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SAMENVATTING

Bij de vakgroep Medlsche Elektrotechniek aan de
Technische Universiteit Eindhoven Is een experlmentele
meetopstelling voor ultrasone transmissle tomografie
ontwikkeld. Met deze meetopstelling kunnen plaatjes worden
gemaakt van doorsneden van objekten, waarblj de looptljd en
de demping van geluldspulsen als funktie van de plaats In het
objekt worden weergegeven.

In deze meetopstelling wordt een ITT2020 computer
gebruikt als het besturende en rekenende onderdeel. Door de
beperkte geheugenkapaclteit van de ITT2020 wordt een meting
ernstig vertraagd. Om de snelheid van de metingen te
vergroten wordt de ITT2020 vervangen. De rekentaak wordt over
genomen door een IBM PC. Daarnaast wordt de IEEE-488 bus
toegepast om de verschl11ende onderdelen van de
meetopstelling met elkaar te verblnden. Hlermee Is het tevens
mogelljk om de stuurtaak van de ITT2020 over te laten nemen
door een van de aangesloten apparaten. Indlen dlt nlet de IBM
Is, dan kan de IBM dus aIle beschlkbare tljd gebrulken om aan
de hand van de ontvangen meetdata een rekonstruktle van een
doorsnede van het meetobjekt te berekenen.

Er is een schakel1ng ontworpen, dIe de meetopstelling
vIa de IEEE-488 bus zal gaan besturen en dIe er ook voor zal
zorgen, dat de meetdata. dIe de Informatie over demplng en
looptljd bevat, In dlgltale vorm wordt omgezet en vIa de
IEEE-488 bus bij de IBM terecht komt. De schakel1ng Is
gebaseerd op speciale IEEE-488 IC's, dIe vanult een processor
aangestuurd worden. De bestaande schakel1ngen van de
meetopstelling zljn aangepast. Er zljn twee prlntplaten
ontworpen waarop de schakeling Is gebouwd. Tenslotte Is de
schakel1ng ook nog gedeeltelljk getest.

Dit verslag beschrijft het ontwerpen, bouwen en testen
van de schakel1ng. De belangrljkste konklusle Is, dat op
papier een volledIg ontwerp Is gereal1seerd, waarmee de
meetopstell1ng aanzlenlljk sneller zal kunnen gaan werken.
Het ontwerp heeft ook geleld tot het daadwerkelljk bouwen van
een schakel1ng. Echter. het Is in verband met tljdgebrek slechts
gedeeltelijk gelukt om deze schakeling In de praktljk te laten
funktioneren. Met name Is het nog niet gelukt om de spec1f1eke
IEEE-488 IC's korrekt aan te sturen. De software voor de
processor Is weI geschreven maar nog niet getest.
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SUMMARY

In the group Medical Electrical Engineering of the
Eindhoven University of Technology an experimental set-up for
ultrasound transmission tomography has been developed. With
this set-up it is possible to determine the local time of
flight and the attenuation of ultrasound pulses in a
cross-section an object. In this set-up an ITT2020 computer
is used as controller and calculating device. Because of the
limited memory space of the ITT2020 the measurements are
severely slowed down.

In order to increase the speed, the ITT2020 can be
replaced by an IBM PC, wich will take over the calculing
function. The different parts of the set-up w1ll be
interconnected by means of the IEEE-488 bus. One of the
connected devices (not the IBM PC) wUI be controller. In
this concept the IBM can spend all its time on
reconstructing.

An electronic circuit has been designed. It controls
the experimental set-up via the IEEE-488 bus and it
transforms the signals that contains information on the time
of flight and attenuation into digital data. wich are sent to
the IBM along the IEEE-488 bus. The circuit is based on a
processor and special IEEE-488 integrated circuits. The
existing circuits of the set-up have been adapted. Two
printed circuit boards have been designed on wich the circuit
has been buUd. Finally the circuit has been tested
partially.

This report describes the design. buUding and testing
stages of this circuit. The most important conclusion is: In
theory a complete circuit has been designed. This circuit was
build and partially tested as well. However, the part with
the special IEEE IC's doesn't work properly yet. The software
for the processor has been written. but it has not yet been
tested.
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Hoofdstuk 1 INLEIDING

Een van de onderzoekspr~ekten van de vakgroep
Medische Elektrotechniek van de Technische Universiteit
Eindhoven betreft ultrasone tomografie. Tomografie is een
afbeeldingstechniek waarmee het mogelijk is om een afbeelding
te maken van de tweedimensionale verdellng van een fysische
grootheid als funktle van de plaats in een doorsnede door een
objekt. Kontrastverschillen ontstaan door verschillen in de
fysische grootheid. Bij ultrasone tomografie wordt een
fysische grootheid gemeten met behulp van ultrageluid.

In de projektgroep afbeeldingstechnieken is een
experimentele meetopstelling ontwikkeld weermee de lokale
looptijd en de lokale demping van geluidspulsen in kleine
testobjekten gemeten en afgebeeld kunnen worden. Haarler
(1984) en Baas (1984) geven een uitvoerige uiteenzettlng van
de looptijdmeter. Janssen (1985) beschrijtt het principe en
een praktlsche reallsatie van de dempingsmetlng.

Voor de volledigheid zal hler een korte beschrijving
van de voor dit verslag belangrijke aspekten van de huidige
meetmethode en meetopstelllng worden gegeven.

De meetmethode is als voIgt: In een bak met water
bevinden zich een meetobjekt, waarvan de looptijd en demping
van geluid als funktle van de plaats gemeten moeten worden en
twee transducers (een zender en een ontvanger van
geluidsgolven). Allereerst worden de twee transducers in een
bekende beginstand geplaatst, zodat de stuurelektronika op
elk moment eenduidig weet waar de transducers zich in de
ruimte bevinden. Vervolgens wordt door de transducers om en
om een translatie- en een rotatiebeweging uitgevoerd (zie
figuur 1.1) .

fig. 1.1 schematische voorstelling van de
beweging van de transducers
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De translatiebeweging verplaatst de transducers geheel langs
het meetobjekt. Tijdens deze beweging worden op vaste
tijdstippen een aantal pulsen door het objekt gezonden en aan
de andere kant opgevangen. 20 worden looptijd en demping
gesampled. Alle samples van een translatiebeweging tesamen
vormen een projektie.

De rotatiebeweging zorgt er voor dat iedere keer onder
een andere hoek een projektie wordt genomen. Alle rotaties
tesamen verdraaien de transducers over 180 graden om het
meetobjekt. Aangezien de zender zich aan de andere kant van
het meetobjekt bevindt als de ontvanger is het voldoende om
over een halve cirkel te meten.

De laatste projektie is een bijzondere. Ten gevolge van
mechanische toleranties in het meetplatform ontstaan er al
looptijd- en dempingsverschillen in een projektie zonder dat
er een objekt tusse~, de transducers staat (de baanfout). Om
fouten ten gevolge van de baanfout te el1mineren wordt een
projektie van de looptijd en van de demping gemaakt zonder
objekt. Dit is de laatste projektie van een meting. AIle
andere projekties worden gekorrigeerd door de baanfout er van
af te trekken. Met een terugprojektie algoritme kan tenslotte
voor elk punt in een doorsnede van het objekt de plaatselijke
looptijd en demping berekend en afgebeeld worden.

ONTVANGSTTRANSDUCER ZENDTRANSDUCER ~

iO • 0-..
•

GELUIDSBUNDEL

~

PULS- :

GENERATOR

LOOPTIJD- LOOPTIJD-
ELEKTRONlKA METER

COMPUTER

DEMPINGS- DEMPINGS-

ELEKTRONIKA METER

fig. 1.2 blokschema van het elektronische gedeelte
van de meetopste1l1ng
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In figuur 1.2 staat een blokschema van het elektronische
gedeelte van de experimentele meetopstelling voor ultrasone
tomografle. Hierin vinden we de volgende blokken:

- Een zend- en een ontvangsttransducer. Deze staan tijdens
een meting voortdurend recht tegenover elkaar. Ze zijn
gemonteerd op twee geleiderrails die zich op hun beurt
op een draaibaar platform bevinden.

- Elektronika om een puIs voor de zender te genereren. Er
wordt gebruik gemaakt van het rondzingprincipe. hetgeen
wil zeggen dat er een nieuwe puIs wordt gegenereerd voor
de zender zo gauw er een puIs wordt ontvangen.

- Elektronika om de ontvangen geluidspulsen om te zetten
in een TTL-signaal waarbij de pulsherhallngsfrekwentle
omgekeerd evenredig is met de looptijd van de
geluidspulsen tussen zender en ontvanger. Deze
TTL-pulsen zullen verder looptijdpulsen worden genoemd.

- Elektronika om de ontvangen geluidspulsen om te zetten
in een TTL-signaal waarbij de pulsbreedte van elke puIs
evenredig is met de demping die de geluidspuls tussen
zender en ontvanger ondervindt. Deze TTL-pulsen zullen
verder dempingspulsen worden genoemd.

- Looptijdmeter (afgekort LTM) en dempingsmeter (afgekort
DMP). Deze schakellngen zetten resp. de looptijd- en de
dempingspulsen om in digitale informatle voor de
computer. Hierbij wordt op een plaats een groot aantal
keer gemeten om de meetnauwkeurigheid te vergroten. De
zo ontstane meetwaarden worden naar de computer
verzonden. In flguur 1.3 wordt schematlsch het verband
aangegeven tussen de ontvangen geluidspuls. de
looptijdpuls en de dempingspuls.

ONTVANGEN
GELUIDSPULSEN

DEMPINGS

PULSEN

LOOPTlJD
PULSEN

- TIJD

fig. 1.3 verband tussen ontvangen geluidspuls.
looptijdpuls en dempingspuls

- Computer (ITT2020). Deze bestuurt de meetopstelling
d. w.z. bestuurt het datatransport en bepaalt uit de
afzonderlijke meetwaarden een rekonstruktle van de
doorsnede van een objekt.

In het blokschema ontbreken de stappenmotoren. Deze
stappenmotoren zorgen voor de verplaatsing van de transducers
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om het objekt. Er zijn 3 motoren, 2 ten behoeve van de
translatiebeweging langs de geleiderrails (waarvan een motor
de zendtransducer en een motor de ontvangsttransducer
beweegt) en 1 ten behoeve van de rotatlebeweging van het
draaiplatform. De translatlemotoren worden tijdens een
meting met dezelfde signalen aangestuurd. zodat de zend- en
de ontvangsttransducer tegenover elkaar blijven staan. De
computer verzorgt de sturing van deze motoren door op
regelmatige tijdstippen bytes via een motorstuureenheid naar
de motoren te sturen. Elke motor heeft 2 stuurbits: een voor
de richting en een om aan te geven dat er een stap gezet
dient te worden. De motoren worden beschermd door
eindschakelaars. die de stuursignalen loskoppelen en de
computer waarschuwen wanneer een van de drie motoren te ver
door loopt.

Voor deze meetopstelling is een interface ontworpen
waarmee de looptjjdmeter en de dempingsmeter via een IEEE-488
bus aan andere apparaten gekoppeld kunnen worden. In dit
verslag wordt beschreven hoe die interface tot stand is
gekomen en wat de mogelijkheden er van zjjn.
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Hoofdstuk 2 DE PROBLEEMSTELLING

2.1 Inleiding

In hoofdstuk 1 is reeds een korte beschrljving van de
experimentele meetopstelling voor ultrasone tomografie
gegeven. Globaal zijn de volgende onderdelen te onderscheiden
(zie figuur 2.D:

HOTORSTURING ITT2020 TOHOGRAAF

fig. 2.1 blokschema van de meetopstelling met ITT2020

- ITT2020 computer voor de besturing van de
motoren, het kontroleren van het datatransport en
de dataverwerking.

- Looptljd- en dempingselektronika voor het
bepalen van de meetdata in een voor de computer
bruikbare vorm. Dit onderdeel van de
meetopstelling zal in het vervolg als tomograaf
aangeduid worden. De tomograaf bestaat dus uit
elektronika die uit de ontvangen geluidspuls de
looptijd- en dempingspulsen zeett en verder nog
de looptljd- en dempingsmeter.

- Motoren en motorstuureenheid voor de verplaatsing
van de transducers om het meetobjekt.

Deze drie apparaten zljn via een zeIt gebouwde niet
universele interface met elkaar verbonden.

2.2 Tekortkomingen van de meetopstelling

De meetopstelling heeft een aantal beperkingen. Twee
belangrljke beperkingen, die voor verbetering vatbaar zljn,
zijn:

a) De ITT2020 computer heeft weinig geheugenruimte. Dit
leidt bij het verwerken van de meetdata tot ernstige
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vertraging ten gevolge van het voortdurend Iezen van
en schrijven naar disk. Bovendien is het onhandig,
dat het apparaat, dat de meting bestuurt, tevens de
rekonstruktie uitvoert. Het is efficienter om die
taken te scheiden.

b) De verbindingen tussen de verschllIende onderdelen
van het meetapparaat zijn niet standaard. Dit
betekent dat toevoegingen of veranderingen niet
eenvoudig uitvoerbaar zijn.

2.3 Verbeteringen

Om de meetopsteIl1ng te verbeteren worden de volgende
veranderingen doorgevoerd.
- In de eerste plaats wordt de ITT2020 vervangen door een IBM

PC. Deze heeft meer geheugenkapaciteit dan de ITT2020.
Bovendien heeft de IBM een snellere processor, zodat
rekonstrukties aanzienIljk sneller gemaakt kunnen worden.

- In de tweede plaats wordt de rekentaak (rekonstrueren)
gescheiden van de regeltaak (meting besturen). De tomograaf
zal tijdens een meting de meetopstell1ng besturen en de
computer zal aIleen aan de hand van proJekties een
afbeelding berekenen. Het is echter weI belangrijk dat de
gebruiker de meetopstelling ook zelf met de hand kan
bedienen. Veruit de meest gebruikersvriendelijke manier
hiervoor is om dat vanuit de IBM te doen, immers die heeft
een toetsenbord en een beeldschenn. Dit echter betekent dat
de IBM ook de meetopstell1ng moet kunnen besturen. Met de
volgende taakverdel1ng kan bovenstaande gereal1seerd
worden: Tijdens de meting bestuurt de tomograaf de
meetopstelling en zorgt dat de IBM meetdata krijgt, de IBM
rekent aIleen en weI aan de hand van de meetdata. Voor en
na de meting bestuurt de IBM de meetopstell1ng. De
gebruiker kan dan zelf direkt vanuit het toetsenbord of met
geschikte programmatuur elk onderdeel van de meetopstell1ng
bedienen.

Deze twee veranderingen hebben konkreet de volgende
datastromen tot gevoIg:

a) Voor en na een meting
- Meetparameters en kommando's worden door de IBM

naar de tomograaf verzonden.
- Stuurbytes worden door de IBM naar de

motorstuureenheid verzonden. Dit maakt de
handbediening van de motoren mogelijk.

- Informatie van de motorstuureenheid betreffende de
eindschakelaars van de motoren wordt door de
motorsturing naar de IBM doorgegeven.

- Informatie wordt op verzoek van de gebruiker door
de tomograaf naar de IBM gestuurd (bijvoorbeeld
een kontrole op de Juistheid van de ontvangen
meetparameters ).

b) Tijdens een meting:
- Meetwaarden worden door de tomograaf aan de IBM
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doorgegeven.
- De motorstuureenheid ontvangt stuurbytes van de

tomograaf.
- De IBM stuurt informatie naar de tomograaf,

waarmee de gebruiker in beperkte mata de meting
kan beinvloeden (bljvoorbeeld een projektie
opnieuw laten maken).

- Informatie gaat van de motorstuureenheid naar de
tomograaf betreffende de eindschakelaars van de
motoren.

In dit konsept moeten de IBM, de motorstuureenheid en de
tomograaf dus direkt aan elkaar gekoppeld worden. Dit kan op
twee manieren namelljk:
1) Door tussen elk tweetal apparaten een interface plaatsen.

Dit heeft als grote nadeel, dat wanneer een apparaat
vervangen wordt er twee nieuwe interfaces moeten komen.
Toevoegen van een nieuw apparaat vraagt naar elk van de
bestaande apparaten een interface.

2) Door de apparaten koppelen aan een bussysteem, waarblj elk
apparaat een eigen interface naar de bus heeft. Hiermee
wordt het hierboven onder 1) geschetste probleem vermeden.
Voor deze oplossing is dan ook gekozen.

Er is een bussysteem dat speciaal ontworpen is voor
meetopstellingen met programmeerbare meetapparaten. Dit is de
IEEE-488 bus. Deze heeft de volgende eigenschappen:

- Data wordt met 8 bits parallel verzonden.
- Er kunnen 15 apparaten direkt op de bus worden

aangesloten. Het aantal apparaten, dat indirekt met
de bus kan conununiceren bedraagt 961.

- De transmissiesnelheid is 1 Mbyte/sec.
- Alle gebeurtenissen op de bus zljn volledig en

eenduidig vastgelegd (zie hiervoor hoofdstuk 3).
- Ook de aansluitingen tussen een apparaat en de bus

z1jn volledig vastgelegd.
- Dit bussysteem is internationaal geaksepteerd en

ingeburgerd; een aantal meetapparaten hebben reeds
een IEEE aansluiting.

- Er is hardware en software beschikbaar in de handel.
- Meetprocedures kunnen in software vastgelegd worden.

Dit maakt de IEEE bus zeer flexibel.
Andere bussystemen (VME bus, Eurobus) zijn erg duur en nog
niet ingeburgerd. Bovendien zljn de mogelijkheden ervan te
uitgebreid voor de tomograaf. Zelf een bussysteem ontwerpen
is zinloos als er een goed alternatief voorhanden is. Dus de
IEEE-488 bus zal in de meetopstelling gebruikt gaan worden.

In figuur 2.2 staat schematisch hoe de versch111ende
blokken van de meetopste111ng via de IEEE bus met elkaar in
kontakt staan. Elk apparaat wordt via een eigen interface aan
de IEEE bus gekoppeld. De interfaces voor de IBM en voor de
motorsturing zijn reeds beschikbaar.
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fig. 2.2 blokschema van de meetopstelllng met
IEEE-488 bus

2.4 Formulering van de opdracht

De interface voor de looptijd- en dempingsmeter is nog
niet gemaakt. De opdracht voor mJjn afstudeerwerk luidt dan
ook:

Ontwerp, bouw en test een interrace "alU7llee de ultrasone
tomograaf aan de IEEE-488 bus gekoppeld kan "orden. De
interrace moet voldoen aan de IEEE-488 standaard. De
interrace moet zo snel zjJn dat de meting nlet vertraagd
wordt door het toepassen ervan (N.B. de IEEE-488 protokols
zelf zjjn snel genoeg). De lnterrace moet over een zekere
mata van inte111gentle beschikken om opdrachten van de IEEE
bus te kunnen opvangen, interpreteren en ultvoeren. De
interrace moet data over de IEEE bus naar de IBM en naar de
stappenmotoren kunnen zenden. Tenslotte moet de interrace
het besturen van de meetopstell1ng tijdens de meting op
zich kunnen nemen. De huidige tomograaf kan hlerbij zodanlg
aangepast worden, dat de lnterrace nlet onnodig lnge,,1lc1celd
wordt.
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Hoofdstuk 3 DE IEEE-488 STANDAARD

3.1 Inleiding

De "IEEE Standard Digital Interface for Programmable
Instrumentation" (ANSI/IEEE 488-1978) beschrijft een
bussysteem, dat de mogelijkheid biedt om verschillende
meetinstrumenten op ondubbelzinnige wijze met elkaar te laten
communiceren. Dit kan het automatlseren van meetprocedures
aanzienlijk vereenvoudigen.

De standaard is vooral bekend onder de naam IEEE-488
bus. Een andere veel gebruikte naam is GPIB (general purpose
interface bus). De standaard is ook uitgewerkt in twee lEe
publikatles onder nummer 625-1 (1979) en 625-2 (1980).

Het doel van de IEEE-488 bus is om digitale informatle
uitwissel1ng tussen de aangesloten meetapparaten mogelijk te
maken. Om dit te real1seren worden 8 datalijnen gebruikt
waarover meetwaarden, meetparameters, kommando's en adressen
byte voor byte verzonden kunnen worden. Dit gebeurt
asynchroon. Voor de synchronisatie tussen zender en
ontvangers zijn 3 extra lijnen aanwezig: de handshake lijnen.
Dan zljn er nog 5 stuurlijnen, waarmee onder meer de aard van
de data wordt aangegeven (staat er een kommando of een
meetwaarde op de bus). Elk apparaat wordt via een interface
aan de IEEE bus gekoppeld. Via elm interface kunnen meerdere
apparaten aan de IEEE bus communiceren. AIleen de funktlonele
eigenschappen van de interface zijn beschreven in de IEEE
standaard. De hardware ervan kan door de gebruiker ontworpen
worden. Deze hardware onafhankelijkheid maakt de beschrijving
van de interface zeer abstrakt. Bovendien is daardoor vaak
moeilijk een grens te trekken in een meetapparaat tussen de
interface en het eigenl1jke meetgedeelte.

Voor een goede en flexibele werking is het van belang,
dat apparaten weten welke data voor hun bestemd is. Om dit
aan te geven worden adressen over de bus verzonden,
voorafgaand aan de informatie, die voor een bepaald apparaat
bestemd is. Er is elm apparaat dat de adressering voor zijn
rekening neemt. Dat is de controller. De controller moet
weten welke apparaten aan de bus hangen en wat hun
respektievelijke adressen zijn. De controller bezit ook de
informatie, die bepaalt welk apparaat als volgende
geadresseerd dient te worden. Om deze informatie te kunnen
veranderen (hetgeen de flexib1l1teit van het meetsysteem
vergroot) is het noodzakelijk dat de controller
programmeerbaar is. De gebruiker kan dan met een 'programma de
meetprocedure in de controller vastleggen. Meestal wordt als
controller een computer gekozen. Apparaten kunnen via een
aparte lijn buiten het vastgelegde meetprotokol om aan de
controller kenbaar maken, dat ze Informatle voor de
controller hebben. De controller moet dan weI weten waaruit
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de informatie van die apparaten bestaat. aangezien de
controller die informatie op de Juiste manier zal moeten
interpreteren en verwerken of doorsturen.

De data-uitwisseUng tussen twee apparaten verloopt als
voIgt: Allereerst wordt er gewacht tot de bus vrij is.
Vervolgens wijst de controller door adressen op de bus te
zetten aan welk apparaat data mag verzenden (dat apparaat
wordt dan de zgn. talker) en voor welk apparaat of welke
apparaten de data bestemd is (de zgn. listener(s». De
controller geeft de bus vrij en de talker zet data op de bus.
De listeners lezen die data. De synchronisatie tussen talker
en listeners wordt door de handshake-lijnen geregeld. De
talker meldt aan de controller wanneer aIle data verzonden
is. De controller eist dan de bus weer op en deadresseert
talker en listeners. Nu kan een nieuwe uitwisseling van data
plaatsvinden. De controller weet wat er vervolgens moet
gebeuren. De controller kan zelf ook talker zijn. In dat
geval kunnen kommando's Em meetwaarden over de bus worden
verzonden. Het verschll tussen meetwaarden en kommando's
wordt door de controller aangegeven met een aparte lijn.

Dit is de algemene gedachtengang achter de IEEE bus. In
dit hoofdstuk wordt deze verder uitgewerkt aan de hand van de
lEe 625 publikaties.

3.2 Algemene spec}fikaties

In een werkend meetsysteem kunnen op elk moment
de apparaten als voIgt naar hun funktie in het bussysteem
onderscheiden worden:

- Apparaat dat op dat moment de bus beheert (de
controller of controller in charge).

- Apparaat dat op dat moment data naar de bus
zendt (de talker).

- Apparaten die op dat moment data van de bus
lezen (listeners).

- Apparaten die op dat moment geen deel hebben
aan het busgebeuren. Deze apparaten kunnen
natuurl1jk weI deel hebben aan het meetproces.

- Apparaat dat op elk moment de besturing over
de bus op kan eisen (system controller).

Een apparaat kan op een bepaald moment zowel controller als
talker of listener zijn. Een apparaat kan van funktie
veranderen. De controller bepaalt de funktie van de
apparaten. De controller kan dus ook een ander apparaat
controller maken. De controller moet weten welke apparaten op
de bus zijn aangesloten en wat die apparaten voor
mogelijkheden hebben. Er is altijd maar een controller en een
talker. Er kunnen meerdere listeners z1jn. Een van de
apparaten. die controller van de IEEE bus in een meetsysteem
kunnen z1jn, is de system controller. Dit houdt in. dat dat
apparaat ten aIle tijde, onafhankelijk van de sltuatie op de
bus. de besturing over de bus op kan eisen.
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Apparaten worden via een interface op de bus
aangesioten. Er kunnen maximaal 15 interfaces tegeIljkertijd
aan de bus worden gekoppeid. De controller kan die interfaces
onderscheiden en afzonderIljk besturen omdat eike interface
een eigen uniek (primair) adres op de bus krljgt. Meerdere
apparaten kunnen via dezeIfde interface met de IEEE bus
communiceren. Die interface moet dan natuurIijk weI de
intelligentie hebben om data voor de afzonderlljke apparaten
te kunnen herkennen en doorsturen. De controller kan ook met
elk van deze apparaten afzonderl1jk data uitwisselen omdat
elk apparaat een eigen uniek sekundair adres krljgt.

De interfaces worden via 16 geleiders (8 datalljnen en
8 kontrole lijnen) met elkaar verbonden. De maximale lengte
van de verbindende kabel tussen twee interfaces mag 2 meter
bedragen. De totale lengte van de kabel tussen de apparaten
mag niet groter zijn dan 20 meter. De maximaal haalbare
transmissiesnelheid bedraagt 1 Mbit/sec voor elke 11jn van de
bus.

3.3 Definitie van de signaall1jnen

Zoals al eerder is opgemerkt worden in een
meetopstelling met de IEEE-488 bus meetinstrumenten via een
interface parallel aangesloten op 16 geleiders. Die geleiders
z1jn:

- 8 bidirektionele datalljnen waarover meetwaarden.
meetparameters, kommando's en adressen asynchroon, bit
parallel. byte serH~el kunnen worden getransporteerd.

- 3 handshakelijnen waarover de signalen verstuurd worden,
die zorgen voor de synchronisatie van de datastroom tussen
zender (talker of controller) en ontvanger(s) (listener(s)
en/of controller). De 3 handshakelljnen hebben de volgende
naam en funktie:

• DAV (data valid of data available)
DAV=TRUE geeft aan dat er stabiele data beschikbaar
is op de datalljnen. Deze lijn wordt door de aktieve
talker bestuurd.

• NRFD (not ready for data)
NRFD=TRUE geeft aan dat niet aIle als listener
geadresseerde apparaten klaar zljn om data te
ontvangen, er mag nog geen nieuwe data op de bus
geplaatst worden door de talker.

• NDAC (not data accepted)
NDAC=TRUE geeft aan dat nog niet aIle als listener
geadresseerde apparaten de data op de datalljnen
hebben overgenomen. De data mag nog niet van de bus
genomen worden.

NRFD en NDAC worden door de aktieve listeners
bestuurd. De lijnen vormen een logische "and" van
aIle respektievelljke NRFD en NDAC uitgangen van de
listener interfaces. Dit betekent dat pas als alle
listeners hun NRFD- (NDAC-)uitgang FALSE hebben
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gemaakt, wordt de NRFD- (NDAC-)ljjn ook FALSE. Er
wordt dus altijd gewacht op het traagste apparaat,
welke dan ook in sterke mate de transmissiesnelheid
bepaalt. In figuur 3.1 staat een stroomdiagram van
het handshake protokol.

data op databu5
is niet geld.ig

dataisgeldig

data is niet
!leer geldig

listeners zijn
mg met klaar
an data te
ontvangen

iJI de data 8lI'ld1g ?

- 5 kontrole 11jnen voor het interface management. Deze
lijnen zijn:

• ATN (attention)
ATN=TRUE geeft aan dat de data die op de dataUjnen
verschijnt kommando's of adressen z1jn bestemd voor
de interfaces.
ATN=FALSE geeft aan dat de data die op de datalljnen
verschijnt meetwaarden of meetparameters staan zljn
bestemd voor de meetapparaten zelf.

-17-



• IFC (interface clear)
Een TRUE-puIs op de IFC-lJjn reset alle op de bus
aangesloten apparaten naar een in die apparaten
gedefinieerde, vaste begintoestand.

• REN (remote enable)
REN=TRUE heeft tot gevolg dat de meetapparaten vanuit
de IEEE bus bediend kunnen worden.
REN=FALSE betekent dat de meetapparaten vanuit hun
eigen bedieningspaneel bediend kunnen worden.

NB. Deze drie lijnen (ATN, IFC en REN) worden vanuit
de controller bestuurd.

• SRQ (service request) wordt door een van de
aangesloten apparaten asynchroon TRUE gemaakt om de
aandacht van de controller te vragen (bJjvoorbeeld
omdat er meetdata beschikbaar is gekomen die
verstuurd moet worden). De controller zal op SRQ=TRUE
reageren door eerst te onderzoeken welk apparaat (of
apparaten) om aandacht heeft gevraagd en vervolgens
het betreffende apparaat de mogelijkheid te geven om
te vertellen wat er aan de hand is.

Meerdere apparaten kunnen tegelijk de SRQ-lijn TRUE
maken. SRQ is namelijk de logische "OR" van de SRQ
uitgangen van alle interfaces. De controller zal elke
SRQ apart behandelen totdat de SRQ-lijn weer FALSE
is.

• EOI (end or identify) heeft in samenhang met ATN
verschillende beteken1ssen.
EOI=TRUE en ATN=FALSE (End) geeft het laatste byte
aan van een blok data dat over de bus is verzonden.
In dit geval (ATN=FALSE) wordt de EOI-lijn bestuurd
door de aktieve talker.
EOI=TRUE en ATN=TRUE (Identify) 1s een verzoek van de
controller aan maximaal acht eerder aangewezen
apparaten om te melden of ze al dan niet een SRQ
hebben gegenereerd. Deze procedure heet parallel
polling. Die acht apparaten hebben elk elm van de
acht datalijnen toegewezen gekregen die ze bij een
Identify verzoek TRUE kunnen maken als ze een SRQ
hebben gegenereerd. (Over1gens is er nog een manier
voor de computer om te onderzoeken welk van de
busapparaten een SRQ heeft gegenereerd. Dit is de
Serial Poll procedure. Elk apparaat wordt apart
gevraagd of het een SRQ heeft gegenereerd). Als
ATN=TRUE is wordt de EOI-lijn bestuurd door de
controller.

Onder normale omstandigheden is EOI FALSE en heeft
de data op de bus haar gewone betekenis.

De samenhang tussen EOI en ATN wordt schematisch in
onderstaande tabel verduidelijkt:
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ATN

FALSE
FALSE
TRUE
TRUE

EOl

FALSE
TRUE
FALSE
TRUE

datalijnen

meetwaarden en -parameters
laatste meetwaarde of -parameter
kommando's en adressen
identify, d.w.z. identifikatie van de
apparaten na een parallel poll als
gevolg van een SRQ

3.4 Interface funktles

Een meetapparaat met een IEEE aansluitlng kan niet
zonder meer verdeeld worden in apparaat en interface. WeI kan
een funktionele verdellng worden gemaakt. Een meetapparaat
met IEEE aansluiting kent:

1) Apparaatfunkties (voor meten van signalen, instellen
van het meetbereik, mode, nauwkeurigheid, versturen
van data etc.). Deze funktles zijn athankelijk van
het doel en ontwerp van het meetapparaat en moeten
volledig door de gebruiker beschreven en
gereallseerd worden.

2) Interface funktles. Deze funktles vormen de
funktlonele sche1ding tussen de IEEE bus en het
meetapparaat; ze maken de koppellng van het
meetapparaat aan de bus mogelijk. Het meetapparaat
communiceert via interface funktles met de IEEE bus.
Daartoe is elke funktle in staat een beperkte set
berichten voor de IEEE bus te genereren en zenden of
van de IEEE bus te ontvangen en verwerken. Die
berichten kunnen zijn: meetwaarden, -parameters,
adressen of kommando's. De interface funktles en de
berichten llggen volledig vast (zie ook: paragraaf
3.5 Messages).

Een interfacefunktle kan ook berichten krijgen van
een apparaatfunktle (bijvoorbeeld: "geef de volgende
data voor de bus"; deze berichten kunnen door de
gebruiker gedefinieerd worden), of berichten van de
IEEE bus doorgeven aan een apparaatfunktle
(b1jvoorbeeld: "lees deze data"; deze berichten
worden door de IEEE-488 standaard vastgelegd».

De interface funkties worden in de standaard
gedefinieerd aan de hand van toestandsdiagramrnen.
Elke funktie is opgebouwd uit een aantal elkaar
uitsluitende toestanden. De toestandsdiagrammen
beschr1jven de voorwaarden waaronder een funkie van
toestand zal veranderen.

De interface funkties zijn:
- SH (source handshake) bestuurt de DAV-lijn aan de hand

van de NRFD- en NDAC-lijn.
- AH (acceptor handshake) bestuurt de NRFD- en NDAC-lijn

aan de hand van DAV.

-19-



Deze twee funkties (SH en AH) verzorgen dus de korrekte
afwerking van het handshake protokol.

- T (talker) of TE (extended talker). Door deze funktie kan
een apparaat geadresseerd worden als talker en data over
de bus verzenden. De extended talker funktie is nodig
wanneer meerdere apparaten via dezelfde interface aan de
bus gekoppeld zijn. De extended talker funktie zal dus
ook sekundaire adressen moeten kunnen herkennen.

- L (listener) of LE (extended listener). Door deze funktie
kan een apparaat als listener geadresseerd worden en data
van de bus lezen. De extended listener funktie moet
geimplementeerd worden als meerdere apparaten via
dezelfde interface aan de bus gekoppeld zUn.

Deze funkties (T, TE, L en LE) zorgen dus voor het
datatransport tussen een apparaat en de bus.

- SR (service request). M~t deze funktie kan een apparaat
asynchroon aandacht van de controller vragen. De funktie
bestuurt de SRQ-lijn.

- RL (remote local). Deze funktie maakt het mogelijk om een
apparaat te schakelen tussen sturing vanuit eigen
bedieningspaneel en sturing vanuit de bus. De funktie
reageert op de REN-IUn.

- PP (parallel poll). Deze funktie maakt het mogelUk dat
een parallelle afvraging (tot 8 apparaten tegelUk) door
de controller uitgevoerd kan worden na een service
request. De funktie reageert op de EOI-IUn en bestuurt
de hem toegewezen datalUn na een Identify opdracht van
de controller (zie ook: EOI in paragraaf 3.3 Definitie
van de signaallijnen)

- DC (device clear). Via deze funktie kan een apparaat
vanuit de IEEE bus gereset worden. De funktie kontroleert
of een reset kommando op de datalUnen verschUnt, of of
de IFC-lijn een puIs geeft.

- DT (device trigger). Via deze funktie kan een apparaat
vanuit de bus getriggerd worden. De funktie kontroleert
of een trigger kommando op de datalUnen verschUnt.

- C (controller). Deze funktie maakt het een apparaat
mogelUk om als bus controller op te treden. De
controller funktie bestuurt de IUnen ATN, REN, EOI en
IFC. De controller funktie dient te reageren op de
SRQ- en EOI-lijn.

In een meetapparaat kunnen een aantal van de in de
standaard gedefinieerde interface funkties gerealiseerd zUn,
afhankelijk van taken die het meetapparaat in de
meetopstelling uit moet voeren. Zo hoeft een eenvoudige
voltmeter, die aIleen meetwaarden produceert geen
controllerfunktie te hebben. Bovendien hoeven niet alle
mogeUjkheden van een interface funktie geimplementeerd te
worden. Zo hoeft een controller, die een bus beheert, waarvan
de SRQ-lijn niet wordt gebruikt ook niet het onderdeel te
hebben van de controller funktie dat die SRQ-IUn bewaakt.
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3.5 Messages

De apparaatfunkties van verschillende apparaten zijn
via de interface funkties en de IEEE bus met elkaar
gekoppeld. Dit houdt in dat er informatie tussen de
apparaatfunkties en interface funkties en tussen interface
funkties onderling, al dan niet van hetzelfde apparaat,
uitgewisseld dient te worden. De communicatie tussen
apparaatfunkties en interface funkties is gedefinieerd in
termen van messages en state linkages.
1) Local message: datatransport tussen een apparaatfunktie en

een interface funktie. De local messages naar de interface
funktie toe liggen volledig vast in de IEEE-488 standaard.
De berichten naar de apparaatfunkties toe zijn
onbeschreven en kunnen dus door de ontwerper gedefinieerd
worden.

2) Remote message: datatransport tussen twee interface
funkties van verschillende instrumenten. AIle remote
messages zijn gedefinieerd in de IEEE-488 standaard en
liggen dus eenduidig vast. Deze messages worden nog
onderverdeeld in twee groepen:
a) device dependant messages. Deze veroorzaken geen

toestandsverandering in een andere interface funktie.
De berichten gaan via een of meer interface funkties
direkt door naar de apparaatfunkties. Bij deze
messages is ATN=FALSE. Meetwaarden en meetparameters
(data genoemd door de standaard) vallen onder deze
groep.

b) interface messages. Deze veroorzaken weI een
toestandsverandering in de andere interface funktie(s).
Bij deze berichten is ATN=TRUE. Adressen en kommando's
vallen onder deze groep. De interface messages zijn
nog weer onder te verdelen in 4 groepen:

universal commands (worden door de interface funkties
van elk apparaat bekeken en verwerkt).
addressed commands (worden aIleen door de interface
funkties van de geadresseerde apparaten verwerkt).
addresses (worden door de interface funkties van aIle
aIle apparaten verwerkt).
secondary addresses of secondary commands (worden
aIleen door de interface funkties van de
geadresseerde apparaten verwerkt). Deze messages
moeten op respektievelijk primary addresses en
primary commands volgen.

3) State linkage: logische afhankelljkheid tussen toestanden
van versch1llende interface funkties binnen hetzelfde
apparaat. De interface funkties worden door de standaard
gedefinieerd aan de hand van toestandsdiagrammen. Wanneer
een toestandsverandering in de ene interface funktie mede
een toestandsverandering in een andere interface funktie
veroorzaakt, dan is er tussen die toestanden een state
linkage. Ook dit is een vorm van informatie uitwissel1ng
binnen het IEEE protokol. Vandaar dat ook deze abstrakte
datastroom door de IEEE onder de datauitwisseling wordt
gedefinieerd. Een voorbeeld van een stata linkage is dat
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zo gauw de Talker funk tie aktlef wordt tevens de Source
Handshake aktief wordt, aangezien alleen data over de bus
kan worden verzonden als beide funkties hun taak
uitvoeren.

3.6 Kodering en formattering van data

Het uiteindelijke doel van de IEEE-488 standaard is om
het mogelijk te maken dat data tussen twee willekeurige
apparaten uit wordt gewisseld. In de standaard worden
verschillende kodes beschreven waarin data gerepresenteerd en
verzonden kan worden. Hier zullen niet alle mogelljkheden
worden beschreven. Alleen de in het kader van dit verslag
relevante mogelijkheid zal nu uitgewerkt worden samen met
een representatlef voorbeeld voor de andere mogeUjkheden.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de lEe publ1katle
625-2 (1980).

Een mogelljkheid van koderen is door alleen maar
karakters ult de ISO 7-bit kode over de bus te versturen. Het
achtste bit kan dan als pariteitsbit optreden. Verzenden van
text is eenvoudig op deze manier. Een meetbyte (een getal
tussen 0 en 256) wordt hexadecimaal door twee ISO karakters
gerepresenteerd. Indien data wordt verstuurd, dan gebeurt dlt
tesamen met een start- en een stopkarakter. Afzonderlljke
bytes worden gescheiden door een komma (of een ander zelf te
definieren scheidingsteken). Het formaat van verzonden data
ziet er in dit geval als voIgt uit:

<startkarakter><data>.<data>, ...•<data><stopkarakter>+EOI

Voor de meetopstelling is er een eenvoudiger oplossing.
Text en getallen worden niet door elkaar verzonden. Op elk
moment is bekend wat voor soort data er op de bus staat. Dlt
maakt het logischer om meetbytes ook met 8 bits tegelljk over
de bus te versturen. In dat geval is het niet meer mogelljk
om start- en stopkarakters en scheidingstekens mee te zenden,
aangezien er geen onderscheid meer gemaakt kan worden tussen
een teken en een getal dat op dezelfde manier door nullen en
enen wordt gerepresenteerd. Dlt is echter ook niet strikt
noodzakelijk aangezien de IEEE-488 standaard met de handshake
en de "End or Identify"-lijn voldoende
synchronisatlemogelljkheden biedt om start-. stop- en
scheidingstekens weg te latent Het formaat voor verzonden
data ziet er dan als volt uit:

<data><data> ... <data>+EOI
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3.7 Hardwarebepalingen van de IEEE bus

In principe is de IEEE-488 standaard hardware
onafhankelijk opgesteld. Toch zijn enkele hardware eisen
onontkoombaar. Deze eisen zijn:

De lijnen van de IEEE-bus zijn aktief laag. Dit heeft
tot gevolg, dat aIle op elm lijn aangesloten uitgangen in een
wired-or-konfiguratie zitten. Voor de signalen gelden de
volgende afspraken: FALSE komt fysisch overeen met een
spanning die ligt tussen 2,0 en 5,25 Volt; TRUE komt fysisch
overeen met een spanning die ligt tussen 0,0 en 0,8 Volt.

De hardware koppeling van de bus naar de interface
gebeurt via receivers. Deze receivers moeten bovenstaand
onderscheid tussen TRUE (spanning> 2,0 Volt) en FALSE
(spanning < 0,8 Volt) kunnen maken, liefst met een hysterese
van 0,4 Volt.

De hardware koppeling van de interface naar de bus
gebeurt via drivers. Deze drivers mogen als ze passief zijn
de bus niet bezetten. Daarom moeten open collector of three
state drivers gebruikt worden. De drivers moeten ook
voldoende vermogen kunnen leveren om maximaal 14 andere
apparaten te kunnen aansturen. De eisen die de standaard
stelt zijn:

- In de laag toestand moeten de drivers 48 rnA kunnen
verwerken.

- In de hoog toestand moeten de drivers 6,2 rnA kunnen
leveren.

Er zijn nog een aantal andere eisen, die betrekking hebben op
de gelijkspanningskarakterestieken van de drivers en
receivers. Voor die informatie wordt verwezen naar IEC-626
publikatie (1979). In de handel zijn IC's verkrijgbaar, die
speciaal ontwikkeld zijn om aan de IEEE bus gekoppeld te
worden.

Indien de controller in charge de op de bus aangesloten
apparaten via de IFC-lijn wil resetten, dan moet de
controller op die Ujn een TRUE-puIs zetten, die langer
duurt dan 100 ~sec. Dit is zo gesteld om te voorkomen, dat
een stoorpuls op de IFC-lijn aIle apparaten reset. Hetzelfde
geldt voor de REN-lijn. Nadat REN FALSE is gernaakt, dan rnoet
tenrninste 100 ~sec gewacht worden voordat REN weer TRUE kan
worden gemaakt.
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Hoofdstuk 4 EEN BLOKSCHEMA VAN DE HARDWARE

4.1 Inleiding

Er moet een IEEE interface ontwikkeld worden. die de
de ultrasone tomograaf koppelt aan de IEEE bus. De gehele
meetopstelling zal globaal bestaan uit:

- stappenmotoren en stappenmotorsturing met IEEE
interface

- tomograaf (d.w.z. looptljd- en dempingsmeter en de
elektronika die uit de ontvangen geluidspulsen de
looptijd- en dempingspulsen haalt)

- interface voor de tomograaf
- IBM PC met IEEE interface

Voor het ontwerp van de interface voor de tomograaf is het
raadzaam om ook de looptljd- en dempingsmeter opnieuw te
ontwerpen. aangezien interface en tomograaf nauw met elkaar
verbonden zljn. De looptljd- en dempingsmeter in de oude
meetopstelling waarin zich de ITT2020 ook nog bevindt. zljn
specifiek voor die ITT2020 ontworpen en dus niet zonder meer
bruikbaar in de nieuwe opzet van de meetopstel1ing.

De interface voor de tomograaf zal direkt in verbinding
staan met de looptljd- en de dempingsmeter. echter via de
IEEE bus met de IBM en de motorsturing (zie fig. 4.0. De
interface voor de tomograaf omvat tevens een belangrljk stuk
hardware en software voor de besturing van de meetopstel1ing.

MOTORSTURING ITT2020 TOMOGRAAF

fig. 4.1 blokschema van de meetopstelling met IEEE bus
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De reden waarom de stappenmotorsturing een eigen IEEE
aansluiting op de bus krljgt is, dat dan zowel vanuit de IBM
als vanuit de tomograaf de motoren kunnen worden bediend.

Uit fig. 4.1 kunnen ontwerpeisen voor de interface
gehaald worden. Deze zullen in de volgende paragrafen
opgesteld en uitgewerkt worden. Dit zal dan leiden tot een
blokschema van de interface.

4.2 Welke IEEE interface funkties zijn nodig?

In hoofdstuk 3 zijn de IEEE interface funkties
beschreven. Voor het ontwerpen van een interface bieden deze
funkties enig houvast. Getracht zal worden om te
inventariseren welke interface funkties nodig zijn. In
paragraaf 2.3 zijn de datastromen, die in de meetopstelling
op zullen treden opgesomd. Aan de hand van figuur 4.1 worden
de datastromen, die van belang zljn voor de interface van de
tomograaf nog even herhaald. De data, die uitgewisseld worden
tussen IEEE bus en tomograaf bestaat uit:

- SRQ (Service Request), meetgegevens,
adressen en kommando's van tomograaf naar
IBM.

- motordata en adressen van tomograaf naar
motorsturing.

- SRQ, kommando's, adressen en meetparameters,
zoals aantal samples per projektie en aantal
projekties, van IBM naar tomograaf.

- SRQ van motorsturing naar tomograaf.

Hiervoor heeft de interface nodig:
- Source en Acceptor Handshake funktie voor de

synchronisatie van het datatransport.
- Talker en Listener funktie om data te kunnen zenden en

ontvangen.
- Controller funktie om apparaten te kunnen adresseren.

De IBM is system controller van de IEEE bus, maar
tijdens een meting hoeft de IBM alleen maar data te
ontvangen en verwerken. De tomograaf kan de overige
zaken weI regelen, waardoor de IBM ontlast wordt. Het
meetapparaat moet dan weI de motorsturing en de IBM
kunnen adresseren. Dus dan is de controller funktie
noodzakelljk. Die funktie maakt het tevens mogelljk,
dat de tomograaf een Service Request van de overige
busapparaten af kan handelen.

- Device Clear funktie waarmee de tomograaf gereset kan
worden.

- Parallel Poll om te kunnen reageren op een Identify
verzoek van de IBM na een SRQ (Service Request) van een
van de bus apparaten.

- Service Request tenslotte om de IBM te kunnen
interrumperen via de IEEE bus.

De Remote Local en de Device Trigger funkties zijn niet
noodzakelijk en hoeven dus ook niet geimplementeerd te
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worden.

4.3 Realisatlemogelijkheden voor een IEEE interface

Een IEEE-488 interface kan op versch1l1ende manieren
opgebouwd worden, nl. met zelf ontworpen TTL hardware, met
aIleen een microprocessor of met speciale bouwstenen. In het
volgende zullen voordelen en nadelen van de verschillende
oplossingsmethodes afgewogen worden.

Ais de interface gerealiseerd wordt met (zelf
ontworpen) TTL-Iogika, dan zal de interface snel zijn,
aangezien aIle interface funktles parallel kunnen lopeno
Echter deze oplossing is zeer zeker niet erg flexibel. Er is
een groot aantal IC's nodig (vooral de controller funktie
vraagt een uitgebreide schakeling). Ontwerpfouten zijn
moellijk tijdig (d.w.Z. voor het bouwen en testen) te vinden.
Ook aanpassing aan veranderende wensen is moeiUjk en
tijdrovend. Raghavan (1982) beschrijft een zeer beperkte IEEE
talker/listener interface, opgebouwd uit TTL komponenten.
Deze schakeling, die een aantal belangrijke interface
funkties mist, zoals de controller en de papallel poll, is al
betrekkelijk komplex en daardoor moellijk aan te passen. Daar
komt nog bij dat de interface voor de tomograaf ook enige
intelligentle zal moeten bezitten, immers een van de
ontwerpeisen is dat de interface de besturing van de meting
op zich kan nemen. Zoals al eerder opgemerkt is, is het in
verband met de flexibiliteit logisch om die intell1gentie in
software vast te leggen.

Ret is dan ook logischer om de interface funkties met
een processor te realiseren. In dat geval zal die processor
zich op de hoogte moeten houden van aIle inkomende berichten
(de local en remote messages). Daarnaast moet van aIle
funkties de huidige toestand onthouden worden. Natuurlijk
moet de processor op de een of andere manier de
toestandsdiagrammen van aIle funkties zoals die in de IEEE
standaard zijn vastgelegd, kennen. Tenslotte zal de processor
aan de hand van de huidige toestanden en eventuele
toestandsveranderingen remote messages moeten genereren.
Alles zal sekwentieel uitgevoerd worden, zodat het
onwaarschijnlijk is, dat de interface snel genoeg zal zijn.

De derde mogelijkheid is een kombinatie van de eerste
twee alternatieven. Om de snelheid te vergroten kan de
processor uitgerust worden met een extra bouwsteen, die een
aantal funkties van de IEEE interface voor zijn rekening
neemt en daarmee de processor ontlast. Er zijn dergelijke
IC's in de handel verkrijgbaar, die direkt aan een
willekeurige processor gekoppeld kunnen worden. Fabrikanten
en typenummers van verschillende IC's staan in bijlage 5.
Aangezien er behalve in prijs geen grote versch1llen zijn
tussen de IC's van de verschillende fabrikanten is voor de
goedkoopste oplossing gekozen namelijk de ~PD 7210 van NEC.

De ~PD 7210 neemt volledig de korrekte afwerking van
het handshake protokol op zich. Dit maakt het eenvoudig voor
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de processor om data van de bus te lezen of naar de bus te
schrijven. Het IC bevat een 16-tal registers: 8 registers die
aIleen gelezen kunnen worden waaronder een data-in register
en 2 interrupt vlag registers en 8 registers waarnaar aIleen
geschreven kan worden, waaronder een data-out register, een
service request register en twee interrupt maskeer registers.
De processor wordt door deze registers in staat gesteld om
met de 7210 te communiceren en informatie met de bus uit te
wisselen. Bovendien heeft de 7210 een interrupt uitgang. Zo
gauw er op de bus iets gebeurt, wat van belang is voor de
processor (zoals: de tomograaf wordt geadresseerd als talker
of: er staat een kommando voor de tomograaf op de bus), dan
kan dit via de interrupt lljn aan de processor gemeld worden.
De processor kan hierop reageren door de interrupt vlag
registers van de 7210 te lezen om te bepalen waardoor de de
interrupt veroorzaakt werd en vervolgens een geschikte
routine te starten. Met de interrupt maskeer registers kan de
processor bepalen, welke gebeurtenissen een interrupt zullen
veroorzaken. De ~PD 7210 wordt uitvoeriger in appendix 2
beschreven. Voor extra informatie wordt verwezen naar de NEC
katalogus (1982>-

Het gebruik van een processor in samenhang met de ~PD

7210 verplaatst het zwaartepunt van het ontwerpen naar de
software voor de processor, waarblj de 7210 er voor zorgt,
dat niet het grootste deel van die software bestaat uit IEEE
protokols. Dit geeft een veel flexibeler oplossing, immers
veranderingen zljn gemakkelljk aan te brengen door de
betrekkelljk eenvoudige software aan te passen. De taak van
de processor in de meetopstelling zal zljn: het koordineren
van de gebeurtenissen in de tomograaf met de data die op de
bus verschijnt. Bij het ontwerpen van de software moet daarom
uitvoerig nagedacht worden over hoe de communicatie tussen
enerzljds de processor en anderzljds de tomograaf en de IEEE
bus (via 7210) dient te verlopen. Bovendien moet nagegaan
worden hoe de processor via de 7210 met de bus in kontakt
staat. Hierop zal in de volgende paragrafen worden ingegaan.

4.4 Communicatie tussen ~P en tomograaf

In paragraaf 2.3 zijn reeds de verschlllende elementen
van de ultrasone meetopstell1ng opgesomd. Voor de werking van
de processor zljn de de volgende onderdelen van het
meetapparaat van belang: De IEEE bus, de looptljdmeter en de
dempingsmeter.

De stappenmotorsturing wordt uitgerust met een eigen
IEEE aansluiting, zodat de processor via de bus de motoren
aan kan sturen. Dit maakt het mogelljk om ook vanuit andere
apparaten (bijvoorbeeld vanuit de system controller) de
motoren te bedienen. Het datatransport tussen processor en
stappenmotorsturing komt ter sprake in de paragraaf over
communicatie tussen processor en IEEE bus. Hetzelfde geldt
voor de datauitwisseling tussen de processor en de IBM.
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De looptijdmeter krijgt een TTL-signaal (de
looptijdpulsen) aangeboden. Volgens Haarler (1984). die de
schakeling die dit signaal genereert beschrijft. is de
pulsherhalingsfrekwentie van dit signaal een maat voor de
looptijd van de geluidsbundel tussen zender en ontvanger. De
looptijd kan gemeten worden door gedurende de tijd tussen
twee opeenvolgende pulsen een teller te laten lopen met een
vaste. bekende frekwentie. die groot is ten opzichte van de
te meten frekwentie. Om nauwkeuriger te meten wordt de
looptljd N keer gemeten. Dit wordt gereal1seerd door de
looptijdpulsen door een (programmeerbare) N-deler te sturen.
Nu moet de tijd tussen twee opeenvolgende pulsen op de
uitgang van de N-deler gemeten worden. In fig. 4.2 staat een
schema van de schakel1ng, die dit doet.
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fig. 4.2 blokschema van de looptijdmeter
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De processor geeft door START/STOP TRUE te maken het signaal
om een meting van zowel de looptijd als de demping te
starten. De D-FF (D-Flip-Flop) synchroniseert het
startsignaal van de processor op de looptijdmeterpulsen.
Hierdoor kan de N-deler uit zijn reset toestand gehaald
worden. Bovendien worden hiermee onnauwkeurigheden ten
gevolge van het asynchroon starten van de meting
geelimineerd. DSTART is dus een op de looptljdmeterpulsen
gesynchroniseerd startsignaal. De N-deler zort dat de
looptijd voldoende vaak en dus voldoende nauwkeurig wordt
gemeten. Deze deler kan via een latch door de processor
geprogrammeerd worden. Na N looptijdperioden verschijnt er op
de uitgang van de N-deler een puIs. Hiermee wordt de stand
van de tellers van dat moment in de latches geklokt. Tevens
wordt het optreden van deze puIs onthouden en doorgegeven aan
de processor door een Flip-Flop. De andere Flip-Flop
onthoudt, dat er een overflow is opgetreden in de teller. De
processor kan die Fl1p-Flop lezen en resetten.

De looptijdmeter en de dempingsmeter maken gebruik van
de zelfde klok, zodat er maar een klok gereallseerd hoeft te
worden. Bovendien ontstaan er daardoor geen verschllien in
dempings- en looptijdmeting ten gevolge van variaties in de
verschillende klokfrekwenties. Om weI de telfrekwenties los
te kunnen koppelen wordt de klok via een deler aan de
looptijdmeter aangeboden. De deler kan door de processor via
de latch geprogrammeerd worden.

De dempingsmeter krijgt ook een TTL-signaal
(dempingspulsen) aangeboden. (De dempings- en de looptijdpuls
worden op hetzelfde moment aangeboden immers ze worden uit de
zelfde geluidspuls gehaald). De pulsbreedte van de
dempingspuls is volgens Janssen (1986), die de elektronika
die de dempingspulsen uit de ontvangen geluidsbundel afieidt
heeft ontworpen en beschreven, een maat voor de demping. De
pulsbreedte wordt gemeten door gedurende de puIs een teller
te laten lopen, met een hoge frekwentie. Ook in dit geval
wordt 1.v .m. de nauwkeurigheid de meting N keer uitgevoerd.
Een blokschema van de schakellng staat in fig. 4.3 afgebeeld.
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fig. 4.3 blokschema van demplngsmeter

Het startsignaal (START/STOP) van de IJP wordt via de D-FF in
de looptijdmeter ook doorgegeven aan de dempingsmeter. Elke
looptijdmetercyclus loopt de teller gedurende elm periode van
de ontvangen geluidspuls. Na N looptijdpulsen wordt de
tellerstand in de latches geklokt. De dempingspulsen zijn
klein ten opzichte van de tijd tussen twee looptijdpulsen. Om
toch nauwkeurig te meten moet de klok voor de dempingsmeter
veel sneller zijn dan de klok voor de looptijdmeter. Om de
nauwkeurigheid verder op te voeren kan de dempingspuls vaker
(M keer) gemeten worden. Dit kan gereal1seerd worden door
meer geluidspulsen achter elkaar uit te zenden en deze door
de dempingselektronika te laten verwerken. WeI dient er dan
voor gewaakt te worden dat de extra uitgezonden pulsen niet
door de looptijdelektronika wordt gedetekteerd. Dit wordt
voorkomen met een tijdvenster. dat reeds aanwezig was en
diende om rondzingen op hogere frekwenties ten gevolge van
stoorpulsen te onderdrukken. In de latches komt dus N maal M
keer de periodetijd van een ontvangen geluidspuls te staan.
In figuur 4.4 staat een timing diagram voor een aantal in de
looptijd- en dempingsmeter voorkomende signalen.
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fig. 4.4 timing diagram voor looptijd- en
dempingsmeter

Ook aan de dempingsmeter is een Flip-Flop toegevoegd,
die onthoudt. dat er een teller overflow plaats heeft
gevonden. De processor kan die Flip-Flop lezen en resetten.

Samengevat verloopt een meting als voIgt: de ~p start
op regelmatige tijdstippen de looptijd- en de dempingsmeter.
Op de eerste looptijdpuls na het startsignaal begint de
looptijdmeterteUer kontinu te lopeno De dempingsmeterteUer
loopt aUeen Ujdens de dempingsmeterpulsen, die M keer
optreden per looptijdmeter interval. Op de N-de puIs worden
de tellerstanden in de latches geklokt. Tevens wordt via een
Flip-Flop aan de ~p gemeld dat er data beschikbaar is. Dit
gebeurt op interrupt basis. Deze interrupt zal READY
interrupt genoemd worden. Eventuele overflow van de tellers
wordt met twee andere Flip-Flop's onthouden. Na een READY
interrupt stopt de processor de tellers, reset de interrupt
Flip-Flop. leest de latches, Ieest de overflow Flip-Flop's
en reset ze vervolgens. Dan kan een nieuwe meting gestart
worden en de processor kan de data verzenden naar de IBM.

Om de latches en eventuele andere bouwstenen te lezen
en laden moet de processor extern kunnen adresseren. Hiervoor
kan de lees/schrijf dekodeer schakeling gebruikt worden, die
in fig. 4.5 staat.
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fig. 4.5 blokschema van lees/schrijf schakeling

Als de processor extern data wi! lezen of schrljven,
dan dient eerst het adres van de externe bouwsteen op de bus
geplaatst te worden. vergezeld van de Address Latch Enable
(ALE) puIs. Deze puIs duidt aan dat er een adres op de bus
staat. Deze puIs klokt het adres in de latch. Een van de
uitgangen van zowel de read address decoder als van de write
address decoder wordt geselekteerd. Als de processor een
externe latch wi! lezen, dan wordt read tljdelljk laag,
waardoor de geselekteerde uitgang van de read address decoder
ook tijdelijk laag wordt. De op die uitgang aangesloten latch
zet hierdoor zijn data op de bus en de processor kan die data
lezen. Als de processor naar een externe latch wll schrljven.
dan plaatst de processor eerst de data op de bus en maakt
vervolgens write tijdelijk laag. De geselekteerde uitgang van
de write address decoder wordt ook tljdelijk laag en de data
op de bus wordt daardoor in de bijbehorende latch geklokt.

Met het oog op de toekomst. waarin bijvoorbeeld nog een
echometing aan de opstell1ng wordt toegevoegd zljn een aantal
extra lijnen aan de adresseer schakel1ng vrij gehouden.

4.5 Communicatie tussen IJP en IEEE bus

De uitwisseling van data tussen de processor en de IEEE
bus gaat volledig via de IJPD 7210. In fig. 4.6 staat het
schema van de schakeling rond de 7210.
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fig. 4.6 blokschema van IEEE schakeling

De vijf schakelaars vormen het IEEE adres van het
meetapparaat, dat door de gebruiker ingesteld kan worden.
Door toevoeging van de latch kan de processor de stand van de
schakelaars lezen. In de 7210 is een register gereserveerd
voor het IEEE adres. De processor zal dat adres in het
daarvoor bestemde register van de 7210 moeten plaatsen.

De 7210 zelf wordt via 3 adres bits. een read en een
write lijn en een interrupt Ujn aan de processor gekoppeld.
Via de 3 adres bits en de read en write pulsen kan de
processor de 16 registers van de 7210 manipuleren. De
mogelijkheden van de interrupt zijn besproken in paragraaf
4.3 en in appendix 2.

De tranceivers zijn speciale IEEE bus drivers. Ze
dienen voor een goede buffering te zorgen tussen de IEEE bus
en de er op aangesloten interface.

4.6 De processorkeuze

Om een goede keuze voor de processor te maken. zijn
hieronder de eisen opgesteld, waaraan de processor moet
voldoen:

- De processor moet twee interrupt inputs hebben. immers uit
het voorgaande is naar voren gekomen. dat zowel de
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looptijdmeter als de 7210 een interrupt kunnen genereren.
- Aangezien de processor de stappenmotoren gaat aansturen en

dit met een konstante frekwentie moet gebeuren, is het
noodzakelijk, dat de processor een interne teller heeft,
die ook nog een interrupt (teller interrupt) kan
veroorzaken.

- Het is wenselijk dat de interrupts verschillende
prioriteiten toegewezen kunnen krijgen, zodat bijvoorbeeld
de teller interrupt altijd v66r de READY interrupt wordt
uitgevoerd.

- De processor moet voldoende I/O-poorten hebben. Konkreet
zijn nodig: • 8 bits voor de data/address bus

• 2 bits voor de carry inputs
• 1 bit voor het resetten van de carry

Flip-Flop's
• 1 bit voor het resetten van de ready

Flip-Flop.
• 2 bits voor de externe interrupt inputs
• 1 bit voor het starten van de tellers
• 3 bits voor de adressring van de 7210

registers
• 2 bits voor de read en de write puIs
• 1 bit voor de Address Latch Enable (ALE)

puIs
Hiervoor zijn dus tenminste 3 I/O-poorten van 8 bits
nodig.

- De processor moet voldoende intern RAM-geheugen hebben, om
de variabelen en parameters die voor de toestand van de
tomograaf en voor de besturing van de meting van belang
zijn bij te houden.

- Het is wenselijk voor de kompaktheid en voor de
vermindering van de I/O om intern voldoende EPROM op de
processor chip te hebben voor de software.

- Tenslotte is het belangrijk, dat het programma
geassembleerd kan worden en dat de processor
geprogrammeerd kan worden. Met andere woorden, bij de
keuze van de processor speelt de beschikbaarheid van
ondersteunende apparatuur ook nog een rol.

Naar de keuze van de processor is al eerder onderzoek
verricht door Bijlard (1986), die konkludeert dat de 8761
processor van Intel de meest geschikte is voor gebruik in de
interface van de tomograaf. Deze processor voldoet aan de
bovengenoemde eisen: De processor heeft 4 kByte on chip EPROM
en 128 Bytes RAM. Verder heeft de 8751 2 interne 16 bits
tellers, twee externe interrupts en kan aan elke interrupt
een hoge of een lage prioriteit toegekend worden. Bovendien
heeft de processor 4 I/O-poorten van elk 8 bits en een ALE
uitgang. Tenslotte zijn assembler en programmer voor de 8751
aanwezig. Voor meer informatie over de 8751 zelf wordt
verwezen naar het Microcontroller Handbook van Intel (1985).

In bljlage 3 staat het volledige blokschema van de IEEE
interface. Dit blokschema is ontstaan door de hierboven
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Hoofdstuk 5 DE HARDWARE, VAN BLOKSCHEMA NAAR SCHAKELING

5.1 Inleiding

In di t hoofdstuk zal aan de hand van het blokschema van
de interface van de tomograaf, dat in het vorige hoofdstuk is
besproken en dat in bljlage 3 volledig is uitgetekend, een
elektronisch schema worden opgesteld. De blokken in het
blokschema zijn reeds zo ver uitgewerkt, dat vervanging door
IC's vrij eenvoudig is. Slechts enkele min of meer
noodzakelljke verduidelijkingen zullen worden gegeven. In
bijlage 4 staat het volledige elektronische schema.

5.2 Definitie van de I/O-lijnen van de processor

De 8751 heeft een viertal I10-poorten van elk 8 bits
voor het kontakt met de buitenwereld. Deze poorten worden op
de volgende manier gebruikt:

- PO is onder normale omstandigheden de data poort.
Zo gauw echter de ALE uitgang van de 8751 hoog
wordt, dan staat op PO het low order address byte.

- De bits van PI worden voor de volgende zaken
gebruikt: • bit 0 reset carry FF's

• bit 1 reset ready FF
• bit 2 input carry dempingsmeter
• bit 3 input carry looptijdmeter
• bit 4 start/stop tellers

De overige bits (5 tim 7) worden niet gebruikt.
- P2 bevat het high order address byte, in het geval

dat de IJPD 7210 wordt geadresseerd. AIleen de 3
minst signifikante bits worden gebruikt, waarbij
bit 0 het minst signifikante adresbit is.

- De bits van P3 tenslotte zijn als voIgt
gedefinieerd: • bit 2 external interrupt 0

• bit 3 external interrupt 1
• bit 6 write strobe
• bit 7 read strobe

De overige bits worden niet gebruikt.

5.3 De interface opgebouwd uit konkrete elementen.

Zoals al eerder werd vermeld staat het volledige
elektronische schema van de interface, de looptijd- en de
dempingsmeter in bijlage 4. Bij de overgang van blokschema
naar elektronisch schema hebben de volgende overwegingen een
rol gespeeld:
- De klokschakel1ng kan overgenomen worden van Janssen
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(986). De klok dient op de print geplaatst te worden om
lange leidingen te voorkomen. De klok wordt gebufferd door
een snelle NAND-poort (74S00).

- Voor de klok-deler en de N-deler wordt de 4059 gebruikt.
Dit is een programmeerbare deler. waarbij het deeltal
binnen ruime grenzen gevarieerd kan worden aan de hand van
16 programmeer inputs. In bijlage 6 staat voor de N-deler
en de klok-deler een aantal deeltallen en de bijbehorende
programmeerdata. De 4059 kan frekwenties verwerken tot ca.
7 MHz. reden waarom voor de klok-deler een snelle 4 bits
teller (74F16l) wordt geschakeld, die de 100 MHz van de
klok deelt door 16. De klok-deler krijgt dus een frekwentie
van 6.25 MHz aangeboden.

- Bijna aIle latches die gebruikt worden zljn van het type
74LS374. Deze latches klokken data in op de opgaande flank
van hun clock input. Dit heeft als voordeel dat de
aangeboden data aIleen op de opgaande flank van de klok
stabiel hoeft te zijn. De enige uitzonderingen hierop
vormen de latch voor het IEEE adres en de latch voor de
adressering binnen de interface. De latch voor het IEEE
adres moet voortdurend de stand van de schakelaars lezen,
waardoor er geen extra puIs nodig is om de stand van de
schakelaars in de latch te laden. De 74LS373 maakt dit
mogelljk. De latch voor de adresseer schakel1ng mag niet
op een stljgende flank klokken aangezien op het moment dat
de Address Latch Enable puIs hoog wordt de data op de bus
nog niet stabiel is en dus nog niet geklokt mag worden door
de latch.

- Als 16 bits tellers worden twee 74LS393 IC's gebruikt. Elk
IC bevat twee 4 bits tellers. De teller van de
dempingsmeter krijgt een snelle 4 bits teller (74F16l)
voorgeschakeld, zodat een 20 bits teller ontstaat. Dit
heeft twee redenen. In de eerste plaats krijgt de
dempingsmeter een klokfrekwentie van 100 MHz aangeboden.
Deze hoge snelheid kunnen de 74LS393 tellers niet
bijhouden. Bovendien heeft de teller nu 4 bits meer. Het
vergroten van de nauwkeurigheid van de meting door
gedurende meer dempingspulsen te tellen hoeft niet te
leiden tot een overflow van de teller, immers de maximaal 4
minst signifikante bits kunnen weg gelaten worden terwljl
toch een 16 bits teller overblijft. Van belang is dan weI
om na te gaan welke bits nog betrouwbaar zijn om te
voorkomen dat relevante informatie wordt weggegooid.

Er is een vertragingstijd van de klokingang van de
tellers (74LS393) naar de uitgang. Deze vertragingstljd is
maximaal 60 nsec. Voor vier trappen van deze teller achter
elkaar is de totale vertragingstijd maximaal 240 nsec. Dus
op het moment. dat de data van de tellers in de latches
geklokt wordt hoeft die data allerminst stabiel te zijn. Om
te voorkomen dat dit problemen op gaat leveren worden de
tellers op de opgaande flank van de puIs uit de N-deler
gestopt. De data van de tellers wordt op de neergaande
flank van de N-deler puIs in de latches geklokt. De puIs
duurt minimaal ongeveer 250 nsec. voldoende lang voor de
teller uitgangen om stabiel te worden. In figuur 5.1 staat
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schematisch weergegeven hoe dit elektronisch gerealiseerd
wordt.

LTM

LATCH

fCL

LTM

TELLER

CL

READY

r------,+
D-FF

~~Q D
•• """'U .. READY

~--1CLR t CL 1-~~""';=---~==----1t-""""'l

READY INTERRUpt'

INTO

DMP

LATCH

CL

TELLER

\ - DMP CLOCK

~ytDMP CLOCK

tig. 5.1 verbeterde teller- en latchschakellng

Op de klokingangen van de tellers staat het signaal
READY+CLOCK, dus als READY hoog is dan worden er geen
klokpulsen meer aan de tellers doorgegeven. Aangezien de
latches op de stijgende flank data inklokken, gebeurt dit
dus eigenlijk op de dalende flank van READY. Het feit dat
de klok geinverteerd wordt heeft geen invloed op de meting,
litangezien de klok volkomen onafhankelijk van de READY-puIs
loopt.

- De Flip-Flop die de READY puIs moet opvangen, onthouden en
door geven aan de interrupt ingang van de processor, wordt
een 74LS74 D-FF, die zodanig geschakeld is, dat hij geset
wordt op de opgaande flank van READY. Aangezien de
interrupt ingang van de processor een aktief laag signaal
verwacht wordt deze ingang door de Q-uitgang van de 74LS74
aangestuurd.

- De adresseerschakel1ng behoeft nauwelijks verdere uitleg.
Aangezien de 74LS138 een l-uit-8 decoder is, zijn 3
selektielijnen voldoende.

- De 74LS393 tellers hebben geen carry outputs. Om toch te
detekteren of er een carry optreedt wordt het meest
signifikante bit van zowel de looptijd- als de
dempingsmeter teller aangesloten op de klok ingang van een
JK-FF (74LS112), zie figuur 5.2.
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fig. 5.2 carry detektie schakellng

Als de klok ingang van de JK-FF een negatieve flank krijgt
oftewel als er een overflow van de teller optreedt dan
wordt de ~-uitgang van de JK-FF hoog en interrumpeert de
processor. Een hoog signaal op de preset ingang van de
JK-FF maakt Q weer laag. Bij deze schakel1ng dient opgepast
te worden, dat ten gevolge van het resetten van de tellers,
waarbij het meest signifikante bit van hoog naar laag kan
gaan, er geen overflow melding mag worden doorgegeven aan
de processor. Dit kan voorkomen worden door de processor
eerst de carry Flip-Flop's te laten lezen, vervolgens de
tellers te resetten en tenslotte de carry Flip-Flop's zelf
te resetten.

- De 7210 krijgt ook een van de 100 MHz afgeleid kloksignaal
en weI de 6,25 MHz die uit de eerste, snelle trap van de
klok-deler komt.

- Tenslotte worden twee MC3447 IC's gebruikt om de koppel1ng
tussen de IEEE bus en de 7210 te realiseren. De MC3447 is
hiervoor speciaal ontworpen. Voor informatie over dit IC
wordt verwezen naar het databoek "Linear and Interface
Integrated Circuits" van Motorola (1984).

- De RESET-input van de 7210 wordt niet aktief gebruikt.
aangezien dit IC ook vanuit de processor gereset kan worden
met dezelfde gevolgen als de hardware reset. Indie beide
reset-mogelijkheden tegelijkertijd worden toegepast, dan
geeft dit problemen met de in de 7210 gebruikte local
message "pon" zoals dat beschreven staat in de product
description van de 7210 (1983).
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Hoofdstuk 6 DE SOFTWARE

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal de software voor de 8751 micro
processor uitvoerig behandeld worden. In bijlage 1 staat het
volledige machinetaal programma afgedrukt.

Het uitgangspunt bij het maken van het programma is om
de processor op interrupt basis aan te sturen. Hierdoor wordt
de interface niet onnodig vertraagd ten gevolge van het
voortdurend kontroleren van de interrupt vlaggen, om te
onderzoeken of er geen gebeurtenissen zijn opgetreden.
Bovendien moeten de stappenmotoren met een zo konstant
mogelijke frekwentie aangestuurd worden om trlllen van de
motoren te voorkomen. Dit rechtvaardigt ook het gebruik van
interrupts. De 8751 leent zich goed voor het werken met
interrupts, dankzjJ de twee externe interrupt inputs, twee
interne teller interrupts en de mogelijkheid om de interrupts
verschillende prioriteiten te geven.

Er zjJn een drietal processen in de meetopstell1ng
waarbjJ de processor tjJdens een meting direkt betrokken is.
Die processen zjJn:

1) Het aansturen van de stappenmotoren met een
konstante frekwentie.

2) Het beheren van de 7210 (en daarmee ook de IEEE
bus).

3) Het besturen van de tomograaf.
Ten behoeve van elk van deze 3 processen is een interrupt
gedefinieerd. Deze interrupts zullen hierna kort de revu
passeren.

1) Om de motoren een konstante stapfrekwentie aan te kunnen
bieden wordt gebruik gemaakt van een van de interne
tellers van de 8751. Deze wordt geladen met een 16 bits
getal. Iedere machinecyclus wordt de teller opgehoogd.
Bij een overflow wordt een interrupt gegenereerd. De
bijbehorende interrupt routine stuurt een motorbyte naar
de motoren en de motoren zetten een volgende stap. Door
deze routine een hoge prioriteit te geven en de overige
routines een lage, door van te voren de motordata te
berekenen en door er voor te zorgen dat de motorsturing
geadresseerd is op het moment dat de teller interrupt
optreedt, kunnen na een teller interrupt de motoren
direkt aangestuurd worden, waardoor een redelijk
konstante motorfrekwentie ontstaat.

2) 20 gauw er iets op de IEEE bus gebeurt, dat van belang is
voor de processor, dan genereert de 7210 een interrupt.
De processor kan aan de hand van de twee interrupt vlag
registers van de 7210 de oorzaak van de interrupt
achterhalen en vervolgens de geschikte akties uitvoeren.

3) De processor geeft tijdens het maken van een proJektie op
vaste tijdstippen de looptijd - en de dempingsmeter de
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opdracht om een sample te nemen. Zo gauw de opdracht
uitgevoerd is, meldt de looptijdmeter dit middels de
READY interrupt aan de processor, waarop de processor de
meetdata kan lezen.

De bij deze interrupts horende routines vormen het skelet van
het programma voor de 8751 processor. In de rest van dit
hoofdstuk zullen die routines dan ook verder uitgewerkt
worden.

6.2 Stroomdiagram

Machinetaal programma's zijn in de regel nlet eenvoudig
te interpreteren. Om toch veranderlngen in het programma aan
te kunnen brengen is in ieder geval begrip van de struktuur
van het programma onontbeerlijk. In deze paragraaf wordt
daarom getracht die struktuur enlgszins duldelijk te maken.
Dit wordt mede aan de hand van een stroomdiagram uit figuur
6.1 gedaan.

Het programma begint met het initiallseren van de
processor (met name de gebruikte vlaggen, de interrupt
registers en de timer registers). Vervolgens wordt ook de
7210 geinitiallseerd. De 7210 is nu klaar om data vanuit de
IEEE bus te ontvangen. De processor zal in een wachUus
wachten op een bericht van de IEEE bus, dat in de vorm van
een interrupt van de 7210 zal worden gemeld. De andere twee
interrupts (van de interne teller en van de looptijdmeter)
zullen in deze wachttoestand niet optreden, immers er wordt
geen meting uitgevoerd dus de motoren hoeven niet bestuurd te
worden vanuit de processor en er worden geen samples genomen.
Van de dertien interrupt mogel1jkheden, die in de 7210
aanwezig zijn, zullen er maar vier gebruikt worden in deze
wachttoestand nl.

- DEC (device clear) waarmee de processor de opdracht
kr1jgt om het gehele meetapparaat te resetten.

- DI (data in) waarmee de system controller aangeeft,
dat er data over de IEEE bus verstuurd gaat worden,
die bestemd is voor de processor. Dlt maakt het
mogelijk om via de IEEE bus data naar de processor te
sturen.

- ADSC (address status change) waarmee de processor
opdracht kr1jgt om het interne RAM geheugen over de
bus te versturen. Deze mogelijkheid is toegevoegd om
te kunnen kontroleren of data, die naar de processor
is verzonden over de IEEE bus korrekt is aangekomen.
De processor hoeft alleen maar data te verzenden als
de 7210 als talker wordt geadresseerd door de system
controller (IBM).

- CPT (command pass through) waarmee de 7210 aan de
processor meldt dat het een IEEE kommando van de bus
heeft gelezen en in het CPT register heeft geplaatst.
De processor kan nu dit register lezen.

De kommando's van de IEEE bus die in het CPT register
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versch~nen en die door de processor herkend en verwerkt
worden z~n:

- SDC (selected device clear). Dit kommando heeft
tot gevolg, dat het meetapparaat wordt gereset.

- PPC (parallel poll configure). Met dit kommando
wordt aan de 7210 gemeld dat h~ moet reageren op
een parallel poll en over welke ljjn.

- PPU (parallel poll unconfigure). Met dit kommando
wordt aan de 7210 gemeld. dat hjj niet meer op een
parallel poll hoeft te reageren.

- TCT (take control). Dit kommando is voor de
processor het teken om de bus controle over te
nemen van de IBM en om een meting te starten.

Andere IEEE kommando's worden weI door de 7210 opgevangen en
gemeld aan de processor, echter de processor zal ze niet
uitvoeren aangezien ze geen betekenis hebben gekregen in deze
toepassing.

Nadat de 7210 controller van de IEEE bus is geworden
(NB de IBM bl~ft system controller) komt het programma in
een nieuwe wachttoestand edit is dezelfde wachtlus als eerder
aangegeven, echter met andere waarden voor een aantal
variabelen) van waaruit andere interrupts op kunnen treden.
Deze interrupts zijn:

- teller interrupt.
Deze interrupt geeft aan dat de motoren de volgende stap
moeten zetten dus dat het eerder berekende motorbyte
direkt naar de motorsturing verzonden dient te worden.
Daarnaast moeten de variabelen bijgewerkt worden die de
huidige stand van de transducers aangeven. Aan de hand
van die variabelen kan bepaald worden of een projektie
af is. Is dit zo dan wordt via de IBM aan de gebruiker
gevraagd of de projektie goed is. Aan de hand van de
variabelen kan ook bekeken worden of de meting ten einde
is. Tenslotte kan uit de variabelen en enkele vlaggen
het volgende motorbyte bepaald worden in deze routine.
Meer informatie over die variabelen is in paragraaf 6.4
te vinden.

- READY interrupt.
Deze interrupt geeft aan, dat van de looptijdmeter en de
dempingsmeter meetdata beschikbaar is in de bljbehorende
latches. De processor kan de latches uitlezen. De data
zal pas later over de IEEE bus verzonden worden. nl. na
een timer interrupt. Hlermee wordt voorkomen. dat de
processor in de knoei komt met het verzenden van zowel
meetdata als motordata over de bus. Het waarom wordt in
paragraaf 6.3 uitvoerig beschreven.

- 7210 interrupt.
De processor kan als controller van de bus ook nog door
de volgende twee vlaggen van de 7210 geinterrumpeerd
worden.

- ERR (error) geeft aan, dat er een fout is opgetreden
tijdens het verzenden van data. Er was geen listener
aktief. Dit treedt onder normale omstandigheden
nooit op. Er zit dan een fout in de meetprocedure.
of ergens wordt slecht kontakt gemaakt. De processor
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reageert hierop door de meting af te breken en de
kontrole over de bus terug te geven aan de IBM door
het kommando TCT over de bus te zenden.

- SRQI (service request input) geeft aan. dat een van
de busapparaten een service request (SRQ) heeft
gegenereerd. Indien de motorsturing een SRQ heeft
gegeven. dan is een van de eindschakelaars. die de
motoren moeten beschermen. ingedrukt. Dit mag en kan
onder normale omstandigheden nooit gebeuren. Indien
de gebruiker via de IBM een SRQ heeft gegeven. dan
wordt dit door de processor geinterpreteerd als
stopsignaal. In beide gevallen wordt de meting
gestopt en de kontrole over de bus terug gegeven aan
de IBM.

In figuur 6.1 staat bovenstaande beschrijving van het
programma Hog eens schematisch weergegeven.

fig 6.1 stroomschema van het programma voor de processor
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Voor de volledigheid wordt het onderbreken en stoppen
van de meting nog even verduidelijkt. De meting wordt
onherroepelijk gestopt als er tijdens de meting een SRQ op de
bus komt te staan (onafhankelijk van de herkomst) en nadat er
een fout in het meetprotokol is opgetreden. Aan het einde
elke projektie wordt de meting onderbroken. De gebruiker kan
via de IBM kenbaar maken of de zojuist gemaakte projektie
goed is of overnieuw moet worden gedaan. Daarna gaat de
meting gewoon verder (al dat niet met herhaling van de
laatste projektie). De gebruiker kan dan echter ook melden
dat de meting moet worden afgebroken. Dit wordt dan meteen
uitgevoerd. De meting wordt ook afgebroken als er een fout in
de meetprocedure optreedt. Tenslotte kan een meting nog
stoppen, omdat de laatste projektie net afgerond is. Dit is
de natuurlijke afloop van een meting. De gebruiker kan in
deze opzet dus op twee manieren via de IBM een meting stoppen
namelijk met een SRQ en met het stopteken na een proJektie.

In aIle gevaIlen, waarin de meting afgebroken wordt of
eindigt wordt de kontrole over de IEEE bus terug gegeven aan
de IBM. Vervolgens wordt middels een SRQ door de 7210 aan de
IBM gemeld op welke manier de meting gestopt is (dus langs
natuurlijke weg, vanwege een SRQI of gedwongen door de
gebruiker). Hierna komt de processor weer terug in de eerste
wachttoestand.

6.3 Het hoofdprogramma

Het hoofdprogramma bestaat aIleen uit een wachtlus.
Daarnaast zijn er de interrupt routines (INTRO voor de teller
interrupt, EXTINTO voor de READY interrupt en EXTINTI voor de
interrupt van de 7210), die opgesplitst zJjn in subroutines
om de leesbaarheid van het programma te vergroten. Hieronder
zullen de verschillende onderdelen uitgewerkt worden. Voor
een volledige listing van het programma wordt nogmaals naar
bijlage 1 verwezen.

In figuur 6.2 staat een schema waarin dUidelJjk wordt
gemaakt, in welke subroutines elke routine is opgesplitst. In
dit schema zijn niet de hulpprocedures opgenomen. Deze kunnen
op elk nivo in de hierarchie voorkomen. De hulpprocedures
worden apart besproken in paragraaf 6.4.

In het hoofdprogramma wordt allereerst het meetapparaat
geinitialiseerd en vervolgens wordt gewacht op een interrupt.
De interrupt routines beginnen op de volgende adressen:

0003H
0008H
0013H

EXTINTO (READY interrupt)
INTRO (teller interrupt)
EXTINTI (7210 interrupt)
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fig 6.2 plaats van de verschlliende procedures in
het hoofdprogramma

Interrupt routine EXTINTO (ready interrupt)
Deze routine wordt gestart als de looptljd- en de
dempingsmeter meetwaardes ter beschikking hebben. Eerst
worden de tellers gelezen, vervolgens worden de carry inputs
gelezen, dan de tellers gereset en dan pas worden de carry
Flip-Flop's gereset. Hiermee wordt voorkomen, dat het
resetten van de tellers een van de carry Flip-Flop's set
(zie ook paragraaf 5.3). De meetdata van looptijd- en
dempingsmeter wordt door de processor binnengehaald en
opgeslagen in RAM. De carry vlaggen van de externe tellers
worden gelezen en in het data status woord geplaatst.
Tenslotte wordt de vlag DATARDY geset, ten teken, dat er data
beschikbaar is voor transport over de IEEE bus. De data wordt
niet direkt over de bus verzonden 1.v.m. INTRO. In
laatstgenoemde wordt er van uit gegaan, dat de motorsturing
als listener is geadresseerd. Als INTRO wordt gestart op het
moment dat meetdata naar de IBM verzonden zou worden, en dat
kan aangezien INTRO een hoge prioriteit heeft, dan zou de
data, die bestemd is voor de motorsturing, blj de IBM terecht
komen. Door transport van meetdata direkt na transport van
motordata te laten plaatsvinden in INTRO wordt bovenstaand
probleem omzeild.

Interrupt routine INTRO (interne teller)
Deze routine start, nadat de teller 0 in de 8751 OOOOH is
gepasseerd. Allereerst wordt de motordata, die al eerder is

-45-



berekend naar de motorsturing verzonden. Vervolgens worden de
parameters, die de plaats van de transducers bijhouden,
bijgewerkt (in de procedure TRANSLEER of ROTEER). Er wordt
nieuwe motordata aangemaakt en ten slotte wordt, indien
nodig, meetdata over de bus verstuurd. Deze routine krijgt
een hoge prioriteit, waardoor de motoren zo gelijkmatig
mogelijk worden aangestuurd. Door die hoge prioriteit is het
belangrijk, dat naast de Instruktie Pointer ook het processor
status word (PSW) en de accumulator op de stack worden
geplaatst. Bij aIle overige routines is dit niet
noodzakelijk.

Procedure TRANSLEER
In deze procedure worden de parameters ten behoeve van de
plaats van de transducers na een translatie ,stap bljgewerkt.
Is het einde van een translatie interval bereikt, dan wordt
een nieuw sample genomen. Is het einde van een projektie
bereikt, dan wordt eerst de richting omgedraaid van de
translatie motoren. Vervolgens wordt de IBM geadresseerd en
de processor wacht op een bericht van de gebruiker om verder
te gaan, om de laatste projektie opnieuw te maken of om te
stoppen.

Procedure ROTEER
Deze procedure werkt de rotatie parameters blj. Aan het einde
van een rotatie interval wordt nieuwe motordata aangemaakt.

Procedure DATAOUT
Deze procedure verzendt meetdata over de bus volgens het
volgende formaat:

<LTMH><LTML><DMPH><DMPL><DST>+EOI

met LTMH = High order byte van looptijdmeter
LTML = Low order byte van looptljdmeter
DMPH = High order byte van dempingsmeter
DMPL = Low order byte van dempingsmeter
DST = Datastatus

(Voor de definitie van deze variabelen: zie ook paragraaf
6.4)

Interrupt Routine EXTINT1 (7210 interrupt)
Deze routine werkt de interrupts van de 7210 af. Er zijn twee
mogelijkheden namelljk: de 7210 is controller van de bus (dit
is het geval in de eerste wachtlus) of de 7210 is geen
controller (dit is het geval in de tweede wachtlus). Beide
gevallen leveren andere interrupts. Dit is uitgewerkt in de
procedures EXT1CTR en EXT1NOCTR
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Procedure EXTICTR
Deze procedure wordt aangeroepen vanuit EXT lINT als de 7210
controller is. De mogelijke interrupts van de 7210 zijn in
dit geval ERR en SRQI. Deze worden in de bijbehorende
programmadelen met dezelfde naam afgehandeld. Op andere
interrupts wordt niet gereageerd omdat de bijbehorende enable
vlaggen in de 7210 niet geset zijn.

Procedure ERR
Na een fout in de meetprocedure (er is geen aktieve listener
op het moment dat er data over de IEEE bus wordt verzonden)
wordt de ERR vlag in de 7210 geset. De processor reageert
hier op door de meting direkt af te breken en de kontl'ole
terug te geven aan de IBM. Tevens wordt door de tomograaf
een SRQ gegenereerd, waarmee de oorzaak van het afbreken van
de meting wordt meegedeeld aan de IBM.

Procedure SRQI
Na een SRQ op de IEEE bus wordt de SRQI vlag geset in de
7210. De processor reageert hier op door allereerst de teller
interrupt uit te schakelen, aangezien een ander apparaat op
de IEEE bus geadresseerd gaat worden. Zou dit niet gedaan
worden, dan zou na een teller interrupt, die een hoge
prioriteit heeft, data naar de verkeerde plaats op de bus
verzonden kunnen worden. Na het maskeren van de teller
interrupt voert de processor een parallel poll uit voeren om
de herkomst van de SRQ te bepalen (van IBM of van
motorsturing). De meting wordt direkt afgebroken en een SRQ
wordt gegenereerd waarmee de oorzaak van het afbreken wordt
aangegeven. Overigens is het niet noodzakelijk om een
parallel poll uit te voeren, immers de SRQ komt van de IBM
zelf of van de motorsturing. De IBM zal dus altijd weten waar
de SRQ vandaan kwam. Met het oog op de toekomst waarin
meerdere apparaten op de IEEE bus zullen worden aangesloten,
is toch de parallel poll opgenomen.

Procedure EXTINOCTR
Deze procedure wordt aangeroepen vanuit EXTlINT als de 7210
geen controller is. Er wordt uitgezocht welke vlag de
interrupt heeft veroorzaakt. De mogelijke vlaggen zijn 01,
DEC, ADSC en CPT. In de procedures met dezelfde naam worden
de interrupts afgehandeld. (NB de procedure DECL hoort bij
de vlag DEC. DEC is echter een woord dat voor de assembler is
gereserveerd). Andere dan de vier hierboven genoemde vlaggen
worden niet bekeken door de processor.

Procedure ADSC
Deze procedure bepaalt eerst of de ADSC vlag is geset, omdat
de 7210 als talker is geadresseerd door het address status
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register te lezen. Is de 7210 talker dan verzendt de
processor de interne geheugenplaatsen OOH tim 2CH over de
IEEE bus in het volgende formaat:

<REG 1)<REG 2> ... <REG 2C)+EOI

Procedure DI
Deze procedure leest data van de IEEE bus, nadat de 7210
geadresseerd is als listener. De data wordt in het geheugen
van de processor gezet vanaf de plaats, aangegeven door het
eerste byte in in de datastroom. Elk volgend byte wordt op de
volgende geheugenplaats gezet. Het hoog worden van de
EOI-lijn wordt opgevat als einde van de datastroom. Het
formaat van deze datastroom is dus:

<BEGINADRES><DATA 1)<DATA 2) ... <DATA N)+EOI

Procedure DECL.
Deze procedure reset het meetapparaat, d.w.z. de processor en
de 7210 worden geinitialiseerd.

Procedure CPT
Na een CPT interrupt wordt door deze procedure het CPT
register geladen in de processor, die onderzoekt welk
kommando uitgevoerd moet worden. De mogelijkheden zUn: PPC,
PPU, SOC en TCT. Andere kommando's worden door de processor
niet herkend. TCT wordt opgevat als teken om de meting te
beginnen. Bij TCT worden ook de variabelen gewijzigd,
waardoor de processor in de tweede wachttoestand terecht kan
komen. Voor het starten van de meting worden de procedures
KALIBR en STRTMTNG gebruikt.

Procedure KALIBR
Deze procedure zet de transducers in de goede beginstand. Dit
wordt gedaan door de motoren tegen de eindschakelaars te
laten lopen, waarmee de plaats vastligt. Vervolgens worden
vanaf die eindschakelaars de motoren over een afstand, zoals
die vastligt in de off set variabelen OSTR en OSRO,
verplaatst. Nu kan de meting beginnen.

Procedure STRTMTNG
Deze procedure laadt de registers ten behoeve van de plaats
van de transducers, maakt de eerste motordata en start de
teller ten teken dat de meting gestart is.
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6.4 Hulpprocedures

Een aantal vaak voorkomende programma onderdelen zijn
voor de overzichtelijkheid in procedures gegoten. Deze zullen
in deze paragraaf besproken worden.

Procedure WTDOGPIB
Deze procedure wacht tot de DO-vlag van de 7210 is geset,
waarna data (geen kommando's of adressen) over de bus kan
worden verzonden. Deze procedure wordt dan ook iedere keer
voorafgaand aan data transport aangeroepen.

Procedure WTCOGPIB
Deze procedure wacht tot de CO-vlag van de 7210 is geset,
waarna kommando's of adressen over de bus kunnen worden
verzonden. Deze procedure wordt dan ook iedere keer
aangeroepen als de processor een kommando of adres over de
bus wi! versturen.

Procedure TCTRSYNC
In deze procedure stuurt de processor naar de 7210 de local
message "take control synchrounously". Hierdoor wordt de
ATN-lijn TRUE, ten teken dat de op de IEEE bus verschijnende
bytes als kommando's of adressen opgevat dienen te worden.
Deze procedure kan alleen aangeroepen worden als de 7210 bus
controller is, immers dan alleen mag het meetapparaat
kommando's en adressen naar de bus sturen.

Procedure GOTOSTBY
In deze procedure stuurt de processor naar de 7210 de local
message "goto standby". De ATN-lijn wordt hierdoor FALSE en
de bytes op de IEEE bus z1jn databytes.

Procedure ADDRMTRS
Deze procedure adresseert de motorsturing als listener en de
7210 als talker, door MSA (motorsturingsadres) en MTA (my
talker address) via het data out register van de 7210 op de
IEEE bus te zetten (NB. als MSA en MTA worden verstuurd, dan
moet ATN TRUE zUn). Hierna kan data worden verstuurd van het
meetapparaat naar de motoren. Deze procedure mag alleen
worden aangeroepen als de 7210 bus controller is, immers dan
alleen mag het meetapparaat andere apparaten adresseren.

Procedure ADDRSCLT
Deze procedure adresseert de system controller (IBM) als
listener en de 7210 als talker. Hlerna kan data worden
verstuurd van meetapparaat naar IBM. De procedure mag alleen
worden aangeroepen op het moment dat de 7210 controller van
de bus is, immers anders kan het meetapparaat geen andere
apparaten adresseren.
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Procedure ADDRSCTA
Deze procedure adresseert de system controller (IBM) als
talker en de 7210 als listener, zodat data van IBM naar
meetapparaat kan worden verzonden. Ook deze procedure mag
aIleen worden aangeroepen als de 7210 bus controller is.

Procedure STOP
Deze procedure beeindigt een meting. De interne teller wordt
gestopt, de kontrole over de IEEE bus wordt terug gegeven aan
de IBM, de twee interrupt maskeer registers van de 7210
worden gekorrigeerd en de CIC vlag in de processor (zie ook
paragraaf 6.5) wordt FALSE, ten teken dat de 7210 niet langer
controller in charge is.

Procedure READDI
Deze procedure wacht op een databyte van de bus door
voortdurend de DI-vlag van de 7210 te testen. Zo gauw de
DI-vlag is geset wordt het byte, dat dan in het data in
register staat, gelezen.

Procedure SENDASC
Deze procedure zet de inhoud van de accumulator via de 7210
op de IEEE bus.

Procedure RESTART
Deze procedure initialiseert eerst de relevante processor
registers zoals stackpointer, interrupt enable. interrupt
priority en de timer registers. Vervolgens worden een aantal
vlaggen gereset en tenslotte wordt de procedure. die de 7210
initialiseert aangeroepen.

Procedure INIT
Deze procedure initialiseert de 7210 door de verschillende
registers te laden. Voor meer informatie wordt verwezen naar
de data sheets van de uPD 7210.

Procedure MTRBYTE
Deze procedure berekent het volgende byte. dat via de IEEE
bus naar de motorstuureenheid gestuurd dient te worden (het
zogenaamde motorbyte). Dit gebeurt aan de hand van de vlaggen
ROTEREN (TRUE=rotatiemotor. FALSE=translatiemotor) en
RICHTING (TRUE=rechtsom. FALSE=linksom). De interface van de
stappenmotorsturlng ontvangt het motorbyte. dat bestaat uit
stap- en richtingsbits en zet deze om in de juiste
stuurpulsen voor de motoren. Het motorbyte is als voIgt
opgebouwd:

motorbyte: 0 0 SI S2 S3 Rl R2 R3.
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Hierbij geldt:
Sl en S2 zijn de stapbits van de translatiemotoren
S3 is het stapbit van de rotatiemotor

(S=TRUE betekent een stap zetten; S=FALSE betekent
geen stap zetten)

R1 en R2 zijn de richtingsbits van de translatiemotoren
R3 is het richtingsbit van de rotatiemotor

(R=TRUE betekent rechtsom draaien; R=FALSE betekent
linksom draaien)

Het motorbyte is tijdens een meting altijd zodanig, dat de
beide translatiemotoren dezelfde stuursignalen aangeboden
krijgen.

6.5 Definitie van de variabelen en konstantes

Om het programma wat overzichtelijker en leesbaarder te
maken wordt de betekenis van de gebruikte variabelen en
konstantes gegeven.

Allereerst worden de konstantes besproken. AIle
konstantes hebben betrekking op de terugmelding van de
tomograaf naar de IBM na het stoppen van de meting of op de
opdracht van de gebruiker aan de tomograaf na het onderbreken
van de meting als een projektie is afgerond en zijn als
zodanig ISO-karakters, die tot doel hebben om opdrachten of
meldingen weer te geven.

KONSTANTES:
- CONT: ISO-karakter (nummer 67H), waarmee de gebruiker aan

het tomograaf de opdracht geeft om na het onderbreken van
de meting aan het einde van een projektie gewoon verder
te gaan met de volgende projektie.

- AGN: ISO-karakter (nummer 65H), waarmee de gebruiker aan
het tomograaf de opdracht geeft om na het onderbreken van
de meting aan het einde van een projektie de laatste
projektie nog een keer uit te voeren.

- FORCED: ISO-karakter (nummer 66H), waarmee de gebruiker
aan de tomograaf de opdracht geeft om na het onderbreken
van de meting aan het einde van een projektie direkt te
stoppen.

- FINISHED: ISO-karakter (nummer 70H), waarmee de tomograaf
aan de IBM meldt na het stoppen van de meting, dat de
meting is afgelopen.

- ERROR: ISO-karakter (nummer 69H), waarmee de tomograaf
aan de IBM meldt na het afbreken van een meting,dat er
een fout is opgetreden in het protokol bij het versturen
van data over de IEEE bus.

- MTRRQ: ISO-karakter (nummer 77H), waarmee de tomograaf
aan de IBM meldt na het afbreken van een meting, dat
de motorsturing een SRQ heeft gegenereerd.

- IBMRQ: ISO-karakter (nummer 73H) waarmee de tomograaf aan
de IBM meldt na het afbreken van een meting, dat de IBM
een SRQ heeft gegenereerd.
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- DATAERR: ISO-karakter (nummer 68H) waarmee de tomograaf
aan de IBM meldt na het afbreken van een meting, dat er
een fout is opgetreden in het dataformaat bij het
versturen van data over de IEEE bus.

Vervolgens zullen de variabelen worden besproken. Tot
deze groep worden de vlaggen (bits) en de zelf gedefinieerde
RAM registers gerekend. De vlaggen zullen eerst besproken
worden. De vlaggen worden hoofdzakelijk gebruikt blj het
bepalen van de volgende motordata en als status bits blj de
meetdata.

VLAGGEN:
- ROTEREN geeft aan of de rotatiemotor dan weI de beide

translatiemotoren moeten worden aangestuurd. Deze vlag
wordt gebruikt blj het bepalen van het volgende
motorbyte.

- RICHTING geeft aan naar welke kant Olnksom of rechtsom)
de beide translatie motoren moeten draaien. Deze vlag
wordt ook gebruikt blj het bepalen van het volgende
motorbyte.

- DATARDY geeft aan dat er meetdata beschikbaar is in de
processor voor verzending over de IEEE bus. Na een timer
interrupt zal die data dan ook worden verstuurd.

- CIC geeft aan dat de 7210 "controller in charge" is over
de bus.

- LASTPROJ geeft aan dat de laatste projektie van een
meting wordt gemaakt.

- LASTSMPL geeft aan dat de laatste sample van een
projektie wordt genomen.

- DMPCRRY geeft aan dat de zojuist binnengehaalde meetdata
van de dempingsmeter vanwege een overflow niet juist is.

- LTMCRRY geeft aan dat de zojuist binnengehaalde meetdata
yen de looptijdmeter niet juist is vanwege een overflow.

Deze laatste vier vlaggen (LASTPROJ, LASTSMPL, DMPCRRY en
LTMCRRY) en de RICHTING-vlag worden als statusbyte (DST)
samen met de meetdata over de bus verzonden naar de IBM.

Bij de bespreking van de RAM registers zullen deze
opgespl1tst worden in een aantal groepen.

1) Registers die meetdata bevatten
Nadat meetdata is gelezen, wordt die tijdelljk
opgeslagen alvorens ze over de IEEE bus wordt
verstuurd. De plaatsen waarin dit gebeurt zljn: DMPH en
DMPL, respektievelijk het high order en het low order
byte van de dempingsmeter, LTMH en LTML,
respektievelijk high order en low order byte van de
looptljdmeter en DST, de datastatus waarin
achtereenvolgens de vlaggen LASTPROJ, LASTSMPL,
DMPCRRY, LTMCRRY en RICHTING zitten. Hierbij is
LASTPROJ het minst signifikante bit.

2) Registers waarmee plaats van de transducers bij wordt
gehouden:

Na het kalibreren worden de transducers in hun
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START_
TWEEDE
SAMPLE

beginpositie geplaatst. Het aantal motorstappen tussen
deze positie en de eindschakelaars staat in OSRO voor
de rotatie motor en in OSTR voor de translatiemotoren.
MSTT is het aantal motors tappen per translatie interval
tussen twee samples. IPP is het aantal translatie
intervallen per projektie. MSTR is het aantal
motorstappen per rotatie interval tussen twee
projekties. IPRM is het aantal rotatie intervallen per
meting. Deze registers bevatten onveranderlijke
waarden. Dan zijn er ook nog 4 registers, die tijdens
de meting de momentane plaats bijhouden. WMSTT is het
aantal nog uit te voeren motorstappen in het huidige
translatie interval. WIPP is het aantal nog af te
werken translatie intervallen in de projektie die op
dat moment wordt gemaakt. WMSTR is het aantal nog uit
te voeren motorstappen in het huidige rotatie interval.
WIPRM tenslotte is het aantal nog ult te voeren rotatie
intervallen. In figuur 5.2 worden de hierboven
gedefinieerde begrippen verduldelijkt.

ROTATIE RICHTING
~ ---

TWEEDE PROJEKTIE

ROTATIE- H
INTERVAL 1~MOTORSTAP

EERSTE PROJEKTIE-S' ~~~- 1
OSRO 1 RICHTING -l~"'I!.

I
EINDSCHAKELAAR

/'
EINDSCHAKELAAR

fig. 6.3 variabelen ten behoeve van stand van
de transducers
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Het aantal projekties in een meting is het aantal
rotatie intervallen plus 1. Als over 180 graden wordt
gedraaid, dan is de laatste projektie de referentie
projektie ten behoeve van het meten van de baanfout.
Het aantal samples in een projektie is het aantal
translatie intervals min 1. Het eerste sample wordt
niet aan het begin van het translatie trajekt genomen,
omdat dan de motoren moeten starten. Dit geeft
trillingen, die de meting kunnen beinvloeden. Na het
laatste translatie interval wordt er geen sample meer
genomen. Daar is geen ruimte meer voor aangezien een
sample over een deel van het translatie trajekt wordt
genomen.

3) Registers met IEEE adressen:
MLA (My Listener Address) en MTA (MY Talker Address)
bevatten het listener en het talker adres van het
meetapparaat. Deze zijn hetzelfde. MSA is het adres van
de motorsturing. SCTA en SCLA bevatten het talker en
het listener adres van de system controller (IBM).

4) Registers ten behoeve van de motoren:
MSPH en MSPL (Motor SPeed High en Low) bevatten het
high en low order byte waarmee de interne 16 bits
teller wordt geladen. In MD (Motor Data) staat het
volgende uit te zenden motorbyte.

5) Diverse registers:
ND en CLD zijn de waarden waarmee de N-deler en de
Klok-deler zijn geladen. In PPREG staat datgene wat
ook als laatste in het Parallel poll register van de
7210 is geschreven.

6) Hulpregisters:
INTSTAT is een hulpregister dat bij de uitvoer van
bepaalde routines wordt gebruikt om data door te geven
naar het hoofdprogramma.

In de listing van de software in bijlage 1 staat ook een
tabel (INTERNAL RAM ADDRESSES) met daarin de plaats van de
verschillende variabelen in het geheugen van de processor.
AIle registers kunnen vanuit de IBM veranderd worden door het
meetapparaat te adresseren als listener. De data die daarna
verzonden dient te worden heeft het volgende formaat:

<BEGINADRES><DATA> ...<DATA>+EOI

Het beginadres geeft de plaats aan vanaf waar de daarop
volgende data achtereenvolgens wordt weggeschreven.

AIle registers kunnen ook gelezen worden namelijk door
het meetapparaat als talker te adresseren. De processor
reageert hier op door de inhoud van aIle relevante registers
over de bus te versturen. Voor meer informatie hierover wordt
verwezen naar de beschrijving van de routines DI en ADSC
eerder in dit hoodstuk.
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Hoofdstuk 7 BOUWEN EN TE8TEN VAN DE 8CHAKELING

7.1 Inleiding

De schakeling, die de tomograaf met de IEEE-bus
verbinden gaat is op papier nu volledig uitgewerkt. Om dit
ontwerp te testen moet het gebouwd en vervolgens getest
worden. Het testen valt uiteen in twee stukken:

1) De hardware moet op juistheid worden
gekontroleerd. Hiervoor moeten ook stukjes
software ontworpen worden, aangezien sommige
onderdelen van de schakeling aIleen via de
processor toegankelijk zijn. Dit laatste geldt
met name voor de IJPD 7210.

2) Het programma, dat de meting gaat besturen moet
getest worden.

In de volgende paragrafen wordt het bouwen en testen
beschreven. In verband met de beperkte tijd is niet de
volledige hardware getest, maar weI een groot gedeelte ervan.

7.1 Bouwen van de schakeling

Voor de schakeling, zoals die in hoofdstuk 5 beschreven
is, zijn 2 printplaten ontworpen. Er is gebruik gemaakt van
printplaten vanwege de overzichtelijkheid. Bij het ontwerpen
van de printen hebben de volgende overwegingen een rol
gespeeld:

- Het geheel moet zo kompakt mogelijk worden, in
verband met inbouwen in de bestaande meetkast.

- De schakeling moet op Eurokaarten worden
ondergebracht, ook in verband met de beschikbare
ruimte in de huidige meetkast.

- De 100 MHz klok moet op de print zo dicht mogelijk
bij de twee 74F161 tellers en de 74800 NAND worden
geplaatst om lange leidingen met 100 MHZ signalen te
voorkomen.

- De klokschakeling moet afgeschermd worden.
Bij het ontwerpen van de printen is geen rekening gehouden
met eventuele toekomstige ontwikkelingen.

Aangezien er, op grond van het voorgaande, twee printen
nodig zijn, is er voor gekozen om de schakeling naar funktie
te verdelen over de printen en weI als voIgt: Op de ene print
bevinden zich de klok, de delers de tellers en de erbij
horende latches, op de andere print zit de rest, d.w.z. de
processor, adressering, Carry- en READY-FF's en de IEEE
schakeling.

De printen zijn voorzien van de juiste komponenten en
vervolgens getest.
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7.3 Testen van de schakeling

Met een funktiegenerator, een frekwentieteller, een
logic analyser, een multimeter en een oscilloscoop is de
schakeling getest. Daartoe is de schakeling opgesplitst in
een aantal stukken. Hieronder voIgt een korte beschrijving
van het testen van die afzonderlijke stukken:

1) Programmeerbare delers
De delers zijn met de hand geprogrammeerd. BIj de N-deler
kwam het ingestelde deeltal overeen met het gemeten
deeltal. Dit geldt ook voor de klok-deler bij lage
deeltallen. Dat de klok-deler voor hoge waarden (groter
dan 10) niet werkt wordt waarschljnlijk veroorzaakt door
het feit dat de frekwentie van het ingangssignaal
(6,25MHz) tegen de bovengrens van het frekwentiebereik van
de deler zit bij de gebruikte voedingsspanning van 5 Volt.

2) 100 MHz klok
De frekwentie van de klok bedraagt 99,995 MHz. De
amplitude is groot genoeg om de 74800 NAND-poort aan te
sturen. Eenmaal goed afgeregeld, slaat de klok altljd aan
bij het inschakelen van de voedingsspanning. Het afregelen
van de klokschakeling geeft veel problemen, waarschljnlljk
door parasitaire effekten, die bij 100 MHZ al gauw op
zullen treden. Daardoor is het niet gemakkelijk om de
effekten van eventuele veranderingen in de schakeling te
voorspellen. Op de voedingslijnen verschljnt ook 100 MHz
en weI met een amplitude van ongeveer 100 mVolt.

3) Teller looptijdmeter
Met de logic analyser is de werking van de teller van de
looptijdmeter getest, in afhankelijkheid van de uitgang
van de N-deler (het READY signaal). Figuur 7.1 geeft
schematisch het resultaat van die meting:

LTM teller
bit 1

LTM teller
bit 2

_ TIJD

fig. 7.1 Verband tussen READY signaal en uitgangen
van de looptijdmeter teller

Het tellen stopt dus op het moment dat de N-deler uitgang
hoog wordt. Dit is korrekt.
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4) Teller dempingsmeter
In figuur 7.2 staat schematisch het verband, zoals dat
gemeten is met de logic analyser, tussen de N-deler
uitgang, de dempingspulsen en de uitgangen van de teller
van de dempingsmeter.

_________f _

DEMPINGS
PULSEN . .
e~ ~ellUf-- ~. ......
~7: ~'"1JIlllJ mill: ru1t

_TIJD

fig. 7.2 Verband tussen READY signaal,
dempingspulsen en ultgangen van
dempingsmeterteller

De teller loopt aIleen ten tijde van de dempingspulsen en
als READY niet hoog is. Dit is korrekt.

Zo gauw de START/STO'P-lijn van de processor laag wordt,
worden zowel de teller van de looptijdmeter als de teller
van de dempingsmeter op 0 vast gezet. Tevens worden de
beide delers gereset. Zo gauw START/STOP weer hoog wordt,
dan beginnen de delers en de tellers vanaf 0 te lopeno

5) Teller latches
Door de Output Enable ingang van een van de teller latches
laag te maken is het mogelijk om de in die latch geklokte
data te vergelijken met de aangeboden data. Uit metingen
met de logic analyser blijkt, dat de data korrekt van de
ingang wordt overgenomen en op het juiste moment (d.w.z.
op het moment dat READY laag wordt).

6) Adresseer schakel1ng
Met een klein programmaatje is de adresseer schakel1ng
getest. In dit programma leest de processor de IEEE-adres
latch (die met de hand veranderd kan worden) en plaatst de
waarde ervan in de beide deler latches. Ook worden de
teller latches gelezen. Met de logic analyser is
gekontroleerd dat op de data bus ten tijde van een lees-
of schrijfpuls de juiste data verschijnt. Bovendien komt
de data van de IEEE-adres latch inderdaad in de deler
latches te staan. Het is niet onderzocht of de inhoud van
de teller latches juist door de processor worden
ontvangen.
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7) Carry en READY detektie schakeling
Een tweede testprogramma is geschreven om de werking van
de Carry en READY detektie schakeling te kontroleren. Een
hoog-naar-Iaag overgang van het meest signifikante bit van
de tellers wordt door de JK-FF's van de 74LS112 omgezet in
een hoog signaal, dat weer gereset kan worden vanuit de
processor. De READY puIs wordt door de D-FF van de 74LS74
omgezet in een laag signaal, dat vanuit de processor weer
geset kan worden. Beide onderdelen werken dus korrekt.

8) IEEE schakeling
De schakel1ng rond de IJPD 7210 is getest. De REN- en de
IFC-Ijjn zjjn met een programma vanuit de processor
aangestuurd met behulp van de kommando's 'set REN', 'clear
REN', 'set IFC' en 'clear IFC'. Deze kommando's kunnen
door de 7210 gelnterpreteerd worden. Ook is geprobeerd om
de ATN-Ijjn aan te sturen met de in de IEEE standaard
gedefinieerde local messages "take control synchronously"
of "take control asynchronously" (ATN := TRUE) en "goto
standby" (ATN := FALSE). Dit aansturen van de ATN-Ijjn is
niet gelukt. Na een IFC-puls, gegeven door de 7210 wordt
ATN TRUE. Na het goto standby kommando wordt ATN FALSE en

blijft dit, ook na de take control synchronously of de
take control asynchronously local message.

In de product description van de 7210 0983} staat een
testprogramma afgedrukt. Dit testprogramma is vertaald
voor de 8751 processor en vervolgens in de processor
geprogrammeerd. Met dit programma worden 3 getallen en een
stopkarakter over de bus verzonden, naar een
gespecificeerde listener. Bij het testen bleek dit te
werken, dat wi! zeggen de bytes worden keurig
overgezonden. Ook hier was het echter niet mogeljjk om de
ATN-lijn korrekt aan te sturen. Ret bleek nameljjk alleen
mogelijk te zijn, om de ATN-lijn met het take control
asynchronously kommando TRUE te maken. In dat geval werkte
overigens de handshake procedure prima. In bijlage 8 staat
de listing van dit te~tprogramma voor de 7210.
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Hoofdstuk 8 Konklusies en aanbevelingen

8.1 Konklusies

- Het inpassen van een IBM personal computer en het toepassen
van de IEEE-488 bus in de experimentele meetopstelling voor
ultrasone tomografie is bruikbaar om de snelheid van de
metingen met die opstelling te verhogen.

- Op papier blijkt het mogelijk te zijn om een schakel1ng te
realiseren. die op een betrekkelijk eenvoudige wijze de
ultrasone tomograaf via de IEEE-488 bus koppelt aan een
IBM PC en aan de stappenmotorsturing.

- Er is een schakeling ontworpen en gebouwd. die de looptijd
en dempingspulsen om moet zetten in digitale informatie.
die die informatie over de IEEE-488 bus moet zenden en die
de meetopstelling tijdens een meting moet besturen. Het
ontwerp biedt de ruimte om in de toekomst andere metingen
(zoals echo- en amplitudemeting) uit te voeren en te
verwerken. Een gedeelte van de bestaande meetopstell1ng is
aangepast om de schakeling eenvoudig te houden. In de
schakel1ng wordt onder andere gebruik gemaakt van een
processor en specifieke IEEE-488 IC's.

- De hardware van de 100 MHz klokschakeling werkt.

- De hardware van de schakeling rond de tellers van de
dempings- en looptijdmeter is getest en werkt naar behoren.

- De hardware van de schakeling rondom de IEEE-488 IC's is in
verband met beperkt beschikbare tijd niet voldoende getest.
Uit de tests blijkt. dat de ATN-lijn van de bus nog niet op
de juiste manier aangestuurd kan worden. WeI is het al
mogelijk gebleken om data over de bus te verzenden
gesynchroniseerd door de handshake.

- De software voor de besturing van de meetopstelling is
zodoende ook nog niet getest.

8.2 Aanbevelingen

- De werking van de IEEE-488 IC's in de schakeling moet nog
uitvoeriger getest worden. Er moet met name naar de
ATN-lijn en de interrupt registers gekeken worden.

- De software voor de besturing van de schakeling moet nog
getest worden.
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- De klokschakeling (l00 MHz) blijkt niet altijd even
vlekkeloos te werken. In verband met de bedrijfszekerheid
verdient het de voorkeur om een geintegreerde 100 MHz
oscillator te gebruiken zo gauw die leverbaar zUn.

- De programmeerbare deler voor de klok (klok-deler) wordt
met een frekwentie aangestuurd, die tegen de grens van de
mogelijkheden van het IC aan l1gt. Het is raadzaam om dit
IC door een sneller type te vervangen.

- Op de voedingslijnen verschijnt een 100 MHz signaal. De
invloed hiervan op de rest van de schakel1ng moet nog
onderzocht worden.

- In de software kunnen de volgende veranderingen handig
zijn: • Na de kalibratie kan de meting onderbroken worden

zodat eventueel nog wat aan de meetopstelling
veranderd kan worden. De gebruiker geeft via de IBM
opdracht om verder te gaan.

• Aangezien na een Service Request op de bus de
tomograaf het beheer van de bus terug geeft aan de
IBM, kan de IBM net zo goed zelf de kontrole
opeisen. Dit mag, aangezien de IBM de System
Controller is.

• Om nauwkeuriger te meten is het raadzaam om in een
richting te scannen, dat wi! zeggen: bij het maken
van een projektie loopt de zender (en dus de
ontvanger ook) altijd in dezelfde richting.
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BIJLAGE 1 LISTING MACHINETAAL PROGRAMMA VOOR DE 8751

De listing van dit programma ligt ter inzage bij drs. M.
Stapper, Technische Universiteit Eindhoven, kamer EH 3.10.
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BIJLAGE 2 ISO Kode

b, 0 0 0 0 1 1 1 1

b. 0 0 1 1 0 0 1 1

b. 0 1 0 1 0 1 0 1

K 0 1 2 3 4 5 6 7
b. b, b, b, "ow

0 0 0 0 0 NUL TC, SP 0 @ p P(OLE)

0 0 0 1 1 ;t£, DC, ! 1 A Q a q

0 0 1 0 2 l~r DC,
..

2 B R b r

0 0 1 1 3 J~/ DC, # 3 C S c s

0 1 0 0 4 TC. DC. >:::t 4 0 T d ttEOT)

0 1 0 1 5 Jf~ ;ill, 0/0 5 E U e u

0 1 1 0 6 ~, l£, & 6 F V f v

1 7 TC,a
.

7 G W 9 w0 1 1 BEL tETBI

1 0 0 0 8 FEa CAN ( 8 H X h X,85,

1 0 0 1 9 FE. EM ) 9 I Y i YIHT)

0 10 FE, * J Z j Z1 1 0 IlFJ SUB

1 0 1 1 11 FE, ESC + K [ k I
''''' 1 1

1 1 0 0 12 FE. IS.
1 < L \ I IIFF) IFS)

1 1 0 1 13 FE. 1~ - = M ] m I,CAl

14 so ~~~ N
.

n1 1 1 0 > -
1 1 1 1 15 SI ~1 / ? 0 - 0 DB-

--
C Coding lor~ is !be same as for!!' (FE,).
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BIJLAGE 3 Volledige blokschema van de interface
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Bijlage 4  Elektronisch schema van de interface 
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BIJLAGE 5 Typenummers en fabrikanten van IEEE-488 Ie's

Typenummer Fabrikant

~PD 7210 NEC

MC 3447 Motorola
MC 3448A Motorola
MC 68488 Motorola

SN 75160 Texas Instruments
SN 75161 Texas Instruments
SN 75162 Texas instruments
TMS 9914 Texas Instruments

WD 9914 Western Digital

8291A Intel
8292 Intel
8293 Intel

HEF 4738V Philips

Soort

IEEE talker/listener/controller

Octal bus tranceivers
Quad bus tranceivers
IEEE talker/listener

Octal bus tranceivers
Octal bus tranceivers
Octal bus tranceivers
IEEE talker/listener/controller

IEEE talker/listener/controller

IEEE talker/listener
IEEE controller
Octal bus tranceivers

IEEE talker/listener
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BIJLAGE 6 Programmeer data voor klok- en N-deler

klok-deler

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO deeltal

0 0 0 0 0 0 1 0 2
0 0 0 0 0 0 1 1 3
0 0 0 0 0 1 0 0 4
0 0 0 0 0 1 0 1 5
0 0 0 0 0 1 1 0 6
0 0 0 0 0 1 1 1 7

De overlge mogelijkheden zijn met de gebrulkte deler niet
stablel bij de ingangsfrekwentie van 6,25 MHz.

N-deler

Voor het deeltal van de N-deler geldt:

N = lO"{declmale waarde van minst signifikante nibble)
+ lOO"{decimale waarde van meest signif1kante nibble)

Enkele voorbeelden:

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO deeltal

0 0 0 0 0 0 0 1 10
0 0 0 0 0 1 1 1 70
0 0 0 0 1 1 1 1 150
0 0 0 1 1 0 1 0 200
0 0 1 0 0 0 0 0 200
0 0 0 1 1 1 1 1 250
0 1 0 0 0 0 0 0 400
0 1 1 1 0 0 0 1 710
0 1 1 1 1 1 1 1 850
1 1 1 1 1 1 1 1 1650
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BIJLAGE 7 Lijst van gebruikte afkortingen

AH
ATN
C
DAV
DC
DMP
DT
EOI
FF
GPIB
IEC
IEEE
IFC
I/O
L
LE
LTM
MLA
MSA
MTA
NDAC
NRFD
PP
PPC
PPU
REN
RL
SCLA
SCTA
SDC
SH
SR
SRQ
T
TCT
TE

Acceptor Handshake funktie
Attention lijn

Controller funktie
Data Valid lijn

Device Clear funktie
Dempingsmeter
Device Trigger funktie
End or Identify lijn
Flip-Flop
General Purpose Interface Bus
International Electrotechnical Commission
Institute of Electrical and Electronics Engeneering
Interface Clear Lijn
Input/Output
Listener funktie
Extended Listener funktie
Looptljdmeter
My Listener Address (IEEE adres van tomograaf)
motorsturing adres
My Talker Address (IEEE adres van tomograaf)
Not Data Accapted lijn
Not Ready For Data lljn

Parallell Poll funktie
Parallel Poll Configure kommando
Parallel Poll Unconfigure kommando
Remote Enable lijn
Remote Local funktie
System Controller Listener Address
System Controller Talker Address
Selected Device Clear kommando
Source Handshake funktie
Service Request funktie
Service Request lijn
Talker funktie
Take Control kommando
Extended Talker funktie
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BIJLAGE 8 LISTING IJPD7210-TESTPROGRAMMA

De listing van dit programma ligt ter inzage bij drs. M.
Stapper, Technische Universiteit Eindhoven, kamer EH 3.10.
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APPENDIX 1 Beknopte gebruikershandleiding voor de interface

Berichten van IBM naar meetapparaat

1) IBM is bus controller (ATN is TRUE):

opcode

TCT (00001001)

MTA (010TTTTT)

MLA (OOlLLLLL)

betekenis

meetapparaat wordt controller,
meting wordt gestart
vraag om inhoud van RAM registers van
processor (TTTTT is 7210 talker adres)
verander inhoud van RAM registers van
processor vanaf meegegeven startadres
(LLLLL is 7210 listener adres).
Formaat:
<STARTADRES><DATA l><DATA 2> •••

•• <DATA NHEOI
UNL (001l1l1l) Unlisten
PPC (00000101) Parallel Poll Configure
PPE (OllOSPPP) Parallel Poll Enable
PPD (01l10000) Parallel Poll Disable
SDC (00000100) Selected Device Clear
DEC (00010100) Device Clear
IDY Identify

2a) Tomograaf is bus controller (ATN is FALSE)
IBM is niet geadresseerd als talker:

opcode

SRQ

betekenis

stop meting, geef controle terug aan IBM

2b) Tomograaf is bus controller (ATN is FALSE)
IBM is als talker geadresseerd na afloop van een
projektie:

opcode

A (01000001)
B (01000010)
C (01000011)

betekenis

maak projektie opnieuw
stop meting direkt
doorgaan met volgende projektie
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Berichten van meetapparaat naar IBM

la) Tomograaf is bus controller (ATN is TRUE):

opcode

TCT

SCTA
SCLA

betekenis

meting gestopt, IBM neemt controle over
bus
adresseert IBM als talker
adresseert IBM als listener

1b) Tomograaf als controller verzendt meetdata (ATN is FALSE)

Het formaat van de meetdata is als voIgt:
<LTMH><LTML><DMPH><DMPL><DST>+EOI

2a) IBM is bus controller geworden, meting is juist
beeindigd, tomograaf heeft een SRQ gegenereerd:

opcode

D (1000100)
E (1000101)
F (1000110)
I (1001001)
M (1001101)

betekenis

fout opgetreden in dataformaat
fout opgetreden op de bus
einde meting
SRQ van IBM opgetreden
SRQ van motoren opgetreden

(eindschakelaar geraakt)

2b) IBM is controller en heeft RAM dump gevraagd door
tomograaf als talker te adresseren:

Het formaat van de datastroom is als voIgt:
<REG l><REG 2> '" <REG 2C>+EOI
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APPENDIX 2 IJPD 7210 GPIB talker/listener/controller

De IJPD 7210 van NEC is een intelligente IEEE-488
interface controller, waarin aIle interface funkties volledig
zijn geYmplementeerd. De chip verzorgt automatisch de
afwerking van handshake met de bus, hetgeen het lezen en
schrijven van data van en naar de bus sterk vereenvoudigt. De
7210 dient bestuurd te worden door een processor. Via een 8
bits databus kan die processor communiceren met de chip. In
de 7210 bevinden zich een 16-tal registers (8 die aIleen
gelezen kunnen worden en 8 waarnaar aIleen geschreven kan
worden). Voor toegang tot die 16 registers zijn 3 adres bits
(RSO, RSI en RS2) en een lees- of een schrijfpuls nodig.
Hieronder staat een korte beschrijving van die registers.

Er zijn 2 adres registers (ADDRESS 0 en ADDRESS 0, die
de busadressen van de 7210 bevatten (bijvoorbeeld een talker
en een listener adres of een primair en een sekundair talker
adres). Met een derde adres register (ADDRESS % kunnen de
andere twee registers geladen worden. De 7210 verzorgt
automatisch herkenning van talker en listener adres indien
deze op de bus verschijnen. Dit kan eventueel via een
interrupt aan de processor gemeld worden.

Met het ADDRESS MODE register kan bepaald worden, hoe de
inhoud van de twee address registers gedefinieerd is.
Bovendien kan met dit register de 7210 aangepast worden aan
de gebruikte in- en uitgangsbuffers.

Dan is er nog een ADDRESS STATUS register, waarin o.a
staat of de 7210 talker, listener of controller is op dat
moment.

Er is een COMMAND PASS THROUGH register waarin de 7210
de kommando's of sekundaire adressen zet, die op de IEEE bus
verschijnen en die de 7210 zelf niet kan verwerken. De
ontvangst van een dergelijk kommando kan via een interrupt
aan de processor gemeld worden, die het COMMAND PASS THROUGH
register kan lezen en het kommando kan uitvoeren.

De 7210 heeft een END OF STRING register, waarin een
karakter kan worden geplaatst, dat het einde aangeeft van een
over de bus verzonden datablok. Zo gauw dit karakter op de
bus verschijnt weet de 7210, dat dit het einde is van de
datastroom. Dit kan weer met een interrupt aan de processor
gemeld worden.

Met het AUXILARY MODE register kunnen een aantal
verschillende operaties uitgevoerd worden. Zo kan de
processor via dit register local messages aan de 7210 geven.
Ook kunnen via dit register een aantal hulpregisters geladen
worden, waarmee de 7210 uitgebreid ingesteld kan worden.
Tenslotte kan via het AUXILARY MODE register nog de gebruikte
klokfrekwentie aan de 7210 meegedeeld worden. De 7210 heeft
namelijk een externe klok nodig om de juiste tijdslimieten
voor toestandsovergangen, zoals die in de IEEE-488 standaard
zijn gedefinieerd te kunnen aanhouden.
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Er zijn twee data registers (DATA IN en DATA OUT). Via
deze registers kan de 7210 data uitwisselen met de IEEE bus.

Verder is er een SERIAL POLL register. Door dit register
te laden met een geschikte kode kan de processor een Service
Request genereren. Die kode bestaat uit een status byte
waarvan een bit altijd TRUE is. De 7210 werkt verder de
Service Request af, zonder verdere tussenkomst van de
processor.

Tenslotte zijn er nog een viertal interrupt registers.
Dit zijn INTERRUPT MASK 1 en 2 register en INTERRUPT STATUS 1
en 2 register. Er kan op de IEEE bus een gebeurtenis
optreden, die een van de vlaggen uit de INTERRUPT STATUS
registers kan aktiveren. Als het bijbehorende maskeerbit uit
de INTERRUPT MASK registers is geset. dan zal die gebeurtenis
leiden tot een interrupt. De processor kan hier op reageren
door de INTERRUPT STATUS registers te lezen. om de herkomst
van de interrupt te achterhalen. Vervolgens zal de processor
de juiste aktie moeten nemen. De gebeurtenissen. die kunnen
leiden tot een interrupt zljn:

- CPT: er bevindt zich een kommando in het COMMAND
PASS THROUGH register.

- APT: er bevindt zich een sekundair adres in het
COMMAND PASS THROUGH register.

- DET: de Device Trigger lljn van de IEEE bus is
zojuist TRUE geweest.

- END: het laatste byte van de datastroom is
zojuist over de bus verzonden.

- DEC: de Device Clear-lijn van de IEEE bus is
zojuist TRUE geweest.

- ERR: er was geen listener aktief bij de zojuist
over de bus verzonden data. Die data is dus niet
aangekomen.

- 01: er staat data in het DATA IN register.
- DO: er kan data naar het data out register worden

geschreven.
- CO: er kan een kommando of adres naar het data

out register geschreven worden.
- SRQI: een van de op de IEEE bus. aangesloten

apparaten heeft een Service Request gegenereerd.
- ADSC: er is een verandering opgetreden in de

adres status van de 7210. Bijvoorbeeld: de 7210
is listener geworden.

- LOKC: er is een verandering opgetreden in de
Local Lock Out status.

- REMC: er is verandering opgetreden in de
Remote/Local status.

Voor meer informatie over de registers of over de IJPD 7210 in
het algemeen wordt verwezen naar de databoeken.
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