van de schrijver.

Voor het laatste gedeelte Iijkt het mij verstandig een afstudeerder op dit project

te zetten omdat dit onderdeel dermate complex en groot is voor een stagiaire

om dit binnen de gestelde termijn af te ronden.

Maar omdat het laatste onderdeel eigenlijk te kort is voor een afstudeerder is het

verstandig het geheel als afstudeerproject te zien. Waarin het eerste onderdeel,

gezien kan worden als een inwerkperiode.
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A
ALU
AM
ASIC

BC
BIP
BOV
BYP
C
CCITT

CFGR
CLK
CPU
CRC
CRC
CTS
CU
CU
DAV
DCE
DISC
DM
DPLL
DTE
EN
EOD
F
FCS
FIFO
FLEX
FRMR
HDLC
HEX
HLD
I
IB
IDREQ
IPC
ISO
IU
LD
LFSR
MC
MMU
ms
MUX
NB
NBM

NFCS
Nr

NRM
NRNS
NRZI
Ns

NSP

Address (field)
Arithmetic Logic Unit
Auto Mode/addressed Mode
Application Specific Integrated
Circuit
Block Check (field)
Bit Processor
Buffer OVerrun
Byte Processor
Control (field)
Consultative Committee
International Telegraph and
Telephone
ConFiGuRe
CloCK (internal processor)
Central Processing Unit
Cyclic Redundancy Check
Cyclic Redundancy Check
Clear To Send
Control Unit
Control Unit
DAta Valid
Data Communication Equipment
DISConnect
Disconnected Mode
Digital Phase Locked Loop
Data Terminal Equipment
EN abel
End Of Data
Flag (pattern or field) or Final bit
Frame Check Sequence
First In First Out
FLEXibel mode (zie non-auto mode)
FRaMe Request
High level Data Link Control
HEXadecimal
HoLD
Information (field)
Internal Bus
Input Data REQuest
Internal Processor Clock (signal)
International Standard Organisation
Interconnection Unit
LoaD
Linear Feedback Shift Register
Multiplexer Control
Memory Management Unit
millisecond
Multiplexer
Non Buffered
Non Buffered Mode (zie no control
field)
No Frame Check Sequence
receive count (next sequence
number expected to receive
Normal Response Mode
Number Received Number Send
Non Return to Zero Inverted
send count (transmitter's sequence
number)
Non Sequence Poll (zie UP)
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ODAV
OPB
ORP
P/F
PFS
PU
RAM
RBE
RBL
RBP
RBS
RCB
RD
RD
REJ
RFL
RIM
RNR
RNR
RR
RSET
RST
RTS
RX
RXBIT
RXD
SABM
SABME
SARM
SARME
SCLK
SCM
SDLC
SER
SES
SFR
SH
SI
SIM
SIU
SIUST
SMD
SNRM
SNRME
SR
SREJ
STAD
STS
TBF
TBL
TBS
TCB
TEST
TX
TXD
UA
UI
UP
XID
ZID

output DAta Valid
Optional Poll Bit
Optional Response Poll (zie UP)
Poll/Final bit
Pre Frame Synchronization
Processing Unit
Random Acces Memory
Receive Buffer Empty
Receive Buffer Lenght
Receive Buffer Protect
Receive Buffer Start
Received Control Byte
Request Disconnect
Request Disconnect
REject
Received Field Lenght
Request Initialisation Mode
Receiver Not Ready
Recieve Not Ready
Receive Ready
ReSET
ReSeT
Request To Send
Receive
Received BIT
Receive Data
Set Async. Balanced Mode
SABM Extended
Set Async. Response Mode
SARM Extended
Serial data CLocK
Select Clock Mode
Synchronous Data Link Control
Receive Sequence Error
Send Sequence Error
Special Function Register
SHift
Serial Interrupt
Set Initialization Mode
Serial Interface Unit
SIU STate Counter
Serial MoDe register
Set Normal Response mode
SNRM ExtendedE
Shift Register
Selective REject
SDLC STation ADdress
STatus/control regiSter
Transmit Buffer Full
Transmit Buffer Lenght
Transmit Buffer Start
Transmit Control Byte
TEST
Transmit
Transmit Data
Unnumbered Acknoledgement
Unnumbered Information
Unnumbered Poll
eXchange IDentification
Zerro Inset/Delete circuitry



Bijlage FLOWCHARTS van de verschillende modus van 8044
communicatie protocol

Aigemene receive FLOWCHART van de SIU AUTO mode
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receive FLOWCHART van de SIU AUTO mode -unl<own command-
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receive FLOWCHART van de SIU AUTO mode -unnumbered poll-
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receive FLOWCHART van de SIU AUTO mode -supervisory
command-
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receive FLOWCHART van de SIU AUTO mode -I command
(deel 1)-
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receive FLOWCHART van de SIU AUTO mode -I command
(deel 2)-
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receive FLOWCHART van de SIU AUTO mode -I command
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receive FLOWCHART van de SIU AUTO mode -I command
(deel 4)-
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receive FLOWCHART van de SIU AUTO mode -I command
(deel 5)-
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receive FLOWCHART van de SIU AUTO mode -I command
(deel 6)-
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transmit FLOWCHART van de SIU AUTO mode
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receive FLOWCHART van de SIU FLEXIBELE mode
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transmit FLOWCHART van de SlU FLEXlBELE mode
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Bijlage IDASS beschrijvingen van afzonderlijl<e BYTE PROCESSOR
onderdelen

IDASS beschrijving van de state controller

This state machine controller has 401 states.
No stack is available for 'subroutine' calls.
This controller is enabled following system reset.

This state machine controller has no connectors.

BUSA con setto: S1C9:
COMPARE set to: %00000010:
YAT setto: %00000010:

Text for state number 1 (reset
begin_einde:

state) of 'TopLevel\Byte Processor\STATE CONTROLLER':
"er di ent hi er gesl ist te worden in wel ke mode
de SIU dient te opereren
de AUTO of de FLEXIBELE mode
FLEXIBELE mode = (AM not) \/ (NB) "

"lees het NB bit uit het SMD register"

Text for state number 2 of 'TopLevel\Byte Processor\STATE CONTROLLER':
auto of flex mode keuze a: - -
ALU COMPARE:- - - "is het NB bit geset"

Text for state number 3 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
auto of flex mode keuze b:
[ psii at: 4 - - - "is het NB bit van het SMD register geset"
: 1 "ja"

-> begin3 "ga naar de FLEXIBELE MODE"
o "nee"
-> auto_of_flex_mode_keuze_c "k i jk verder of het AUTO/FLEXI BELE mode is"

Text for state number 4 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
auto of flex mode keuze c:
BUSA-con setto: S1C9: - "lees het AM bit uit het STS register"
COMPARE setto: %00000010: "AM bit is bit 1"
YAT setto: %00000010: "in de volgende compare vergelijken we dit met een 1"

Text for state number 5 of 'TopLevel\Byte Processor\STATE CONTROLLER':
auto of flex mode keuze d: - -
ALU COMPARE:- - "nu wordt gekeken of het AM bit is geset"

Text for state number 6 of 'TopLevel\Byte Processor\STATE CONTROLLER':
auto of flex mode keuze e: - -
[ psii at: 4 - - - "is het NB bit van het SMD register geset"
: 1 "j a"

-> begin3 "de flexibele mode"
o "nee"
-> begin1 "de auto mode"

Text for state number 7 of 'TopLevel\Byte Processor\STATE CONTROLLER':
begin1: "begintoestand AUTOMODE'i'
BUSA con setto: S1C8: "haal uit het STS (register S(8) het RBE bit

- en ga dit lezen"

BUSA con setto S1C8;
COMPARE setto %00100000;
YAT setto %00100000;

'TopLevel\Byte_ProceSSor\STATE_CONTROLLER':

"kijk of RBE bit geset is"

'TopLevel\Byte Processor\STATE CONTROLLER':
"PSY at: 0 geeft aan dat het RBE bi tis geset"
"TEST of RBE bit gesH en een FLAG gedetecteerd"
"ja"
"ontvangst proces kan beginnen"
IIneell

"nog geen frame, maar wacht tot wel een frame of RBE geset"

Text for state number 8 of
begin1a:
ALU FLAG_RBE;

Text for state number 9 of
begin1b:
[ PSY at: 0
I 1I

-> a1
0
-> begin2

Text for state number 10 of
begin2:

'TopLevel\Byte Processor\STATE CONTROLLER':
" SIU-AUTO Mode Transmit"
" indien RTS=1 en (CTS en not LOOP) of (Go-Ahead en LOOP)"
" het GO-Ahead patroon is gelijk aan het ABORT patroon"
" haal het RTS bit (5) uit het STS register"
" hier mee moet het RTS bit word vergeleken"
" alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 11 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
begin2a:
ALU compare
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Text for state number
begin2b:
[ PSIJ at: 4
: 1

-> begin2c

12 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het RTS bit van het STS register geset"
"ja ll

o
-> begin3

Text for state number 13 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
begin2c:
BUSA_con setto: S1C9; "haal het loop bit (3) uit het SMD register"
COMPARE setto: %00001000; "hier mee moet het loop bit word vergeleken"
IJAT setto: %00001000; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 14 of 'TopLevel\Byte_ProceSSor\STATE_CONTROLLER':
begin2d:
ALU compare_CTS_GA_LOOP

"nee"

15 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"(loop not. CTS) of (loop. Go Ahead)"
"ja"

Text for state number
begin2e:
[ PSIJ at: 4
I 1

-> k1
o
-> begin_einde

" ontvangst proces kan beginnen"

" nog geen frame, maar wacht tot wel een frame of RBE geset"

Text for state number 16 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
begin3: "SIU FLEXIBELE MODE RECEIVE"

" START FLAG aanwezig en RBE = 1"
BUSA_con setto: S1C8; " haal uit het STS (register SC8) het RBE bit en ga dit lezen"

Text for state number 17 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
begin3a:
ALU FLAG_RBE; " kijk of RBE bit geset is"

Text for state number 18 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
begin3b:
[ PSIJ at: 0 " TEST of RBE bit geset en een FLAG gedetecteerd"
: 1

-> k1
o
-> begin_einde

BUSA con set to: S1C8;
COMPARE setto: %00100000;
IJAT set to: %00100000;

Text for state number 19 of
begin4:

'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
" SIU FLEXIBELE Mode Transmit"
" indien RTS=1 en (CTS en not LOOP) of (Go-Ahead en LOOP)"
" het GO-Ahead patroon is gelijk aan het ABORT patroon"
" haal het RTS bit (5) uit het STS register"
" hier mee moet het RTS bit word vergeleken"
" alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 20 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
begin4a:
ALU compare

Text for state number
begin4b:
[ PSIJ at: 4
: 1

-> begin4c
o

21 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

" is het RTS bit van het STS register geset"
II jail

II neell

Text for state number 22 of 'TopLevel\Byte Processor\STATE CONTROLLER':
begin4c: --
BUSA_con setto: S1C9; "haal het loop bit (3) uit het SMO register"
COMPARE setto: %00001000; "hier mee moet het loop bit word vergeleken"
IJAT setto: %00001000; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 23 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
begin4d:
ALU compare_CTS_GA_LOOP

Text for state number
beg i n4e:
[ PSIJ at: 4
: 1

-> p1

24 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"(loop not. CTS) of (loop. Go Ahead)"
"jail

o
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Text for state number 25 of 'TopLeveL\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
begineinde:
-> begin_einde

Text for state number 26 of 'TopLeveL\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
a1:
ALU nieuwe_data_vanJIFO; "kijk aLvast of er drie data bytes in de FIFO zijn"

Text for state number 27 of 'TopLeveL\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
a1a: "Ontvang volgende byte"
[ PSIJ at:
: 1 "data voor di t stat ion"

-> a2
o "nog geen data voor dit station"
ALU nieuwe data van FIFO:
-> a1a - - -

Text for state number 28 of 'TopLeveL\Byte_ProceSSor\STATE_CONTROLLER':
a2: "is dit byte voor dit station of algemeen"
BUSA_con setto: S1CE: "haaL het STAD byte uit registers"

Text for state number 29 of 'TopLeveL\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
a2a:
ALU STATION;

Text for state number
a2b:
[ PSIJ at: 2
: 1

-> a3
o
-> done

30 of 'TopLeveL\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is er data voor dit station"
"data voor dit station"

"geen data voor dit station"

Text for state number 31 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
a3:
ALU nieuwe_data_van_FIFO:

Text for state number 32 of 'TopLeveL\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
a3a:
[ PSIJ at: 1
I 1 "er zi j n dr i e data bytes in de FIFO en er kan dus een byte worden
gelezen"

ALU nieuwe_data_van_FIFO:
BUSA con set to: S2CA; "schri j f di t byte naar RCB"
->a36
o "nog geen 3 bytes in de FIFO"
ALU nieuwe_data_van_FIFO;
->a3a

Text for state number 33 of 'TopLevel\Byte_ProcesSor\STATE_CONTROLLER':
a3b:
ALU ABORT:

Text for state number
a3c:
[ PSIJ at: 4
I 1

-> done
o
-> a4

34 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"wordt het frame op een of andere manier afgebroken"
"ja "

"nee, gewoon door gaan"

Text for state number 35 of 'TopLevel\Byte_ProceSSor\STATE_CONTROLLER':
a4:
ALU INFORMATIE_VELD;

Text for state number 36 of 'TopLeveL\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
a4a:
[ PSIJ at: 3
I 1 "er is een informat i e frame"

-> as
o
-> a7

"geen INFORMATIE veLd"

Text for state number 37 of 'TopLeveL\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
as:
BUSA con setto: S1C8; "haaL het RBP bit uit het STS register"
COMPARE setto: S01:
IJAT setto: S01;

Text for state number 38 of 'TopLeveL\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
a5a:
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ALU COMPARE;

Text for state number
a5b:
[ PSIJ at: 4
I 1

-> a6
o
-> a7

39 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het RBP bit van het STS register geset"
"ja, ga informatie frame ontvangen"

"nee. ga CRC checken"

Text for state number 40 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
a6: " ontvang het informatie frame en zet dit in het ontvangst buffer"
ALU ODAV;

Text for state number 41 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
a6a:
[ PSIJ at: 5 "is het ODAV geset"
I 1 "ja, ga informatie byte ontvangen"

BUSA con setto: $1CC; "haal (RBS) Receive Buffer Start"
BUSB-con setto: $3CD; "haal (RBL) Received Buffer Lenght en 1 ophogen"
-> a6b
o "nee. wacht tot geset"
ALU ODAV;
-> a6a

] ;

Text for state number 42 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
a6b:
ALU ZEND;
BUSA_con setto: $1CB; "haal (RBL) Receive Buffer Length"
BUSB_con setto: $1CD; "haal (RFL) Receive Field length"

Text for state number 43 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
a6c:
ALU COMPARE_A_B;

Text for state number
a6d:
[ PSIJ at: 4
: 1

-> a7
o
ALU ODAVi
-> a6a

] ;

44 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is RBL gelijk aan RFL"
"ja, ga informatie byte ontvangen"

Her moet nog meer informatie komen"

Text for state number 45 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
a7: "ga nu CRC checken"
ALU CRC

Text for state number
a7a:
[ PSIJ at: 5
: 1

-> keuze
o
ALU CRC;
-> done

] ;

46 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is de CRC check goed"
"ja, ga verder"

"nee, CRC check is verkeert, dus stoppen"

Text for state number 47 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
keuze:

Text for state number 48 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
keuze1:
BUSA con setto: $1CA; "haal het STS register en test of AM bit is geset"
COMPARE set to: %00000010;
IJAT setto: %00000010;

Text for state number 49 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
keuze1a:
ALU COMPARE;

Text for state number 50 of
keuze1b:
[ PSIJ at: 4
I 1I

-> keuze2
0
-> done

'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

Text for state number 51 of 'TopLevel\Byte Processor\STATE CONTROLLER':
keuze2: --
BUSA_con setto: $1C9; "haal NB bit uit het SMD register en test of dit bit is gereset"



COMPARE set to: %00000010;
YAT set to: %00000010;

Text for state number 52 of 'TopLevel\Byte_ProceSSOr\STATE_CONTROLLER':
keuze2a:
ALU COMPARE;

SDLC/HDLC Controlle
Pepijn L.avrijssen, I rtllnJui 19lI

Text for state number 53 of
keuze2b:
[ PSY at: 4
I 1I

-> keuze3
0
-> done

'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"ja"

Text for state number 54 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
keuze3:
BUSA con setto: $1CA; "haal bit 0 uit het RCB register en test of het is geset"
COMPARE set to: %00000001;
YAT set to: %00000001;

Text for state number 55 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
keuze3a:
ALU COMPARE;

Text for state number 56 of
keuze3b:
[ PSY at: 4
I 1I

-> keuze9
0
-> keuze4

'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

IIja"

II nee"

Text for state number 57 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
keuze4: "test of het volgende geldt : NSCP)=NRCS) "
BUSA con setto: $108; "haal NSNR op"
BUSB=con setto: $1CA; "haal RCB op"
COMPARE setto: %00001110;

Text for state number 58 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
keuze4a:
ALU COMPARE_Ns_Nr;

Text for state number 59 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
keuze4b:
[ PSY at: 4
: 1 " j a"

-> keuze5
o
-> keuze7

"nee"

Text for state number 60 of 'TopLevel\Byte_ProceSsor\STATE_CONTROLLER':
keuze5: "test of het volgende geldt : NRCP)=NSCS)+1 "
BUSA_con setto: $1CA; "haal NRCP) op uit RCB "
BUSB con setto: $108; "haal NSCS) op uit NSNR "
YAT - setto: $1; "het verschil is 1 "
COMPARE set to: %11100000;

Text for state number 61 of 'TopLevel\Byte Processor\STATE CONTROLLER':
keuze5a: --
ALU COMPARE_Ns_Nr_1;

Text for state number 62 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
keuze5b:
[ PSY at: 4
: 1 "ja"

-> e1
o
-> keuze6

Text for state number 63 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
keuze6: "test of het volgende geldt : NRCP)=NSCS)+O "
BUSA_con setto: $1CA; "haal NRCP) op uit RCB "
BUSB_con set to: $108; "haal NSCS) op uit NSNR "
YAT set to: $0; "het verschil is 0 "
COMPARE setto: %11100000;

Text for state number 64 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
keuze6a:
ALU COMPARE_Ns_Nr_1;

Text for state number 65 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
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keuze6b:
[ PS\oI at: 4
I 1 IIja"
I

-> f1
0 IInee"
-> g1

Text for state number 66 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
keuze7: "test of het volgende geldt : NRCP)=NSCS)+1 "
BUSA con setto: $1CA; "haal NRCP) op uit RCB "
BUSB-con setto: $108; "haal NSCS) op uit NSNR "
IJAT - setto: $1; "het verschi l is 1 "
COMPARE setto: %11100000;

Text for state number 67 of 'TopLevel\Byte_ProceSSOr\STATE_CONTROLLER':
keuze7a:
ALU COMPARE_Ns_Nr_1;

Text for state number 68 of 'TopLevel\Byte_ProceSSOr\STATE_CONTROLLER':
keuze7b:
[ PSIJ at: 4
: 1 "j a"

-> h1
o
-> keuze8

Text for state number 69 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
keuze8: "test of het volgende geldt : NRCP)=NSCS)+O "
BUSA_con setto: $1CA; "haal NRCP) op uit RCB "
BUSB con setto: $108; "haal NSCS) op uit NSNR "
IJAT - setto: $0; "het verschi l is 0 "
COMPARE setto: %11100000;

Text for state number 70 of 'TopLevel\Byte_ProceSSor\STATE_CONTROLLER':
keuze8a:
ALU COMPARE_Ns_Nr_1;

Text for state number 71 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
keuze8b:
[ PSIJ at: 4
I 1 "j a"

-> i 1
o
-> j1

SDLC/HDLC Controller
Pcpijn Lavrij88en, IIcm.ri.l9Pl

setto
setto
setto

Text for state number 72
keuze9:
BUSA con
COMPARE
IJAT

of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

$1CA; "haal bit 0 uit het RCB register en test of het is geset"
%00000001;
%00000001;

Text for state number 73 of 'TopLevel\Byte_ProcesSOr\STATE_CONTROLLER':
keuze9a:
ALU COMPARE;

Text for state number 74 of 'TopLevel\Byte_ProceSSOr\STATE_CONTROLLER':
keuze9b:
[ PS\oI at: 4
I 1 "j a"

-> c1
o
-> d1

Text for state number 75 of 'TopLevel\Byte_ProceSSOr\STATE_CONTROLLER':
b1:
BUSA con setto: $1C8; "haal het RBP bit uit het STS register"
COMPARE setto: %00000001; "hier mee moet het RBP bit word vergeleken"
IJAT setto: %00000001; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 76 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
b1a:
ALU compare

Text for state number
b1b:
[ PS\oI at: 4
: 1

-> b6
o
-> b2

77 of 'TopLevel\Byte_ProceSSor\STATE_CONTROLLER':

"is het RBP bit van het STS register geset"
"ja, ga informatie frame ontvangen"

"nee. ga CRC checken"



Text for state number 78 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
b2:
BUSA con setto: $1CO; "haal het Received Field Length = lengte informatie veld"
COMPARE setto: %00000000; "kijkt of het 0 groot is"
IIAT setto: %11111111; lOOp alle bits controleren"

Text for state number 79 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
b2a:
ALU compare
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Text for state number
b2b:
[ PSII at: 4
I 1

-> b4
o
.> b3

80 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het RBP bit van het STS register geset"
"ja, ga informatie frame ontvangen"

"nee. ga CRC checken"

Text for state number 81 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
b3:
BUSA_con setto: $1CB; "haal het Received Buffer Length register"
BUSB_con setto: $1CO; "haal het Received Field Length register"

Text for state number 82 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
b3a:
ALU A_smaller_B;

Text for state number
b3b:
[ PSII at: 4
I 1

-> b5
o
-> b4

83 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het RBP bit van het STS register geset"
"ja. ga informatie frame ontvangen"

"nee. ga CRC checken"

Text for state number 84 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
b4:
BUSA_con setto: $3C8; "haal uit het STS register het BOV bit en reset dit"
IIAT setto: %11110111;

Text for state number 85 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
b4a:
ALU reset;
-> b6

Text for state number 86 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
b5:
BUSA_con setto: $3C8; "haal uit het STS register het BOV bit en set dit"
IIAT set to: %00001000;

Text for state number 87 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
b5a:
ALU set;
-> b6

Text for state number 88 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
b6: "reset AM, RBE, SES en SER en set SI"
BUSA_con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
IIAT set to: %00010000;
COMPARE setto: %01010010;

Text for state number 89 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
b6a:
ALU change;

Text for state number 90 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
b6b:
BUSA con setto: $308" "haal het NSNR register, pas het aan en schrijf het dan weg"
IIAT - set to: %00000000;
COMPARE setto: %00010001;

Text for state number 91 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
b6c:
ALU change;
.> done

Text for state number 92 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c1:
BUSA con setto: $1C8; "haal het RBP bit uit het STS register"
COMPARE setto: %00000001; "hier mee moet het RBP bit word vergeleken"
IIAT setto: %00000001; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 93 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c1a:
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ALU compare

Text for state number
c1b:
[ PSIJ at: 4
: 1

-> c5
o
-> c2

94 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het RBP bit van het STS register geset"
"ja. ga informatie frame ontvangen"

"nee. ga CRC checken"
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Text for state number 95 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c2:
BUSA con setto: $1CB; "haal het Received Buffer Length register"
BUSB=con setto: $1CO; "haal het Received Field Length register"

Text for state number 96 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c2a:
ALU A_smaller_B;

Text for state number
c2b:
[ PSIJ at: 4
: 1

-> c4
o
-> c3

97 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het RBP bit van het STS register geset"
"ja. ga informatie frame ontvangen"

"nee. ga CRC checken"

Text for state number 98 of 'TopLevel\Byte Processor\STATE CONTROLLER':
c3: "TEST RECE IVEO PB" - -
BUSA con setto: $1CA; "haal het Optional Poll bit uit het RCB register"
COMPARE setto: %00010000; "hier mee moet het OP bit word vergeleken"
IJAT set to: %00010000; "a II een di t bi t moet worden verge leken"

Text for state number 99 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c3a:
ALU compare

Text for state number
c3b:
[ PSIJ at: 4
: 1

-> c10
o
-> c8

100 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het OP bit van het RCB register geset"
IIjall

IIneell

Text for state number 101 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c4:
BUSA con setto: $3C8; "haal uit het STS register het BOV bit en set dit"
IJAT setto: %00001000;

Text for state number 102 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c4a:
ALU set;
-> b6

Text for state number 103 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c5:
BUSA con setto: $1CO; "haal het Received Field Length = lengte informatie veld"
COMPARE setto: %00000000; "kijkt of het 0 groot is"
IJAT setto: %11111111; HOp alle bits controleren"

Text for state number 104 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c5a:
ALU compare

Text for state number
c5b:
[ PSIJ at: 4
: 1

-> c7
o
-> c6

105 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het RBP bit van het STS register geset"
"ja. ga informatie frame ontvangen"

"nee. ga CRC checken"

Text for state number 106 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c6: "reset AM. RBE en set SI"
BUSA_con set to: $3C8; "haal het STS register. pas het aan en schrijf het dan weg"
IJAT set to: %00010000;
COMPARE set to: %01010010;

Text for state number 107 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c6a:
ALU change;



-> c15

Text for state number 108 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c7: "TEST RECEIVED PB"
BUSA con setto: $lCA; "haal het Optional Poll bit uit het RCB register"
COMPARE setto: %00010000; "hier mee moet het OP bit word vergeleken"
\.JAT setto: %00010000; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 109 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c7a:
ALU compare
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Text for state number
c7b:
[ PS\.J at: 4
: 1

-> c14
o
-> c12

110 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het OP bit van het RCB register geset"
"ja"

Text for state number 111 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c8:
BUSA con setto: $1C8; "haal het TBF bit uit het STS register"
COMPARE setto: %10000000: "hier mee moet het TBF bit word vergeleken"
\.JAT setto: %10000000; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 112 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c8a:
ALU compare

Text for state number
c8b:
[ PS\.J at: 4
: 1

-> c10
o
-> c9

113 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het RBP bit van het STS register geset"
"ja, ga informatie frame ontvangen"

"nee. ga CRC checken"

Text for state number 114 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c9:
BUSA con setto: $lC8; "haal het OPB bit uit het STS register"
COMPARE setto: %00000100; "hier mee moet het OPB bit word vergeleken"
\.JAT setto: %00000100; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 115 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c9a:
ALU compare

Text for state number
c9b:
[ PS\.J at: 4
: 1

-> c10
o
-> c11

116 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het RBP bit van het STS register geset"
"ja, ga informatie frame ontvangen"

"nee. ga CRC checken"

Text for state number 117 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c10:
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
\.JAT - setto: %00100000; "reset OPB en set RTS"
COMPARE setto: %00100100:

Text for state number 118 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c10a:
ALU change:

Text for state number 119 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c11:
BUSA_con setto: $3C8; "haal uit het STS register het BOV bit en reset dit"
\.JAT setto: %11110111;

Text for state number 120 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c11a:
ALU reset:
-> c15

setto: $1C8: "haal het TBF bit uit het STS register"
setto: %10000000: "hier mee moet het TBF bit word vergeleken"
setto: %10000000: "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number
c12:
BUSA con
COMPARE
\.JAT

121 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

Text for state number 122 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
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c12a:
ALU compare

Text for state number
c12b:
[ PSIJ at: 4
: 1

-> c14
o
-> c13

123 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het RBP bit van het STS register geset"
"ja, ga informatie frame ontvangen"

"nee. ga CRC checken"
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Text for state number 124 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c13:
BUSA con setto: $1C8; "haal het OPB bit uit het STS register"
COMPARE setto: %00000100; "hier mee moet het OPB bit word vergeleken"
IJAT setto: %00000100; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 125 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c13a:
ALU compare

Text for state number
c13b:
[ PSIJ at: 4
: 1

-> c14
o
-> clS

126 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het RBP bit van het STS register geset"
"ja, ga informatie frame ontvangen"

"nee. ga CRC checken"

Text for state number 127 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c14:
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
IJAT - set to: %00100000; "reset OPB en set RTS"
COMPARE setto: %00100100;

Text for state number 128 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
c14a:
ALU change;

Text for state number 129 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
clS:
BUSA con setto: $308; "haal het NSNR register, pas het aan en schrijf het dan weg"
IJAT - set to: %00000000;
COMPARE setto: %00010001;

Text for state number 130 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
clSa:
ALU change;
-> done

Text for state number 131 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
dl:
BUSA con setto: $108 "haal NS(Secundair) op uit het NSNR register"
BUSB-con setto: $1CA "haal NR(Primair) op uit RCB (Received Control Byte)"
IJAT - setto: 1 "tellers moeten '1' verschillen"

Text for state number 132 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
dla:
ALU COMPARE_NS_NR_l;

Text for state number
dlb:
[ PSIJ at: 4
: 1

-> dS
o
-> d2

133 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het RBP bit van het STS register geset"
"ja, ga informatie frame ontvangen"

"nee. ga CRC checken"

Text for state number 134 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d2:
BUSA_con setto: $108 ; "haal NS(Secundair> op uit het NSNR register"
BUSB_con setto: $1CA ; "haal NR(Primair) op uit RCB (Received Control Byte)"
IJAT setto: 0 ; "tellers moeten '0' verschillen"

Text for state number 135 of 'TopLevel\Byte Processor\STATE CONTROLLER':
d2a: --
ALU COMPARE_NS_NR_l;

Text for state number
d2b:
[ PSIJ at: 4
: 1

-> d4

136 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het RBP bit van het STS register geset"
"ja, ga informatie frame ontvangen"



o
-> d3

"nee. ga CRC checken"
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Text for state number 137 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d3:
BUSA con setto: $1C8; "haal het RBP bit uit het STS register"
COMPARE setto: %00000001; "hier mee moet het RBP bit word vergeleken"
IJAT setto: %00000001; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 138 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d3a:
ALU compare

Text for state number
d3b:
[ PSIJ at: 4
: 1

-> d9
o
-> d6

139 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het RBP bit van het STS register geset"
"ja, ga informatie frame ontvangen"

"nee. ga CRC checken"
"deze state moet nog opgedeeld worden, omdat
er naar twee verschillende (niet opvolgende)
toestanden wordt gesprongen. Het werkt wel!"

Text for state number 140 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d4:
BUSA con setto: $1C8; "haal het RBP bit uit het STS register"
COMPARE setto: %00000001; "hier mee moet het RBP bit word vergeleken"
IJAT setto: %00000001; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 141 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d4a:
ALU compare

Text for state number
d4b:
[ PSIJ at: 4
: 1

-> dl0
o
-> d7

142 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het RBP bit van het STS register geset"
"ja, ga informatie frame ontvangen"

"nee. ga CRC checken"

Text for state number 143 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d5:
BUSA con setto: $1C8; "haal het RBP bit uit het STS register"
COMPARE setto: %00000001; "hier mee moet het RBP bit word vergeleken"
IJAT setto: %00000001; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 144 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d5a:
ALU compare

Text for state number
d5b:
[ PSIJ at: 4
: 1

-> dll
o
-> d8

145 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het RBP bit van het STS register geset"
"ja. ga informatie frame ontvangen"

"nee. ga CRC checken"

Text for state number 146 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d6:
BUSA_con setto: $3C8; "haal uit het STS register het BOV bit en reset dit"
IJAT setto: %11110111;

Text for state number 147 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d6a:
ALU reset;
-> d9

Text for state number 148 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d7:

__________B_~S_~-:c_~~_~:t_:~: __~3_:~;_.'~h_::~_~~:_h_:: STS register het BOV bit en reset dit"

Text for state number 149 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d7a:
ALU reset;
-> dl0

Text for state number 150 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d8:
BUSA_con setto: $3C8; "haal uit het STS register het BOV bit en reset dit"
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WAT setto: %11110111;

Text for state number 151 of , TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER' :
d8a:
ALU reset;
-> d11

Text for state number 152 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d9: "reset AM, RBE en SER en set SI en SES"
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
WAT - set to: %00010000;
COMPARE set to: %01010010;

Text for state number 153 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d9a:
ALU change;

Text for state number 154 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d9b:
BUSA con setto: $308; "haal het NSNR register, pas het aan en schrijf het dan weg"
WAT - setto: %00010000; "set SES"
COMPARE setto: %00010001;

Text for state number 155 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d9c:
ALU change;
-> done

Text for state number 156 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d10: "TEST RECEIVED PB"
BUSA con setto: $1CA; "haal het Optional Poll bit uit het RCB register"
COMPARE setto: %00010000; "hier mee moet het OP bit word vergeleken"
WAT setto: %00010000; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 157 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d10a:
ALU compare
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Text for state number
d10b:
[ PSW at: 4
: 1

-> d12
o
-> d14

158 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het OP bit van het RCB register geset"
IIjall

"nee"

Text for state number 159 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d11: "TEST RECEIVED PB"
BUSA con setto: $1CA; "haal het Optional Poll bit uit het RCB register"
COMPARE setto: %00010000; "hier mee moet het OP bit word vergeleken"
WAT setto: %00010000; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 160 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d11a:
ALU compare

Text for state number
d11b:
[ PSW at: 4
: 1

-> d13
o
-> d15

161 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het OP bit van het RCB register geset"
IIja"

Text for state number 162 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d12:
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
WAT - set to: %00100000; "reset OPB en set RTS"
COMPARE set to: %00100100;

Text for state number 163 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d12a:
ALU change;
-> d14

setto: $3C8" "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
set to: %00160000; "reset OPB en set RTS"
set to: %00100100;

Text for state number
d13:
BUSA con
WAT -
COMPARE

164 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

Text for state number 165 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d13a:
ALU change;



-> d15

Text for state number 166 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d14:
BUSA con setto: $308; "haal het NSNR register, pas het aan en schrijf het dan weg"
YAT - set to: %00000000;
COMPARE setto: %00010001;

Text for state number 167 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d14a:
ALU change;
-> done

Text for state number 168 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d15: "reset TBF en SI"
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
YAT - setto: %00010000;
COMPARE setto: %10010000;

Text for state number 169 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d15a:
ALU change;

Text for state number 170 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d15b:
BUSA con setto: $308; "haal het NSNR register, pas het aan en schrijf het dan weg"
YAT - setto: %00000000;
COMPARE setto: %00010001;

Text for state number 171 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d15c:
ALU change;

Text for state number 172 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d15d:
BUSA_con setto: $308; "haal het NSNR register, pas het aan en schrijf het dan weg"
YAT setto: %11100000;

Text for state number 173 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
d15e:
ALU increment;
-> done

Text for state number 174 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e1:
BUSA con setto: $1C8; "haal het RBP bit uit het STS register"
COMPARE setto: %00000001; "hier mee moet het RBP bit word vergeleken"
YAT setto: %00000001; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 175 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e1a:
ALU compare

Text for state number 176 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e2:
BUSA con setto: $1CO; "haal het Received Field Length = lengte informatie veld"
COMPARE setto: %00000000; "kijkt of het 0 groot is"
YAT setto: %11111111; "op alle bits controleren"

Text for state number 177 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e2a:
ALU compare
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Text for state number
e2b:
[ PSY at: 4
: 1

-> e4
o
-> e10

178 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is er een informatie frame"
UjaU

Text for state number 179 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e3:
BUSA_con setto: $1CB; "haal het Received Buffer Length register"
BUSB_con setto: $1CO; "haal het Received Field Length register"

Text for state number 180 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e3a:
ALU A_smaller_B;

Text for state number
e3b:
[ PSY at: 4
: 1

-> e13

181 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het informatie frame groter dan RBL"
"ja"
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o
-> e5

Text for state number 182 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e4: "TEST RECEIVED PB"
BUSA con setto: $1CA; "haal het Optional Poll bit uit het RCB register"
COMPARE setto: %00010000; "hier mee moet het OP bit word vergeleken"
IIAT setto: %00010000; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 183 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e4a:
ALU compare
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Text for state number
e4b:
[ PSII at: 4
I 1

-> e6
o
-> e8

184 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het OP bit van het RCB register geset"
II jail

IInee"

Text for state number 185 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e5: "TEST RECEIVED PB"
BUSA con setto: $1CA; "haal het Optional Poll bit uit het RCB register"
COMPARE setto: %00010000; "hier mee moet het OP bit word vergeleken"
IIAT setto: %00010000; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 186 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e5a:
ALU compare

Text for state number
e5b:
[ PSII at: 4
: 1

-> e7
o
-> e9

187 of 'TopLevel\Byte_ProceSSor\STATE_CONTROLLER':

"is het OP bit van het RCB register geset"
IIjall

IInee"

Text for state number 188 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e6:
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
IIAT - setto: %00100000; "reset OPB en set RTS"
COMPARE set to: %00100100;

Text for state number 189 of 'TopLevel\Byte_processor\STATE_CONTROLLER':
e6a:
ALU change;

______________________ A _

Text for state number 190 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e7:
BUSA con setto: $3C8" "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
IIAT - setto: %00100000; "reset OPB en set RTS"
COMPARE setto: %00100100;

Text for state number 191 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e7a:
ALU change;
-> e12

Text for state number 192 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e8:
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
IIAT - set to: %00000100; "set OPB "
COMPARE set to: %00000100;

Text for state number 193 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e8a:
ALU change;
-> e11

Text for state number 194 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e9:
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
IIAT - set to: %00000100; "set OPB "
COMPARE setto: %00000100;

Text for state number 195 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e9a:
ALU change;
-> e12



Text for state number 196 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e10: "reset AM"
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
~AT - set to: %00000000;
COMPARE setto: %00000010;

Text for state number 197 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e10a:
ALU change;
-> e14

Text for state number 198 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e11: "reset AM en set BOV"
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
~AT - setto: %00001000;
COMPARE setto: %00001010;

Text for state number 199 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e11a:
ALU change;
-> e14

Text for state number 200 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e12:
BUSA con setto: $308; "haal het NSNR register, pas het aan en schrijf het dan weg"
~AT - setto: %00001110;

Text for state number 201 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e12a:
ALU increment;
-> e14

Text for state number 202 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e13:
BUSA_con setto: $3C8; "haal uit het STS register het BOV bit en reset dit"
~AT setto: %11110111;

Text for state number 203 of 'TopLevel\Byte_ProcesSor\STATE_CONTROLLER':
e13a:
ALU reset;
-> e12

Text for state number 204 of 'TopLevel\Byte Processor\STATE CONTROLLER':
e14: "reset TBF en RBE en set SI"- -
BUSA_con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
~AT set to: %00010000;
COMPARE setto: %11010000;

Text for state number 205 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e14a:
ALU change;

Text for state number 206 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e14b:
BUSA con setto: $308; "haal het NSNR register, pas het aan en schrijf het dan weg"
~AT - set to: %00000000;
COMPARE setto: %00010001;

Text for state number 207 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e14c:
ALU change;

Text for state number 208 of 'TopLevel\Byte_ProceSSor\STATE_CONTROLLER':
e14d:
BUSA_con setto: $308; "haal het NSNR register, pas het aan en schrijf het dan weg"
~AT setto: %11100000;

Text for state number 209 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
e14e:
ALU increment;
-> done
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setto: $1C8; "haal het RBP bit uit het STS register"
setto: %00000001; "hier mee moet het RBP bit word vergeleken"
setto: %00000001; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 210
f1:
BUSA con
COMPARE
~AT

of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

Text for state number 211 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
f1a:
ALU compare

Text for state number
f1b:
[ PS~ at: 4
: 1

212 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is er een informatie frame"
"ja"
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-> f2
o
-> f3

II nee"
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Text for state number 213 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
f2:
BUSA con setto: $1CD; "haal het Received Field Length = lengte informatie veld"
COMPARE setto: %00000000; "kijkt of het 0 groot is"
WAT setto: %11111111; "op alle bits controleren"

Text for state number 214 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
f2a:
ALU compare

Text for state number
f2b:
[ PSW at: 4
: 1

-> f4
o
-> f10

215 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is er een informatie frame"
"ja"

IIneell

Text for state number 216 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
f3:
BUSA con setto: $1CB; "haal het Received Buffer Length register"
BUSB=con setto: $1CD; "haal het Received Field Length register"

Text for state number 217 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
f3a:
ALU A_smaller_B;

Text for state number
f3b:
[ PSW at: 4
: 1

-> f11
o
-> f5

218 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het informatie frame groter dan RBL"
IIja li

Text for state number 219 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
f4: "TEST RECEIVED PB"
BUSA_con setto: $1CA; "haal het Optional Poll bit uit het RCB register"
COMPARE setto: %00010000; "hier mee moet het OP bit word vergeleken"
WAT setto: %00010000; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 220 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
f4a:
ALU compare

Text for state number
f4b:
[ PSW at: 4
: 1

-> f6
o
-> f8

221 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het OP bit van het RCB register geset"
"ja"

"nee"

Text for state number 222 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
f5: "TEST RECEIVED PB"
BUSA_con setto: $1CA; "haal het Optional Poll bit uit het RCB register"
COMPARE setto: %00010000; "hier mee moet het OP bit word vergeleken"
WAT setto: %00010000; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 223 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
f5a:
ALU compare

Text for state number
f5b:
[ PSW at: 4
: 1

-> f7
o
-> f9

224 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het OP bit van het RCB register geset"
"ja"

"nee"

Text for state number 225 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
f6:
BUSA_con setto $3C8" "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
WAT setto %00100000; "reset OPB en set RTS"
COMPARE setto %00100100;



Text for state number 226 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
f6a:
ALU change;
-> f11

Text for state number 227 of 'TopLevel\Byte_ProceSSOr\STATE_CONTROLLER':
f7:
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
\JAT - setto: %00100000; "reset OPB en set RTS"
COMPARE setto: %00100100;

Text for state number 228 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
f7a:
ALU change;
-> f12

Text for state number 229 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
f8:
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
WAT - setto: %00000100; "set OPB "
COMPARE setto: %00000100;

Text for state number 230 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
f8a:
ALU change;

Text for state number 231 of 'TopLevel\Byte Processor\STATE CONTROLLER':
f9: --
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
WAT - set to: %00000100; "set OPB "
COMPARE set to: %00000100;

Text for state number 232 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
f9a:
ALU change;
-> f12

Text for state number 233 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
f10: "reset AM"
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
WAT - set to: %00000000;
COMPARE set to: %00000010;

Text for state number 234 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
f10a:
ALU change;
-> f14

Text for state number 235 of 'TopLevel\Byte Processor\STATE CONTROLLER':
f11: "reset AM en set BOV" - -
BUSA con setto: $3C8; "haa l het STS reg i s ter, pas het aan en schr i j f het dan weg"
WAT - set to: %00001000;
COMPARE setto: %00001010;

Text for state number 236 of 'TopLevel\Byte_ProcesSor\STATE_CONTROLLER':
f11a:
ALU change;
-> f14

Text for state number 237 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
f12:
BUSA_con setto: $308; "haal het NSNR register, pas het aan en schrijf het dan weg"
WAT setto: %00001110;

Text for state number 238 of 'TopLevel\Byte_ProceSSor\STATE_CONTROLLER':
f12a:
ALU increment;
-> f14

Text for state number 239 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
f13:
BUSA_con setto: $3C8; "haal uit het STS register het BOV bit en reset dit"
WAT setto: %11110111;

Text for state number 240 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
f13a:
ALU reset;
-> f12

Text for state number 241 of 'TopLevel\Byte Processor\STATE CONTROLLER':
f14: "reset RBE en set SI" - -
BUSA_con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schri jf het dan weg"
WAT setto: %00010000;
COMPARE setto: %01010000;
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Text for state number 242 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
f14a:
AlU change;

Text for state number 243 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
f14b: "reset SES en SER"
BUSA con setto: $308; "haal het NSNR register, pas het aan en schrijf het dan weg"
YAT - set to: %00000000;
COMPARE setto: %00010001;

Text for state number 244 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
f14c:
AlU change;
-> done

Text for state number 245 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
g1:
BUSA con set to: $1C8; "haal het RBP bit uit het STS register"
COMPARE setto: %00000001; "hier mee moet het RBP bit word vergeleken"
YAT setto: %00000001; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 246 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
g1a:
AlU compare

Text for state number 247 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
g2:
BUSA con setto: $1CO; "haal het Received Field length = lengte informatie veld"
COMPARE setto: %00000000; "kijkt of het 0 groot is"
YAT setto: %11111111; "op alle bits controleren"

Text for state number 248 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
g2a:
AlU compare
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Text for state number
g2b:
[ PSY at: 4
: 1

-> g4
o
-> g7

249 of 'Toplevel\Byte_ProcesSor\STATE_CONTROllER':

"is er een informatie frame"
"jan

Text for state number 250 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
g3:
BUSA con setto: $1CB; "haal het Received Buffer length register"
BUSB=con setto: $1CO; "haal het Received Field length register"

Text for state number 251 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
g3a:
AlU A_smaller_B;

Text for state number
g3b:
[ PSY at: 4
: 1

-> g6
o
-> g5

252 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':

"is het informatie frame groter dan RBl"
IIja ll

Text for state number 253 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
g4:
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
YAT - setto: %00100000; "reset OPB en set RTS"
COMPARE set to: %00100100;

Text for state number 254 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
g4a:
AlU change;
-> 97

setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
set to: %00100000; "reset OPB en set RTS"
set to: %00100100;

Text for state number
95:
BUSA con
YAT -
COMPARE

255 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':

Text for state number 256 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
gSa:
AlU change;
-> 97

Text for state number 257 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
g6:



BUSA con setto: $3C8; "haal uit het STS register het BOV bit en reset dit"
~AT setto: %11110111;

Text for state number 258 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROlLER':
g6a:
AlU reset;

Text for state number 259 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROlLER':
g7: "reset AM, RBE, SES en SER en set SI"
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
~AT - setto: %00010000;
COMPARE setto: %01010010;

Text for state number 260 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
g7a:
AlU change;

Text for state number 261 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
g7b:
BUSA con setto: $308· "haal het NSNR register, pas het aan en schrijf het dan weg"
~AT - setto: %OOOioooo;
COMPARE setto: %00010001;

Text for state number 262 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
g7c:
AlU change;
-> done

Text for state number 263 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
h1:
BUSA con setto: $1C8; "haal het RBP bit uit het STS register"
COMPARE setto: %00000001; "hier mee moet het RBP bit word vergeleken"
~AT setto: %00000001; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 264 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
h1a:
AlU compare

SOLe/HOLC Controllel
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Text for state number
h1b:
[ PS~ at: 4
: 1

-> h2
o
-> h3

265 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':

"is er een informatie frame"
IIjall

Text for state number 266 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
h2:
BUSA con setto: $1CD; "haal het Received Field length = lengte informatie veld"
COMPARE setto: %00000000; lOki jkt of het 0 groot is"
~AT setto: %11111111; lOOp alle bits controleren"

Text for state number 267 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
h2a:
AlU compare

Text for state number
h2b:
[ PS~ at: 4
I 1

-> h4
o
-> h10

268 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':

"is er een informatie frame"
IIja"

IIneell

Text for state number 269 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
h3:
BUSA con set to: $1CB; "haal het Received Buffer length register"
BUSB:con setto: $1CD; "haal het Received Field length register"

Text for state number 270 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
h3a:
AlU A_smaller_B;

Text for state number
h3b:
[ PS~ at: 4
I 1

-> h11
o
-> hS

271 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':

"is het informatie frame groter dan RBl"
"ja"

Text for state number 272 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
h4: "TEST RECEIVED PB"
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BUSA con setto $1CA; "haal het Optional Poll bit uit het RCB register"
COMPARE setto %00010000; "hier mee moet het OP bit word vergeleken"
WAT setto %00010000; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 273 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
h4a:
ALU compare

SDLC/HDI.C Controller
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Text for state number
h4b:
[ PSW at: 4
: 1

-> h6
o
-> h8

274 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het OP bit van het RCB register geset"
"ja"

"nee"

Text for state number 275 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
h5: "TEST RECEIVED PB"
BUSA con setto: $1CA; "haal het Optional Poll bit uit het RCB register"
COMPARE setto: %00010000; "hier mee moet het OP bit word vergeleken"
WAT setto: %00010000; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 276 of 'TopLevel\Byte_ProcesSor\STATE_CONTROLLER':
h5a:
ALU compare

Text for state number
h5b:
[ PSW at: 4
: 1

-> h7
o
-> h9

277 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het OP bit van het RCB register geset"
IIja ll

Text for state number 278 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
h6:
BUSA_con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
WAT setto: %00100000; "reset OPB en set RTS"
COMPARE setto: %00100100;

Text for state number 279 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
h6a:
ALU change;
-> h13

Text for state number 280 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
h7:
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
WAT - setto: %00100000; "reset OPB en set RTS"
COMPARE set to: %00100100:

Text for state number 281 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
h7a:
ALU change;
-> h12

Text for state number 282 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
h8:
BUSA con set to: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
WAT - set to: %00000100; "set OPB II

COMPARE set to: %00000100;

Text for state number 283 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
h8a:
ALU change;
-> h13

setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
setto: %00000100; "set OPB II

set to: %00000100:

Text for state number
h9:
BUSA con
WAT 
COMPARE

284 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

Text for state number 285 of 'TopLevel\Byte_ProceSSor\STATE_CONTROLLER':
h9a:
ALU change;
-> h12

Text for state number 286 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
h10: "reset AM en RBE"
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register. pas het aan en schrijf het dan weg"
WAT - set to: %00000000;
COMPARE set to: %01000010;



Text for state number 287 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
h10a:
AlU change;
-> h13

Text for state number 288 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
h11: "reset AM en RBE en set BOV"
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schri jf het dan weg"
YAT - set to: %00001000;
COMPARE setto: %01001010;

Text for state number 289 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
h11a:
AlU change;
-> h13

Text for state number 290 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
h12:
BUSA con set to: $3C8; "haal uit het STS register het BOV bit en reset dit"
YAT setto: %11110111;

Text for state number 291 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
h12a:
AlU reset;
-> h13

Text for state number 292 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
h13: "reset TBF en SI"
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
YAT - setto: %00010000;
COMPARE set to: %10010000;

Text for state number 293 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
h13a:
AlU change;

Text for state number 294 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
h13b:
BUSA con setto: $308; "haal het NSNR register, pas het aan en schrijf het dan weg"
YAT - setto: %00000001;
COMPARE set to: %00010001;

Text for state number 295 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
h13c:
AlU change;

Text for state number 296 of 'Teplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
h13d:
BUSA_con setto: $308; "haal het NSNR register, pas het aan en schrijf het dan weg"
YAT set to: %11100000;

Text for state number 297 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
h13e:
AlU increment;
-> done

Text for state number 298 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
i 1:
BUSA con setto: $1C8; "haal het RBP bit uit het STS register"
COMPARE setto: %00000001; "hier mee moet het RBP bit word vergeleken"
YAT set to: %00000001; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 299 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
i 1a:
AlU compare
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Text for state number
i 1b:
[ PSY at: 4
: 1

-> i 2
o
-> i3

300 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':

"is er een informatie frame"
IIjall

Text for state number 301 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
i 2:
BUSA con setto: $1CO; "haal het Received Field length = lengte informatie veld"
COMPARE setto: %00000000; "kijkt of het 0 groot is"
YAT sette: %11111111; "op alle bits controleren"

Text for state number 302 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':
i2a:
AlU compare

Text for state number 303 of 'Toplevel\Byte_Processor\STATE_CONTROllER':

an



i2b:
[ PSW at: 4 "is er een informatie frame"
I 1 "ja"I

-> i4
0 IInee"
-> i 10

Text for state number 304 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
i3:
BUSA con setto: $1CB; "haal het Received Buffer Length register"
BUSB:con setto: $1CO; "haal het Received Field Length register"

Text for state number 305 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
i3a:
ALU A_smaller_B;
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Text for state number
i3b:
[ PSW at: 4
: 1

-> i11
o
-> is

306 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het informatie frame groter dan RBL"
IIja"

"nee"

Text for state number 307 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
i4: "TEST RECEIVED PB"
BUSA_con setto: $1CA; "haal het Optional Poll bit uit het RCB register"
COMPARE setto: %00010000; "hier mee moet het OP bit word vergeleken"
WAT setto: %00010000; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 308 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
i4a:
ALU compare

Text for state number
i4b:
[ PSW at: 4
: 1

-> i6
o
-> i8

309 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het OP bit van het RCB register geset"
"ja ll

"neel!

Text for state number 310 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
is: "TEST RECEIVED PB"
BUSA_con setto: $1CA; "haal het Optional Poll bit uit het RCB register"
COMPARE setto: %00010000; "hier mee moet het OP bit word vergeleken"
WAT setto: %00010000; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 311 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
isa:
ALU compare

Text for state number
isb:
[ PSW at: 4
: 1

-> i7
o
-> i9

312 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het OP bit van het RCB register geset"
"ja"

Text for state number 313 of 'TopLevel\Byte_ProcessOr\STATE_CONTROLlER':
i 6:
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
WAT - setto: %00100000; "reset OPB en set RTS"
COMPARE setto: %00100100;

Text for state number 314 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
i6a:
ALU change;
-> i 13

setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
setto: %00100000; "reset OPB en set RTS"
setto: %00100100;

Text for state number
i7:
BUSA con
WAT -
COMPARE

315 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

Text for state number 316 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
i7a:
ALU change;
-> i 12



Text for state number 317 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
i8:
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
~AT - setto: %00000100; "set OPB "
COMPARE setto: %00000100:

Text for state number 318 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
i8a:
ALU change:
-> i 13

Text for state number 319 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
i9:
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
~AT - set to: %00000100: "set OPB "
COMPARE set to: %00000100;

Text for state number 320 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
i9a:
ALU change:
-> i 12

Text for state number 321 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
i 10: "reset AM en RBE en set SI"
BUSA_con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
~AT setto: %00010000;
COMPARE set to: %01010010;

Text for state number 322 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
i 10a:
ALU change;
-> i 13

Text for state number 323 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
i11: "reset AM en RBE en set BOVen SI"
BUSA_con setto: $3C8; "haal het STS register, pas het aan en schrijf het dan weg"
~AT setto: %00011000;
COMPARE setto: %01011010;

Text for state number 324 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
i 11 a:
ALU change;
-> i 13

Text for state number 325 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
i 12:
BUSA con setto: $3C8; "haal uit het STS register het BOV bit en reset dit"
~AT setto: %11110111:

Text for state number 326 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
i 12a:
ALU reset:
-> i 13

Text for state number 327 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
i 13:
BUSA con setto: $308; "haal het NSNR register, pas het aan en schrijf het dan weg"
~AT - setto: %00000001:
COMPARE setto: %00010001:

Text for state number 328 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
i 13a:
ALU change:
-> done

SDLC/HDLC ControllE
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setto: $1C8: "haal het RBE bit uit het STS register"
setto: %01000000; "hier mee moet het RBE bit word vergeleken"
setto: %01000000; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number
j 1:
BUSA con
COMPARE
~AT

329 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

Text for state number 330 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
j1a:
ALU compare

Text for state number
j 1b:
[ PS~ at: 4
: 1

-> j5
o
-> j2

331 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is er een informatie frame"
IIjall

Text for state number 332 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
j2:
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BUSA con setto: $1CB; "haal het Received Buffer Length register"
BUSB:con setto: $1CO; I~aal het Received Field Length register"

Text for state number 333 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
j2a:
ALU A_smaller_B;

SOLC/HOLC Controller
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Text for state number
j2b:
[ PS\/ at: 4
I 1

-> j4
o
-> j3

334 of 'TopLevel\Byte_ProceSsor\STATE_CONTROLLER':

"is het informatie frame groter dan RBL"
"ja"

IInee"

Text for state number 335 of 'TopLevel\Byte_ProceSSor\STATE_CONTROLLER':
j3:
BUSA con setto: $3C8; "haal uit het STS register het BOV bit en reset dit"
\/AT setto: %11110111;

Text for state number 336 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
j3a:
ALU reset;
-> j5

Text for state number 337 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
j4:
BUSA con setto: $3C8; "haal uit het STS register het BOV bit en set dit"
\/AT setto: %00001000;

Text for state number 338 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
j4a:
ALU set;

Text for state number 339 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
j5: "reset AM, RBE en set SES en SER en SI"
BUSA con setto: $3C8; "haal het STS register. pas het aan en schrijf het dan weg"
\/AT - setto: %00010000;
COMPARE setto: %01010010;

Text for state number 340 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
j5a:
ALU change;

Text for state number 341 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
j5b:
BUSA con setto: $308; "haal het NSNR register, pas het aan en schrijf het dan weg"
\/AT - setto: %00010001;
COMPARE setto: %00010001;

Text for state number 342 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
j5c:
ALU change;
-> done

Text for state number 343 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
k1: "SIU AUTO MODE TRANSMIT"
BUSA con setto: $1C8; "haal het TBF bit uit het STS register"
COMPARE setto: %10000000; "hier mee moet het TBF bit word vergeleken"
\/AT setto: %10000000; "aIleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 344 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
k1a:
ALU compare

Text for state number
k1b:
[ PS\/ at: 4
I 1

-> k2
o
-> k3

345 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het TBF bit van het STS register geset"
IIjall

IIneell

Text for state number 346 of 'TopLevel\Byte_ProceSSOr\STATE_CONTROLLER':
k2:
BUSA con setto: $1CA; "haal het P/F bit in het RCB register geset"
COMPARE set to: %00010000; "hier mee moet het P/F bit word vergeleken"
\/AT setto: %00010000; "aileen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 347 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
k2a:
ALU compare

Text for state number 348 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
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k2b:
( PS\J at: 4, 1,

-> k3
0
-> k4

"is het P/F bit van het RCB register geset"
IIja"

Unee"

Text for state number 349 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
k3:
BUSA con setto: $1C8; "haal het RBP bit uit het STS register"
COMPARE setto: %00000001; "hier mee moet het RBP bit word vergeleken"
\JAT setto: %00000001; "aileen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 350 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
k3a:
ALU compare

Text for state number
k3b:
( PS\J at: 4
I 1

-> k6
o
-> k5

351 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het RBP bit van het STS register geset"
IIjan

Text for state number 352 of 'TopLevel\Byte Processor\STATE CONTROLLER':
k4: "verzend het informatie frame" -
ALU aanvraag_data;

Text for state number 353 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
k4a:
( PS\J at: 5 "is het aanvraag data geset"
: 1 "ja, ga informatTe byte verzenden"

BUSA con setto: $10C; "haal (TBS) Transmit Buffer Start"
BUSB=con setto: $3CO; "haal (TFL) Transmitted Field Lenght en 1 ophogen"

"aanname RFL wordt gebruikt als TFL, moet door gebruiker worden geleegd"
-> k4b
o
ALU aanvraag data;
-> k4a -

l ;

"nee. wacht tot geset"

Text for state number 354 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
k4b:
ALU VERZENO;
BUSA con setto: $10B; "haal (TBL) Transmit Buffer Length"
BUSB=con setto: $1CO; "haal (TFL) Transmitted Field length"

Text for state number 355 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
k4c:
ALU COMPARE_A_B;

Text for state number 356 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
k4d:
( PS\J at: 4 "is TBL gelijk aan TFL"
: 1 "ja, alle informatie byte verzonden"

-> k7
o Her moet nog meer informat i e komen"
ALU aanvraag_data;
-> k4a

l;

Text for state number 357 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
k5: "verzending van een Receiver Ready frame"
ALU aanvraag_data;

Text for state number 358 of 'TopLevel\Byte_ProceSSOr\STATE_CONTROLLER':
k5a:

"nee. wacht met zenden totdat er om wordt gevraagd (geset)"

setto: $108;
setto: %00010001;
setto: %00011111;

PS\J at: 5
1
BUSA con
\JAT -
COMPARE
-> k5b
o
ALU aanvraag data;
-> k5a -

l;

"is het aanvraag data geset"
"ja, ga RR byte verzenden"
"haal Nr (lees NS(S» uit het
"wat set ten wat reset ten"
"om welke bits gaat het"

NSNR register en verzend dit in het RR framE

Text for state number 359 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
k5b:
ALU VERZENO_ex;

Text for state number 360 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

94
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k6: "verzending van een Receiver Ready frame"
ALU aanvraag_data;

Text for state number 361 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
k6a:
[ PSW at: 5 "is het aanvraag data geset"
: 1 "j a, ga RR byte verzenden"

BUSA con setto: $108; "haal Nr (lees NS(S» uit het NSNR register en verzend dit in het RR frame"
WAT - setto: %00010101; "wat setten wat resetten"
COMPARE setto: %00011111; "om welke bits gaat het"
-> k6b
o "nee. wacht met zenden totdat er om wordt gevraagd (geset)"
ALU aanvraag data;
-> k6a -

] ;

Text for state number 362 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
k6b:
ALU VERZEND_ex;

Text for state number 363 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
k7:
BUSA con setto: $3C8; "haal het RBP bit uit het STS register"
WAT - setto: %11011111;

Text for state number 364 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
k7a:
ALU RESET;
-> done

Text for state number 365 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
m1: "SIU FLEXIBELE MODE RECEIVE"
ALU nieuwe_data_van_FIFO; "kijk alvast of er drie data bytes in de FIFO zijn"

Text for state number 366 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
m1a: "Ontvang volgende byte"
[ PSW at:
: 1 "data voor dit station"

-> a2
o "nog geen data voor di t stat ion"
ALU nieuwe data van FIFO;
-> a1a - - -

Text for state number 367 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
m2: "i s di t byte voor di t stati on of al gemeen"
BUSA_con setto: $1CE; "haal het STAD byte uit registers"

Text for state number 368 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
m2a:
ALU STATION;

Text for state number
m2b:
[ PSW at: 2
: 1

-> m3
o
-> done

369 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is er data voor dit station"
"data voor dit station"

"geen data voor dit station"

Text for state number 370 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
m3:
ALU nieuwe_data_van_FIFO;

Text for state number 371 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
m3a:

PSW at: 1
1 "er zijn drie data bytes in de FIFO en er kan dus een byte worden gelezen"
ALU nieuwe_data_van_FIFO;
BUSA con setto: $2CA; "schri j f di t byte naar RCB"
->m3b
o "nog geen 3 bytes in de FIFO"
ALU nieuwe data van FIFO;
->m3a - - -

Text for state number 372 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
m3b:
ALU ABORT;

Text for state number
m3c:
[ PSW at: 4
: 1

-> done

373 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"wordt het frame op een of andere manier afgebroken"
IIja ..



o
-> m4

"nee, gewoon door gaan"
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Text for state number 374 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
m3d: " ontvang het informatie frame en zet dit in het ontvangst buffer"
ALU ODAV;

Text for state number 375 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
m3e:
[ PSW at: 5 "is het ODAV geset"
I 1 " ja, ga informat i e byte ontvangen"

BUSA con setto: $1CC; "haal (RBS) Receive Buffer Start"
BUSB-con setto: $3CD; "haal (RBL) Received Buffer Lenght en 1 ophogen"
-> m3f
o "nee. wacht tot geset"
ALU ODAV;
-> m3e

] ;

Text for state number 376 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
m3f:
ALU ZEND;
BUSA con setto: $1CB; "haal (RBL) Receive Buffer Length"
BUSB:con setto: $1CD; "haal (RFL) Receive Field length"

Text for state number 377 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
m3g:
ALU COMPARE_A_B;

Text for state number
m3h:
[ PSW at: 4
I 1

-> m4
o
ALU ODAV;
-> m3e

] ;

378 of 'TopLevel\Byte_ProceSSor\STATE_CONTROLLER':

"is RBL gelijk aan RFL"
"ja, ga informatie byte ontvangen"

"er moet nog meer informatie komen"

Text for state number 379 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
m4: "ga nu CRC checken"
ALU CRC

Text for state number
m4a:
[ PSW at: 6
: 1

-> keuze
o
ALU CRC;
-> done

] ;

380 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is de CRC check goed"
"ja, ga verder"

"nee, CRC check is verkeert, dus stoppen"

Text for state number 381 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
m5:
BUSA con setto: $1C8; "haal het RBP bit uit het STS register"
COMPARE set to: %01010000;
WAT set to: %00010000;

Text for state number 382 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
m5a:
ALU CHANGE;
-> done

ALU aanvraag_data;

Text for state number
p1:

383 of 'TopLevel\Byte Processor\STATE CONTROLLER':
"SIU FLEXl BELE TRANSMI T MODE"
"verzend het informatie frame"
"wordt er om data gevraagd"

Text for state number 384 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
p1a:

[ PSW at: 5 "is het aanvraag data geset"
1 "ja, ga informatTe byte verzenden"
BUSA con setto: $1DC; "haal (TBS) Transmit Buffer Start"
BUSB:con setto: $3CD; "haal (TFL) Transmitted Field Lenght en 1 ophogen"

"aanname RFL wordt gebruikt als TFL, moet door gebruiker worden geleegd"

] ;

-> p1b
o
ALU aanvraag_data;
-> p1a

"nee. wacht tot geset"
"wordt er om data gevraagd"

Text for state number 385 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
p1b:

ALU VERZEND; "verzend het informatie byte"
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Text for state number 386 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
p1c:

ALU aanvraag data; "wordt er om data gevraagd"
[ PSIJ at: 5 -
: 1 "ja"

BUSA con setto: $10A· "haal (TCB) Transmit CONTROL BUFFER"
COMPARE set to: %00000000;
IJAT setto: %00000000;
-> p1d Olga verder naar de volgende stap"
o "nee"
-> p1c

] ;

Text for state number 387 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
p1d:

ALU VERZENO_ex; "verzend het TCB buffer als controle veld"

en 1 ophogen"
moet door gebruiker worden geleegd"

"is het aanvraag data geset"
"ja, ga informatTe byte verzenden"
"haal eTBS) Transmit Buffer Start"
"haal (TFL) Transmitted Field Lenght
"aanname RFL wordt gebruikt als TFL,
Olga verder naar de volgende stap"
"nee. wacht tot geset"
"wordt er om data gevraagd"
"probeer het opnieuw"

-> pH
o
ALU aanvraag data;
-> p1e -

state number 388 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
p1e:

[ PSIJ at: 5
1
BUSA con set to: $10C;
BUSB:con set to: $3CO;

Text for

] ;

Text for state number 389 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
pH:

ALU VERZENO; "verzend de databyte"
BUSA con setto: $10B; "haal (TBL) Transmit Buffer Length"
BUSB:con setto: $1CO; "haal (TFL) Transmitted Field length"

Text for state number 390 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
p1g:
ALU COMPARE_A_B; "vergelijk of beide registers gelijk zijn"

Text for state number 391 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
p1h:
[ PSIJ at: 4 "is TBL gelijk aan TFL"
: 1 "ja, alle informatie byte verzonden"

.> p2 Olga verder naar de volgende stap"
o "er moet nog meer informatie komen"
ALU aanvraag data; "wordt er om data gevraagd"
-> p1d - "probeer het opnieuw"

] ;

Text for state number 392 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
p2:
BUSA con setto: $3C8; "haal het TBF bit uit het STS register"
IJAT - setto: %01111111;

Text for state number 393 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
p2a:
ALU RESET;
-> p5

Text for state number 394 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
p3: "LOOP mode?"
BUSA con setto: $1C8; "haal het LOOP bit uit het SMO register"
COMPARE setto: %10000000; "hier mee moet het LOOP bit word vergeleken"
IJAT setto: %10000000; "alleen dit bit moet worden vergeleken"

Text for state number 395 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
p3a:
ALU compare

Text for state number
p3b:
[ PSIJ at: 4
I 1

-> p5
o
-> p4

396 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':

"is het geset"
IIja ll
"loop mode"
"nee"
"non-loop mode"

Text for state number 397 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
p4: "verzend een abort sequentie"

REG 0 setto: 1;
REG:P setto: 1;

Text for state number 398 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
p5:



REG E
BUSA con
IIAT 
COMPARE

setto:
setto:
set to:
setto:

1-
$3C8;
%00010000;
%00110000;

"laatste data byte"
"haal het RTS en Sl bit uit het STS register"
"set SI en reset RTS"

SDLC/HDLC Controller
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Text for state number 399 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
pSa:
ALU CHANGE; "geef de verandering door"
-> done

Text for state number 400 of 'TopLevel\Byte_Processor\STATE_CONTROLLER':
done:

-> begin_einde

Text for state number 401 of 'TopLevel\Byte_ProceSSor\STATE_CONTROLLER':
openstaande_activiteiten:
"kunnen benaderen van de i nhoud van de FIFO
ZELF KLOKMODE moet de 32x oversampling kunnen ondersteunen (bestuurbare 2deler)
SIUST counter moet nog worden geimplementeerd
"

END OF DOCUMENT.
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IDASS beschrijving van de ALU

'TopLevel\Byte_Processor\ALU' is an operator.

This operator has 23 functions.
The default function is 'nothing'.

Text for function 'A_smaller_B' of 'TopLevel\Byte_Processor\ALU':
PSloIo := ( ( (REG A) < (REG B) ) "test of register A kleiner dan register b"

i fO: $00- - "tellers zi jn ni et gel i jk dus stoppen"
if1: «PSloIi/\$00)\/$10) ). "tellers zijn gelijk"

dma_con := $000.

Text for function 'aanvraag_data' of 'TopLevel\Byte_Processor\ALU':
PSloIo := (aanvraag data "test of informatiebyte aanwezig"

i fO: $00 - "geen i nformat i e byte"
if1: «PSloIi/\$00)\/$20) "er is een informatiebyte" ).

dma_con := $000.

Text for function 'ABORT' of 'TopLevel\Byte_Processor\ALU':
PSloIo := ( ( ABORT /\ ( FLAG not) ) "test of FLAG patroon gedetecteerd en RBE bit in STS
register geset"

if0: $00 "er is geen data en er gebeurt dus niets "
if1: «PSloIi/\$00)\/$08) "er is data" ).

RESUL 1 := FIFO in.
dma_con := $000.

Text for function 'B naar A' of 'TopLevel\Byte_Processor\ALU':
RESUL 1 := REG B:- "schuif data van B naar A"
dma_con := $000.

Text for function 'CHANGE' of 'TopLevel\Byte_Processor\ALU':
RESUL 1 := «REG A/\(COMPARE not» \I (IoIAT /\ COMPARE». "change reg_a indien compare hoog naar wat "
dma con := $000.-
PSloIo := PSloIi.

Text for function 'COMPARE' of 'TopLevel\Byte_Processor\ALU':
PSloIo := ( ( (REG A /\ IoIAT) = (COMPARE /\ IoIAT) )"test of FLAG patroon gedetecteerd en RBE bit in STS
register geset" -

if0: $00 "er is geen data en er gebeurt dus niets "
if1: «PSloIi/\$00)\/$10) ). "er is data"

dma_con := $000.

Text for function 'COMPARE_A_B' of 'TopLevel\Byte_ProcessOr\ALU':
PSloIo := ( ( (REG A) = (REG B» "test of register a gel i jk is aan register b"

if0: $00- - "tellers zijn niet gelijk dus stoppen"
if1: «PSloIi/\$00)\/$10) ). "tellers zijn gelijk"

dma_con := $000.

Text for function 'compare_CTS_GA_LOOP' of 'TopLevel\Byte_Processor\ALU':
PSloIo := ( ««REG A/\IoIAT)=(COMPARE/\IoIAT»/\ABORT)\/«(REG A/\IoIAT)=«COMPARE not)/\IoIAT»/\CTS» "test of
«CTS LOOP noO-of (Go AHEAD. LOOP»" -

i fO: $00 "er is geen data en er gebeurt dus ni ets "
if1: «PSloIi/\$00)\/$10) ). "er is data"

dma_con := $000.

Text for function 'compare Ns Nr' of 'TopLevel\Byte Processor\ALU':
PSloIo := ( «REG A /\ COMPARE)=(REG B /\ COMPARE»

if1: «PSloIi/\$00)\/$10) -
"de tellers zijn gelijk"

if0: $00).
"de tellers zijn niet gelijk dus stoppen"
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Text for

dma_con := $000.

function 'COMPARE NS NR I' of 'TopLevel\Byte Processor\ALU':
PSllo := ( «REG A from: 5 to: 7)=««REG B from:5 to: 7) width: 3)+(IIAT

"test of de pakket teller overeenkomen (= 1 verschil)"
if1: «PSlli/\$00)\/$10)

"de tellers zijn gelijk"
if0: $00).

"de tellers zijn niet gelijk dus stoppen"
dma_con := $000.

Text for function 'CRC' of 'TopLevel\Byte_Processor\ALU':
PSllo : = ( ( FRAME OK ) "i s de CRC check goed"

if0: $00 - "nee"
if1: «PSlli!\$00)\!$20». "ja maak bit 6 van PSII hoog"

dma_con := $000.
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width: 3» width: 3»

Text for function 'FLAG_RBE' of 'TopLevel\Byte_Processor\ALU':
PSllo := ( ( (FLAG = 1) /\ «REG A at: 6) = 1) ) "test of FLAG patroon gedetecteerd en RBE bit in STS
reg i s ter geset" -

i fO: $00 "er is geen data en er gebeurt dus ni ets "
ifl: «PSlli/\$OO)\!$OI) "er is data" ).

dma_con := $000.

Text for function 'increment' of 'TopLevel\Byte Processor\ALU':
RESUL1 := "increment reg a afhankel iIk in IIAT"

«IIAT at: 7) -
if1: ««(REG A at: 5 width: 3) inc) width: 3), 5 zeroes)\/(REG A /\ (IIAT not»)
if0: «4 zeroes,«(REG:A at: 1 width: 3) inc) width: 3), 1 zeroes)\/(REG:A /\ (IIAT not»».

dma con := $000.
PSllo := PSII i .

Text for function 'INFORMATIE_VELD' of 'TopLevel\Byte_Processor\ALU':
PSllo := (FLAG "test of informatieveld aanwezig"

if0: $00 "geen informatie veld"
if1: «PSlli!\$00)\/$08) "er is een informatieveld" ).

dma_con := $000.

Text for function 'nieuwe data van FIFO' of
PSllo := ( (ODAV-/\ ODAV 3'bytes )

if0: $00 -
if1: «PSlli/\$00)\/$02)

RESUL1 := FIFO in.
dma_con := $000.

'TopLevel\Byte_Processor\ALU':
"test data ingang"
"er gebeurt niets"
"er is data" ) .

Text for function 'nothing' of 'TopLevel\Byte_Processor\ALU':
PSllo : = PSlli.
dma_con := $000.

Text for function 'ODAV' of 'TopLevel\Byte_Processor\ALU':
PSllo := (ODAV "test of informatiebyte aanwezig"

if0: $00 "geen informatie byte"
ifl: «PSllil\$00)\/$20) "er is een informatiebyte" ).

dma_con := $000.

Text for function 'RESET' of 'TopLevel\Byte Processor\ALU':
RESUL1 := (REG A /\ IIAT). " set bit in IIAT"
dma con := $000:
PSllo := PSII i •

Text for function 'SET' of 'TopLevel\Byte Processor\ALU':
RESUL 1 := (REG A \/ IIAT). " set bit in IIAT"
dma con := $000:
PSllo := PSII i •

Text for function 'STATION' of 'TopLevel\Byte Processor\ALU':
PSllo := ( «FIFO in=REG A) \/ (FIFO-in=$FF» "indien het bericht voor dit station bestemt is wordt bit
van PSII geset" - - -

if1: «PSlli!\$00)\!$04) "data voor dit station"
if0: $00). "geen data voor dit station dus er gebeurt nlets"

dma_con := $000.

Text for function 'verzend' of 'TopLevel\Byte_Processor\ALU':
PSllo := O.
dma con := «(REG A + REG B) width: 10) \/ $100).
RESUL2 := (REG_B-+l). -

Text for function 'verzend_ex' of 'TopLevel\Byte_ProcessOr\ALU':
PSllo := O.
dma con := O.
int:to_buf := (REG_A/\(COMPARE not»\/(IIAT/\COMPARE).

Text for function
PSllo
dma con
RESUL2

'ZEND' of 'TopLevel\Byte_Processor\ALU':
= O~

= «(REG A + REG B) width: 10) \/ $200).
(REG_B-+l). -
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IDASS beschrijving van de Special Function Registers

e><_ou t "'---==--""

eM_in "'---==---""
DB_toJlEG

DBJrolOJlEG
Rx_con "'---1"i"7'"ii>rL--'>O dual_con REC_contro 1

ex_out1 J>UAL-port.dJAM
clual_inl

eo x_i n 1 "'---==-
clual_out!

.)(_con1 """",[,,,,,"'.1_
dual_conl

Lr===~~::~k .xchAng.
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<I_a L ca h dua I _adrJ.
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44h

d 0 i __IT... dual out
- -. r- -

DUAL...,ported

controle t.1-l9controle

Hierboven is de DUAL_ported_RAM module nog verder uitgewerkt

'TopLevel\Byte_Processor\REGISTERS' is a schematic.

Control specification:
%1XX write: dual in.
r~1X write: dual in1.
%XX1 write: DB_to_dual.

'TopLevel\Byte_Processor\REGISTERS\DUAL-ported_RAM\OPERATOR' is an operator.

Text for function 'normaal' of 'TopLevel\Byte_Processor\REGISTERS\DUAL_ported_RAM\OPERATOR':
d i 0 := d i.
d-a- := (d c from: 0 to: 7>-
d-o := do i.
d-i 01 := d-il.
d-al := d-c1 from: 0 to: 7.
d:01 := d:o_i1.
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db i a = db i.
db=a- = db-c from: 0 to: 7.
db a = db-o i.
controle =(d_c at: 9),(d_c1 at: 9),(db_c at: 9).

Text for function 'normaal' of 'TopLevel\Byte_Processor\REGISTERS\exchange':
RBE := STS in at: 6.
RTS := STS-in at: 5.
PFS := SMO-in at: 2.
NFCS := SMO-in at: O.
LOOP := SMO-in at: 3.
SCM02 := SMO-in from: 5 to: 7.
NRZI := SMO-in at: 4.
SMO out := ( «BUSA can from: 0 to: 7) = $C9) /\ «BUSA_con at: 9) = 1)

- if 1: BUSA in
if0: ( «SUSB can from: 0 to: 7) = $C9) /\ «BUSB_con at: 9) 1)

i f1: BUSS in
i fO: SMO Tn ) ).

STS_out := ( «BUSA can from: 0 to: 7) = SC8) /\ «BUSA_con at: 9) = 1)
i f1: BUSA in
if0: ( «SUSB can from: 0 to: 7) = SC8) /\ «BUSB_con at: 9) = 1)

i f1: BUSS in
i fO: STS Tn ) ).

NSNR_out := ( «BUSA can from: 0 to: 7) = S08) /\ «BUSA_con at: 9) = 1)
if1: BUSA in
if0: ( «SUSB can from: 0 to: 7) = S08) /\ «BUSB_con at: 9) = 1)

i f1: BUSS in
if0: NSNR=in ).

«(BUSA can from: 0 to: 7) = SC9) /\ «BUSA_con at: 8) = 1»
if1: SMO in
if0: ( «(BUSA can from: 0 to: 7) = SC8) /\ «BUSA_con at: 8) = 1»

if1: STS Tn
if0: ( «(BUSA can from: 0 to: 7) = S08) /\ «BUSA_con at: 8) = 1»

if1: NSNR-in
if0: ex_in) ) ).

«(BUSB can from: 0 to: 7) = SC9) /\ «BUSB_con at: 8) = 1»
i f1: SMO in
if0: ( «(BUSB can from: 0 to: 7) = SC8) /\ «BUSB_con at: 8) = 1»

if1: STS Tn
if0: ( «(BUSB can from: 0 to: 7) = S08) /\ «BUSB_con at: 8) = 1»

if1: NSNR-in
if 0: eX_in1) ) ).

ex_con := BUSA can.
ex out := BUSA-in.
ex-con1:= BUSB-con.
ex=out1:= BUSB=in.

Text for function 'normaal' of 'TopLevel\Byte_Processor\REGISTERS\SFR_op':
SMO := ( «REG control from: 0 to: 7) SC9) /\ «REG_control at: 9)lread" 1)

if0: SMD in
if1: DB to REG ).

STS := ( «REG-control from: 0 to: 7) = SC8) /\ «REG_control at: 9)lread" 1)
if1: DB-to REG
if0: STS in ).

NSNR := ( «REG control from: 0 to: 7) = S08) /\ «REG_control at: 9)l read" = 1)
if1: DB-to REG
if0: NSNR Tn ).

DB from REG := ( «(REG control from: 0 to: 7) = SC9) /\ «REG_control at: 8) = 1»
- - if1: SMO-in

if0: ( «(REG control from: 0 to: 7) = SC8) /\ «REG_control at: 8) = 1»
if1: STS-in
if0: ( «(REG control from: 0 to: 7) = S08) /\ «REG_control at: 8) = 1»

if1: NSNR in
if0: OB_to_REG) ) ).
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IDASS beschrijving van de DMA UNIT

B in

value_ou t

. value_i n

con t:l:'O l_ou t

HOLD
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'TopLevel\Byte_Processor\DMA_UNIT' is a schematic.

Text for function 'normaal' of 'TopLevel\Byte_Processor\DMA_UNIT\DMA_Operator':
control out := ( «B con at: 9) = 1 )

- if0: (HOLD ack
if0: control in
if 1: $000) 

ifl: B con).
value_out := ( «B con at: 9) =

if 0: (HOLD ack
if0: value in
ifl: $00) -

ifl: Bin).
Hold := «B con at: 9) \/ (control in at: 9» 1\ (HOLD_ack not).
write .- (B con at: 9).
D_con := (HOLD ack

if 0:-$00
ifl: control in).

D_out := (HOLD ack
if 0:-$00
ifl: value_in).
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IDASS beschrijving van de FIFO

OUT_toJIFO

'TopLevel\Byte_Processor\FIFO' is a schematic.

Control specification:
%1 load.
%0 hold.

'TopLevel\Byte_Processor\FIFO\b2' is a register.
Control specification:

%1 load.
%0 hold.

'TopLevel\Byte Processor\FIFO\b3' is a register.
Control specification:

%1 load.
%0 hold.

or:l:·:I--b~~r---------,
DAU_3bytes

'TopLevel\Byte Processor\FIFO\FIFO to INT' is an off-schematic connector.
Control specification: - -

%1 load.
%0 hold.

'TopLevel\Byte Processor\FIFO\REG 2' is a register.
Control specification: -

%1 load.
%0 hold.

'TopLevel\Byte Processor\FIFO\REG 3' is a register.
Control specification: -

%1 load.
%0 hold.
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IDASS beschrijving van het BUFFER

OUT
FIFO

controle
c

UNJ<

IN
UNJ<

B_con f'~@:======:J<EUZE L

OUT hur1~.~~::::::::::~

:.:

controle
nieuwe_aanvraag

-'"--J~. vraag_data
Operator

'TopLevel\Byte Processor\BUFFER' is a schematic.
Control specifIcation:

%00 reset.
%01 write.
%10 read.
%11 write; read.

Text for function 'normaal' of 'TopLevel\Byte Processor\BUFFER\KEUZE':
OUT:= (B con "er dient hier gekozen te worden of er data van de DMA unit of de ALU komt"

i fl: Buf 1
if0: BufO).

Text for function 'normaal' of 'TopLevel\Byte Processor\BUFFER\Operator':
tel_out := tel in. -
nu : = n i euwe aanvraag.
vraag data := «tel In=O)/\(nieuwe aanvraag=1)/\(voor=0». "dwz opgaande flank"
contrale := «(tel_in>0)/\(nieuwe_aanvraag=0)/\(voor=1» "dwz neergaande flank") width: 2.
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