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VOORWOORD 

Ter afsluiting van mijn studie aan de Technische Hogeschool 

Eindhoven beschrijft dit verslag mijn afstudeeropdracht, ver-
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en Ir. A.J. Ekas. 

Van februari 1983 tot december 1983 heb ik gewerkt aan het 
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Ook ben ik dank verschuldigd aan de vakgroep EB voor de gebo

den mogelijkheid om van haar apparatuur gebruik te maken en in 

het bijzonder aan ing. C.A. van Hooidonk voor de vraagbaak

functie die hij vervulde. 

Tenslotte dien ik nog de Zweedse student S. Pettersson (Uni

versiteit van Lund) te bedanken voor zijn inzet bij de ont

wikkeling van een groot deel van de systeemsoftware en voor 

zijn hulp bij het oplossen van enkele praktische problemen. 
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SAMENVATTING: 

Dit verslag beschrijft een aantal van de verschillende ont

werpkeuzen die gemaakt moeten worden om te komen tot twee

weg datacommunicatie over kabeltelevisienetten. De trans

missie vindt plaats over zuiver stervormige netten, opge

bouwd volgens het in Nederland gebruikelijke mini-sterprin

cipe. 

De aansluitingen hebben slechts toegang tot het net via de 

mini-ster; deze bepaalt de toegangsregeling. We noemen dit 

Controlled Multiple Access {CMA). 

De communicatie vanaf het mini-sterpunt met het net geschiedt 

volgens ALOHA. Het verslag bevat tevens enige verkeersbere

keningen om de mogelijke capaciteit van het net te bepalen. 

Daarna wordt het ontwikkelde apparaat,de Packet Assembler 

Disassembler,beschreven. Deze vergaart de gegevens van m~xi

maal 2~ onafhankelijke aansluitingen, verpakt deze gegevens 

in zogenaamde datapackets van een vaste duur en verzendt 

deze packets op het net. Omgekeerd worden ook datapackets 

van het net ontvangen, de gegevens eruit gehaald en vervol

gens doorgezonden naar de geadresseerde aansluiting(en), 

dan wel naar de CMA-faciliteit in de mini-ster. 
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. INLEIDING 

Er zijn in Nederland afgelopen 20 jaar op grote schaal 

kabeltelevisienetten aangelegd. Momenteel is ongeveer 68% 

van Nederlandse huishoudens op een kabelnet aangesloten. 

Men verwacht dat dit percentage zal oplopen tot 85, rond het 

eind van jaren 80 [ 1]. 

Dit medium kan in belangrijke mate bijdragen aan informa-

tievoorziening van de toekomst wanneer vele bestaande net-

ten optimaal worden benut. De huidige netten werken slechts 

in één richting en geven aan iedere aansluiting een standaard

pakket van ensten (omroepprogramma's)door. 

Wanneer echter vanuit de aansluitingen gegevens naar een centra

le kunnen worden qezonden, ontstaan veel euwe mogelijkheden. 

Er kan dan onder meer sprake worden van twee~weg interaktief 

dataverkeer, alarmering, het selektief bestellen van program-

ma's, enz. 

Dit verslag beschrij een deel van de weg e doorlopen moet 

worden om te komen tot een algemeen systeem voor twee-weg 

datacommunicatie in een kabeltelevisienet. Er wordt begonnen 

met een beschrijving van Nederlandse kabelnetten en van de 

conceptuele opbouw in lagen van een datacommunicatienetwerk, 

vervolgens de inpassing hierin van het afstudeerontwerp 

(hoofc'Jstuk 2) • 

Hoofdstuk 3 vervolgt met een beschrijving van communicatie 

wanneer meerdere gebruikers toegang hebben tot fde 

transmissiekanaal (Multiple Access) • Wij passen het zogenaa~

de ALOHA-systeem toe voor deze toegangsregeling. 

Het verslag tst zich vervolgens ~:oe op het eigenlijke ont-

werp van de zogenaamde Packet Assembler Disassembler (PAD), 

het apparaat dat van verschillende gebruikersbronnen bin-

nenkomende data verzamelt, verpakt in packets en vervolgens 

doorgeeft. nnenkomende datapackets bestemd voor de gebruikers 

worden omgezet in voor hen geschikte gegevens en selectief 

doorgezonden naar geadresseerde aansluiting. 

Hoofdstuk 4 geeft enkele systeemoverwegingen die tot het ont

werp geleid hebben; hoofdstuk 5 beschrijft de PAD apparatuur 

(hardware) en hoofdstuk 6 gaat in op bijbehorende programma-

tuur (software). 
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2. CONCEPTUELE STRUC'l'UUR VAN DATACOMMUNICA'IIENETWERKEN 

2.1. Opbouw Nederlandse kabeltelevisienetten 

Gemeten naar de structuur van het l te netvlak, ofwel de 

verdeling naar de aansluiting toe, onderscheidt men: rijg

netten, aftaknetten en sternetten. De opbouw van het net tot 

aan wijkcentrum wordt gegeven door guur 1. 
Mini-sternet 

-i>- Groepversterker 

Aftaknet Rijg net• 

I 
4>{)> 

I 
I 
I 
I ~·-·-·_j 

L~~Y--
/ 

/ 

Wijkaftaknet 

"Jlf Wijkvoedingnet 

~ I / /·'--·-·---!)--- Gar-versterkennstallatre \ . / /. ! 
--{)>- Eindversterker 

--<{-- Verdeelelement ~ j 
Van lokaal centrum Wrjk . -r Aftakelement - ·-• --· ntru 1 

Aansluitdoos · • ........_, 'Y' 
/ . ·-........ 

)$'/ ! ~ ........... ' 
~-·-~-·--D> 

.1-·-·-

--s- Aansl.doos voor rijgsysteem 

-.- ·- Coax-drie kabel 

-- --Coax-zes kabel 

--Coax-twaalf kabel 

--11--- Galvanische scheider 

Figuur l: Netwerkarchitektuur van wijknet. 

Overgenomen uit [2, deel III, p. 27]. 
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In de op vorige pagina afgebeelde guur zien we de drie 

netvormen afgebeeld. j de rijgnetten en aftaknetten worden 

de aansluitingen van signaal voorzien door een gemeenschap

pelijke kabel. Bij aftaknetten wordt elke abonnee met een 

zogenaamd aftakelement aan gemeenschappelijke kabel ge-

koppeld; bij een rijgnet wordt deze kabel eenvoudig door de 

aansluitdozen van de abonnees gevoerd [2, deel III]. 

Bij de sternetten, ook wel mini-sterstructuur genoemd, zijn 

circa 20 aansluitingen individueel verbonden met een straat

kast, dit is het zogenaamde mini-sterverdeelpunt. 

Deze mini-sterverdeelpunten zijn weer stervormig aangeslo-

ten op groepsversterkers die verbonden zijn met een wijk-

centrum. Verschillende wijkcentra zijn weer verbonden met 

een lokaal centrum en volgens de medianota van het huidige 

kabinet Lubbers kan daarboven te zijner tijd een regionaal 

centrum worden aangesloten. 

j de opbouw van het Nederlandse kabeltel sienet wordt 

meestal gekozen voor dit mini-sterp ncipe [1], hier zal 

verder van uitgegaan worden. 

ue totale structuur is duidelijk ontworpen voor eenrichtings

verkeer (distributie); een bepaald standaardpakket van pro

gramma•s wordt aan alle aangeslatenen aangeboden vanuit een 

centrum. 

Resumerend kunnen we de volgende karakteristieke gen schap-

pen aan het net toekennen: een zuiver stervormig vertakte 

opbouw en een afzonderlijke bereikbaarheid van de aansluiting

en, echter zonder routeringsmiddelen. 

2.2. Nieuwe applicaties bij implementatie van tweerichtings

verkeer 

De gemeentelijke kabeltelevi2ienetten (offici : centrale 

antenne inrichtingen [2, deel III, p. 3], CAI) hebben thans 

slechts tot functie het gelijktijdig en onverkort doorgeven 

van radio- en televisiesignalen. Opslag van signalen en later 

doorgeven,of enige vorm van redactieuitoefenen op de si 

len,is niet toegestaan door de wetgever. 

Dit doorgeven geschiedt in één richting en omvat voor iedere 
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aansluiting hetzelfde programmapakket. De aanwezigheid van 

een retourkanaal zou aan iedere abonnee de mogelijkheid geven 

om zijn specifieke wensen bekend te maken aan een lokaal 

centrum (zie hiervoor). Er bestaat in dat geval gelegenheid 

tot tweewegcommunicatie. Men kan dan bijvoorbeeld bestelling

en plegen van programma•s of andere publieksdiensten. 

We kunnen echter ook telemetering uitvoeren, dit ten behoe

ve van registratie van individuele abonneogegevens. 

Zo kan men denken aan brand- en inbraakalarmering en ook aan 

het op afstand registreren van de gas-, water- en electrici

teitsmeterstanden. Bejaarden kunnen in geval van nood ge

bruik maken van het net om een alarmboodschap naar de cen

trale te zenden. 

Nieuwe toepassingen voor de audiovisuele presentatievorm 

van het eigenlijke medium waarvoor dit net oorspronkelijk 

is aangelegd, zijn abonneetelevisie en programmakeuze uit 

videotheek of discotheek. 

In het mini-sterverdeelpunt (zie 2.1) kan dan eventueel 

geregistreerd worden hoe lang en hoe vaak van deze mogelijk

heden gebruik gemaakt wordt, waardoor desgewenst individuele 

kostentoerekening voor deze diensten mogelijk wordt. 

Er zijn ook diensten te bedenken waarbij het interaktieve 

karakter van het verbeterde of geinnoveerde kabelnet nog 

meer tot uitdrukking komt. 

We denken dan aan consultatie van gegevensbestanden (data

bases) waarin allerhande informatie is opgeslagen. 

De weergave van de opgevraagde gegevens kan geschieden met 

behulp van een videotext-standaard [3], al dan niet met 

gebruik van het zogenaamde full-channel teletextsysteem. Voor 

een systeem waarin alle 625 beeldlijnen gebruikt worden 

voor gegevensweergave,· zie b.v. [4]. 

In de gegevensbanken kunnen o.a. zijn opgeslagen: telefoon

boeken, vacaturebank, reisinformatie en encyclopedische 

informatiebronnen. 

Men zou ook thuis bestellingen kunnen plegen in catalogi, 

bankieren, winkelen, etc. 

Daar de afzonderlijke aansluitingen via het verbeterde net 

te bereiken zijn, kan men ook met deze communiceren in een 



-11-

conversatiepatroon. 

De huidige opkomst van het fenomeen de Personal Computer 

(P.C.) wijst juist in de chting dat ook op dit gebied 

een communicatiebehoefte aanwezig kan zijn. Ivlen kan dan 

bijvoorbeeld onderling programma•s uitwisselen, schaken of 

ook thuis werken en met het werk in verbinding staan wanneer 

er gegevens benodigd zijn. 

Dit brengt ons op 

geïnnoveerde net. 

meer professionele gebruikers van het 

Want naast particuliere gebruikers kunnen ook organisaties 

gegevens uitwiss en via het net. Te denken valt hier aan 

banken, ziekenhuizen of commerciële ondernemingen. Dit kan 

vooral overdag wanneer de particuliere gebruikers het net 

minder intensief gebruiken. 

In het voorgaande zijn steeds de voordelen van de verbetering 

van het net besproken; er z n echter ook gevaren verbonden 

aan deze uitbreiding van mogelijkheden. We moeten opmerken 

dat wanneer de individuele mogelijkheden in het kabelnet 

op deze manier worden gewijzigd, zodat niet alleen een col

lectief programmapakket doorgegeven wordt aan a~le abonnees, 

privacy~problemen voor de individuele gebruiker kunnen ont

staan. 

Ook zal in de technische uitvoering van individuele dien

sten aandacht moeten worden besteed aan kleine en grote 

fraude, opdat netwerkgebruikers niet op ongeoorloofde wijze 

namens andere abonnees of op kosten van de exploitant be

stellingen van programma•s en/of diensten kunnen plegen. 

Het hier beschreven datacommunicatiesysteem biedt echter 

een zekere bescherming tegen aantasting van privé- en zake

lijke belangen van derden, vanwege onder meer de onderling 

gescheiden verbindingen van aansluiting tot mini-sterverdeel

punt. Gegevens van de diverse aansluitingen tot mini-sterpunt 

doorlopen verschillende wegen, zodat van iedere diensten

aanvraag bekend is van welke aans ting afkomstig is. 

Een tweede beveiliging vormt het feit dat het mini-sterpunt 

geen onderdeel uitmaakt van de aansluiting zelf, de gegevens

registratie geschiedt dus niet binnen de woningen waar 
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aanvragen ontstaan. Toegang tot het hoofdnet hebben de aan

sluitingen alleen via dit mini-sterpunt, moge1ijk wangebruik 

kan dan tegen worden gegaan door afsluiting in het mini-ster

punt. Tot zover het mogelijke misbruik. 

Over de werkelijke invulling van diensten over het aldus ver

beterde net kunnen we nu uiteraard nog slechts gissen; het 

voorgaande geeft enige mogelijkheden aan. Veel zal toch af

hangen van individuele wensen van gebruikers, al dan niet 

vastgesteld door marktonderzoek. Zeker is alleen dat de 

technische mogelijkheden uitgebreid zijn en een uitdaging 

vormen voor de toekomst. 

2.3. Open Systems Interconnection van ISO 

Men kan op verschillende manieren en abstractieniveaus tegen 

een datacommunicatienetwerk aankijken. De functie van deze 

netwerken is steeds het efficient overbrengen van digitale 

gegevens, van bepaalde bronnen naar bepaalde bestemmingen. 

Een gestructureerde aanpak van datacommunicatienetwerken kan 

geschieden volgens een gelaagde architektuur. 

In 1977 erkende de 11 International Organization for Standar

dization" (ISO) de behoefte aan een standaard voor koppeling 

tussen of in de uiteenlopende computernetwerken die de techno

logische ontwikkelingen teweeg brachten. Er werd een commissie 

geformeerd en dit resulteerde in het "Open Systems Intercon

nection" (OSI) model [5, hfd. 2]. 

In het OSI model onderscheidt men naast het fysische trans

missiemedium nog 7 verschillende lagen in de architektuur. 

Deze lagen zijn weergegeven in figuur 2. 

Dan volgt nu een korte beschrijving van de functie van de di

verse lagen: 

-0. Physical media for OSI: 

Dit is het transmissiemedium waarover de communicatie 

dient te geschieden. In ons geval een kabeltelevisienet. 
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7 Application Application protocol Application 
layer layer 

·········-

Presentation Presentation protocol Presentation 
layer layer 6 

-········ 

Session Session protocol Session 
layer layer 5 

Transport Transport protocol Transport 
layer layer 

4 

Network .,.._ Network - Network - Network - Network 
layer protocol layer protaco l layer 3 

Data Link - Data Link_ Data Link - Data Link_ Data Link 
layer protocol layer protaco l layer 2 

Physical - Physical - Physical - Physical - Physical 
layer protocol layer protocol layer 1 

0 Physical communication medium 

F'i 2: Verdeling van functies over de 7 1 van de OSI-

architektuur. overgenomen uit [6, p. 23]. 

~ l. Physical Layer: 

De functie van deze laag is het in stand houden van een 

fysische verbinding tussen twee netwerkeenheden en te 

zorgen voor de overdracht van een bitstroom. 

- 2. Data link layer: 

De functie van Data link layer is het detecteren en 

eventueel corrigeren van transmissiefouten e ontstaan 

op het ische transmissiemedium. Ten bate van e 

betrouwbare overdracht wordt de data in frames beschouwd. 

- 3. Network layer: 

Deze laag voegt aan blokken data controle informatie toe 

zodat er zogenaamde packets data ontstaan. Verder voor

ziet deze laag in de doorzending van deze packets data 

tussen aangrenzende knooppunten naar de ui ndelijke 

bestemming. 
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- 4. Transport layer: 

Deze laag verzorgt de algehele controle van het datatrans

port van bron tot bestemming, en dient er tevens voor om 

tot een optimaal gebruik te komen van de mogelijkheden 

geboden door het netwerk. 

- 5. Session layer: 

Voorziet in controle van de dialoog, synchronisatie en 

initialisatie en ondersteunt tevens het verwerken van 

data op verschillende plaatsen. 

- 6. Presentation layer: 

Omvat dataformaat, codes en representatie van informatie. 

- 7. Application layer: 

Voor de op toepassing of gebruiker georiënteerde functies 

en voor specifieke netwerkbeheerfunctie. 

De hierboven gegeven beschrijving van de functies van de lagen, 

geeft een functie-indeling in groepen binnen één systeem. 

Het doel van deze indeling was het geven van standaarden op 

het gebied van de onderlinge communicatie. Na de classificatie 

in lagen voorziet het OSI-model ook in regels voor de verbin

dingen tussen gelijkwaardige lagen in verschillende systemen. 

In figuur /. zijn deze verbindingen geschetst, deze stelsels 

van verbindingsregels noemt men protocollen. 

Door middel van deze protocollen verzorgt men de koppeling tus

sen de wederpartijen. Meer informatie over het OSI-model van 

de ISO is onder andere te vinden in [5] en [7]. 

/..~. Plaats van de PAD in de lagenstructuur 

De functionele eigenschappen van de Packet Assembler Disassem

bler zijn niet ~innen één laag te vangen in het hiervoor be

schreven model. De PAD bevat namelijk functies zowel uit de 

Data Link layer als uit de Network layer. De databits worden 

verpakt in packets en doorgezonden. Aan deze data wordt een 

~yclic Redundancy Check-word (CRC) toegevoegd om de foutende

~ectie te verzorgen. 
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Deze functies dienen de betrouwbare overdracht van data en 

behoren dus tot de 0ata Link layer. 

Vervolgens worden de databits uitgezonden, bij deze uitzending 

worden er adres- en controlegegevens toegevoegd aan ieder data

packet; deze gegevens dienen voor de routering en voor netwerk

beheer en worden bij ontvangst door een andere PAD ook als zo

danig herkend. Deze functies behoren tot de Network layer. 

Het formaat van de packets en de opbouw worden beschreven door 

het zogenaamde High Level Data Link Control (HDLC) - protocol 

[5, Hfd. 23). De constructie van de packets wordt gedaan vol

gens de X.25 CCITT-norm. 

De X.25 standaard definieert drie layers (niveaus) van com

municatie: de physical layer, de data link layer (in dit ver

band wel frame layer genoemd) en de network layer (hier packet 

layer) [81. 

Tijdens de daadwerkelijke uitzending van de packets wordt de 

PAD aan een modem gekoppeld. Deze koppeling verzorgt de ver

binding met de Physical layer en wordt beschreven met het 

RS 232-c protocol [5, Hfd. 3 ]. 
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3. rv!U:LTIPLE ACCESS VIA HET A:LOHA-SYSTEEN 

3.1. Redenen toepassing ALOHA 

'danneer meerdere gebruikers toegang hebben tot gemeenschappe-

lijk ~ebruik van hetzel transmissiekanaal dan spreken we 

van 11 Nul tiple Access" (.r"lA) • 

Er jn vele principieel verschillende systemen van Multiple 

Access. Als voorbeeld noemen wij Frequentie Divisie Multiple 

Access (FDY~), waarbij iedere gebruiker een frequentieband van 

het kanaal krijgt toegewezen, en Tijd Divisie Multiple Access 

(TD~~), waarbij iedere gebruiker om de beurt het kanaal voor 

een bepaalde tijdsduur krijgt toegewezen. 

De twee voornoemde emen worden gekarakteriseerd door een 

strenge vorm van organisatie; de verschillende gnalen zijn 

in het ideale geval volledig van elkaar gescheiden, ieder met 

een gen positie in het frequentie- respektievelijk jddo

mein. 

Een heel ander systeem is het door N. Abramson voor het eerst 

op Hawaiigeintroduceerde ALOHA-systeem [9, Hfd. 14]. Hier is 

sprake van een zeer losse vorm van organisatie. Iedere gebrui

ker heeft op dezelfde manier toegang tot het transmissiemedium 

en kan hiervan in begins op ieder willekeurig tijdstip en 

binnen de voll ge toegewezen frequentieband communiceren. 

De communicatie geschiedt in datapackets, dit is optimaal bij 

een blok data van een vaste lengte [10 ]. 

De transmis e van zo•n packet neemt derhalve bij een gestan

daardiseerde baudrate ook een vaste tijdsduur in beslag. 

Bij transmissie met een hoge baudrate zal gebruiker het 

kanaal maar korte tijd bezetten bij de versturing van een 

packet. 

In het ALOHA-systeem maakt ~en gebruik van dit feit en laat 

men vele gebruikers volledig ongesynchroniseerd en ook onaf

hankelijk van elkaar hetzelfde kanaal benutten. 
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Een uitgezonden packet kan nu op twee manieren gestoord worden 

tijdens overdracht, te weten door: 

1. fouten door ruis of vervorming op de transmissieweg 

2. fouten door botsing met een packet van een andere gebruiker. 

De eerste vorm van fouten komt in principe op ieder transmis

siekanaal voor en wordt tegengegaan door een goede keuze van 

modulatie-, zend-, ontvang- en versterktechniek, en eventueel 

ook van foutendetecterendeof- corrigerende codes. 

De tweede vorm van fouten, ontstaan door het botsings- of ook 

wel contentieprobleem, stelt fundamentele beperkingen aan het 

aantal gebruikers en de hoeveelheid data die over kan worden 

gedragen. 

Wanneer er een botsing optreedt dan gaan in principe beide 

packets verloren en dienen de gebruikers een hertransmissie 

uit te voeren. De herhalingstijd (t ) waarna een packet opnieuw 
n 

wordt uitgezonden dient verschillend te zijn voor de diverse 

gebruikers, anders treedt weer een botsing op tussen dezelfde 

packets. De ALOHA-vorm van gemeenschappelijk gebruik van een 

kanaal wordt geillustreerd in figuur 3. Hierin is Tde genormeer

de tijdsduur van een packet en is de situatie geschetst waarin 

twee aansluitingen van hetzelfde kanaal gebruik maken. 

Het ALOHA-systeem blinkt technisch vooral uit door zijn grote 

eenvoud; er zijn geen ingewikkelde onderlinge synchronisatietech

nieken nodig. Maar er zijn nog meer specifieke redenen om in het 

geval van twee-weg datacommunicatie over een kabeltelevisienet 

voor dit systeem te kiezen. Hierop zal in de volgende paragrafen 

worden ingegaan. 

De in paragraaf 2.1 beschreven mini-sterstructuur van een 

kabeltelevisienet leent zich zeer goed voor toepassing van 

ALOHA. omdat iedere aansluiting verbonden is met het totale 

netwerk maar toch nog apart te bereiken is. 

De datastromen voegen zich samen tot één hoofdstroom in de 

zogenaamde upstream richting (vanaansluiting naar lokaal cen

trum).Het dataverkeer vertakt zich in de zogenaamde downstream 

richting van lokaal centrum naar iedere mini-ster, zodat ieder 
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uitgezonden packet vandaar uit desgewenst selektief elke aan

sluiting kan bereiken. 

Gebruiker 1 

Gebruiker 2 

Gemeenschappe
lijk kanaal 

-4-~ n 
hertransmissie 

...----.....-, 

0~~---'--~ ____._0__.__ 
• • 

..----~-D~D==========+_Lll _____ _ 

botsing 

Figuur 3: Communicatie van twee gebruikers over hetzelfde ka

naal volgens het ALOHA-principe. 

3.1.2. Karakter van verkeersaanbod 

Een tweede belangrijke reden voor de toepassing van ALOHA ligt 

besloten in de aard van het verkeersaanbod. Wanneer iedere 

aansluiting namelijk continu of een groot gedeelte van de 

tijd data te versturen zou hebber naar het lokale centrum 

of naar een anctere aansluiting, dan hadden deze aansluitingen 

eigen onafhankelijke kanalen nodig. ALOHA zou in dat geval 

leiden tot een slechte benutting van de transportcapaciteit 

van het netwerk, vanwege het grote aantal botsingen dat dan 

zou optreden. 

Het verkeer is echter stootsgewijs (bursty) van karakter: 

op een gegeven moment wordt een hoeveelheid data aangeboden 

voor verzending en daarna weer een hele tijd niets. 

Wanneer dan aan elke aansluiting permanent een fysisch ka

naal zou worden toegewezen, dan zouden deze kanalen ieder 

apart zeer slecht benut worden. 
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Ook toewijzing op aanvrage (bijvoorbeeld door 11 polling") zou 

een onevenredige overhead aan beheerscapaciteit vragen. 

~e bursts kunne~ ve~! beter met een hoge bau~rate, en dus 

korte tijd, over een gemeenschappelijk kanaal met een grote 

capaciteit zenden. De totale transportcapaciteit wordt dan 

beter benut dan in het geval van opsplitsing in afzonder-

lijk slecht bezette kanalen met een lage capaciteit. 

Voorwaarde is wel dat het totale aantal aansluitingen en het 

verkeersaanbod niet te groot is in verhouding tot de trans

missiecapaciteit van het gemeenschappelijk kanaal. Deze groot

heden worden gekwantificeerd in paragraaf 3.3. 

Kort samengevat: het data-aanbod van de aansluitingen op een 

kabeltelevisienet is incidenteel van karakter met vrij grote 

intervaltijden, en leent zich derhalve goed voor toepassing 

van het ALOHA-systeem. 
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3.2. Opbouw van de packets 

Bij het optimaal verkeer met ALOHA moeten de aangeboden data

bits samengesteld worden tot packets met een vaste duur [10]. 

De structuur van deze packets wordt bepaald door het High Level 

Data Link Control (HDLC) protocol. 

Dit algemene protocol is gekozen voor de functies van de Data 

Link layer, wegens de standaardisatie en derhalve beschikbaar

heid van standaardcomponenten. De opbouw van de door het sys

teem, de Packet Assembler Disassembler (~AD) gecreëerde packets 

is conform dit protocol en wordt gegeven in figuur t 

~re a 

~b 

openings- adres- controle- informa- CRC!t eind-
rnbule vlag veld veld tieveld vlag 

,,-.. -·-~·---- --······- ------- --
its 01111110 8 bits 8 bits B.N bits 16 bits 01111110 

·~- ----·-

Figuur~: Packetformaat van HDLC-protocol 

x CRC: Cyclic Redundancy Checkword 

De packetlengte is 6~ + B.N bits, inclusief de preambule. 

Deze preambule wordt aan het packet toegevoegd voor de ope

ningsvlag en dient er voor om zender en ontvanger te synchro

niseren, dit behoort niet tot het HDLC-protocol maar moet voor 

de verkeersberekeningen wel worden meegenomen, o~dat dit ook 

kanaaltijd in beslag neemt. 

De openingsvlag van c bits geeft aan de ontvanger door dat 

hierna de nuttige informatie begint. 

Na de openingsvlag wordt het bestemmingsadres verzonden en 

vervolgens het controleveld. Het adresveld kan nog naar be

lieven worden uitgebreid binnen het informatieveld. Hierin 

moet ook het adres van de afzendende aansluiting voorkomen. 

De grootte van het informatieveld is hier voorlopig gesteld 

op 8.N bits waarin N het aantal woorden van b bits <= 1 byte) 

voors~elt. In de volgende paragraaf wordt deze waarde van N 

gekozen. Na het informatieveld volgt het Cyclic Redundancy 

Checkword (CRC) ter detectie van fouten. Als afsluiting volgt 

weer de vlag bestaande uit een nul gevolgd door zes enen en 

afgesloten door een nul. 
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Ondanks het feit dat de ontvanger de vlag herkent als afslui

ting is de code toch transparant, dat wil zeggen men kan elke 

willekeurige code aanbieden zonder enige beperking. Het IC in 

de PAD dat de uitzending en ontvangst van packets uitvoert, 

voegt namelijk steeds een nul toe aan een sequentie van vijf 

enen wanneer die ter uitzending worden aangeboden. Hierdoor 

wordt er voor gezorgd dat de vlag nooit voorkomt in het data

veld, er worden nu maximaal vijf enen achter elkaar uitgezon

den en geen zes, zoals bij de vlag het geval is. De Disassem

bler verwijdert deze toegevoegde nul weer uit de datareeks 

bij ontvangst van een packet, zodat de oorspronkelijke ter 

uitzending aangeboden reeks aan de bestemming wordt doorge

geven. 

3.3. Verkeersberekeningen 

Bij de transmissie van packets met verkeer aangeboden door 

diverse onafhankelijke aansluitingen aan één gemeenschappe

lijk kanaal zullen botsingen optreden. Het lokale centrum 

fungeert als een repeater in een satellietkanaal. 

Wanneer er geen botsing wordt geconstateerd, dit is wegens de 

vaste packetduur door bittelling vast te stellen, dan zendt 

het lokale centrum het packet terug over het downstream ka

naal naar de FAD's toe. 

Op deze manier kan tezelfdertijd het packet ZlJn bestemming 

bereiken en de zendende FAD controleren of het door hem uitge

zonden packet bij het centrum goed is aangekomen. 

Omdat het centrum alle downstream uitzendingen regelt, zul

len in deze richting geen botsingen optreden. 

De botsingen in het upstreamverkeer vormen de essentiële groot

heid bij de berekeningen van de mate waarin het datanetwerk 

benut kan worden en van de hoeveelheid effectief over te dra

gen informatie. 

Het verkeersaanbod van de diverse aansluitingen is te beschrij

ven met behulp van een Poissonproces [11, Hfd. 2.5}, waarbij 

de aansluitingen À packets per seconde genereren. Gaan we 

verder uit van M aktieve aansluitingen en een vaste packet

duur van T seconden dan is het aangeboden kanaalverkeer R 
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gelijk aan: 

R ~ I•l. À , T Erlang (1) 

De tijdsduur van een packet is natuurlijk afhankelijk van de 

bitrate rb en de packetgrootte, zodat we voor (1) ook kunnen 

schrijven: 

Erlang ( 2) 

De kans op een succesvolle overdracht ~s' bij een gegeven 

verkeersaanbod R, wordt gelijk gesteld aan de kans dat er 

gedurende de periode 2T geen ander packet verzonden wordt. 

Verondersteld wordt dus enerzijds dat botsingen steeds alle 

betrokken packets vernietigen, anderzijds dat er geen andere 

storingen optreden, bijvoorbeeld wegens ruis of vervorming 

in het kanaal. Figuur 5 illustreert het feit dat er binnen 

een periode van 2T seconden geen andere packets mogen worden 

verzonden omdat er anders botsing van packets optreedt. 
T 
~ 

~-- --r~-- i 

----1--~:r--+- ; -? t 
liguur 5: Packets die binnen het aangegeven tijdsinterval 

2. T starten, botsen met het uitgezonden packet. 

Bij een Poissonproces is 'de kans op succesvolle overdracht ge

lijk aan: 

P = exp [ -2 (Ivl-1). \,T] 
s 

Indien 1'1 >>1 is dit te benaderen door: 

.t--· = exp [-2(M-l):\T]~exp [-21:.(] s 

(3) 

( t1 ) 

Het succesvolle verkeer dat over het kanaal wordt overgedra

gen is dan gemiddeld gelijk aan: 

S ~ RF .:::;. H • cxp [ - 2 R ] 
s 

Erlang (5) (i'D> 1) 
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Uit (5) is door differentiatie eenvoudig af te leiden dat de 

capaciteit van het kanaal maximaal wordt benut voor 18~, na

melijk bij een aanbod van 50% van het theoretisch mogelijke 

verkeer. 

We zijn echter meer ge!nteresseerd in het aantal informatie

bits dat we effectief over het kanaal kunnen zenden. Dan zijn 

alleen de bits in het informatieveld van belang exclusief de 

identificatie- en extra adresbyte. 

De effectief over te dragen bitrate per aansluiting is dan 

met (2) in (3): 

r á 8.(N-2).L~ = B.(N-2).\,exp [-2(H-l}\. 64 +B.N (6) 
e s rb 

Het maximum van deze functie vinden we door vergelijking (6) 

te differentiëren naar À en de afgeleide nul te stellen, dit 

geeft: 

rb 
r = e,max 2e.(M-l) 

B,(N-2) 

6l1+8.N 
bits/s/aansl. (7) 

Uit uitdrukking (7) zien we dat r recht evenredig is e,max 
met de gebruikte bitrate op het kanaal en omgekeerd even-

redig met het aantal gebruikers. De tweede term is te zien 

als het rendement van de gebruikte code. Als we namelijk N 

laag kiezen en dus het informatieveld klein is het rendement 

laag vanwege de extra informatie die het HDLC-protocol ver

eist. Als we N groter kiezen dan neemt daarmee de packet

gr0otte ook toe. Het totale rendement hoeft daardoor niet 

altijd groter te worden, doordat op een gegeven moment het 

informatie-aanbod per packet kleiner wordt dan de hiervoor 

gereserveerde ruimte. 

We moeten N dus zodanig kiezen dat er enerzijds een redelijk 

rendement wordt bereikt, maar dat er anderzijds geen overma

tig grote ruimte voor gebruikersdata wordt gereserveerd. 

Figuur 6 geeft de effectief overgedragen bitrate r per aan-e 
sluiting als functie van het aantal aangeboden packets per 

seconde per aansluiting, bij een aantal van 1000 aktieve 

aansluitingen en een standaard bitrate op het net van 6~ kbits/s. 
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BITS/S/AANSL 
12 -r----r-· 

BITRATE ~ •84 KBITS/S 

10~---+----r---,_---+----r---,_---+----~--+--~ 

N= 40 

N• 32 

8 ~-++_,..~,--t-N!..!..~ 24 

a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
0 .1 .2 .3 .4 .s .6 .7 .8 

À PACKETS/S/AANSL 
.Q 

Figuur 6: ALOHA-karakteristieken van de effectief overgedragen 
bitrate per aansluiting. Kanaalbitrate rb=64 kbits/s. 

BITS/S/ AANSL BITRA TE r111 =86 KBITS/S 
16~--r--.---~--~--·-r 

0 t"'o--r--t-f-r.-.--j--r-r-y-f-r-r-t--h--r--~-+-r-1 X-.-T 
0 .1 .2 .3 .4 .s .6 .7 .8 

À PACKETS/SI AANSL 
.Q 

Figuur 7: ALOHA-karakteristieken van de effectief overgedragen 
bi trate per aansluiting. Kanaalbi trate r =96 k bi ts/s. 

b 
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Figuur 7 geeft deze functie weer bij een bitrate op het net 

van 96 kbits/s. Als parameter in de grafieken is de grootheid 

N gegeven. De grafieken geven zodoende r weer als functie e 
van À (formule 6). 

De achtergrond van het aantal van 1000 aktieve aansluitingen 

is een totaal van 100.000 aansluitingen op een regionaal ka

belnet, zoals dit bijvoorbeeld in Zuid Limburg gedimensioneerd 

wordt. We gaan dan uit van een percentage van 1% aktieve aan

sluitingen op het totaal. Dit is een grootheid die ook veel 

in telefoonnetten voorkomt bij gemengd zakelijk en persoon

lijk gebruik. Met puur persoonlijk gebruik is 1% een zeer hoge 

schatting, tenzij de gebruikers allemaal gelijktijdig reage

ren op bepaalde gebeurtenissen (b.v. telereferenda). 

Als we voor N de waarde 32 kiezen dan is het dataveld 256 

bits lang en is het rendement 75%. Dit is exclusief de adres

informatie in het dataveld, ofwel er is uitgegaan van 240 

bits gebruikersdata. 

In 1 packet kunnen dan 30 karakters worden verzonden. We vin

den dan uit formule (7) de volgende maximaal over te dragen 

bitrates: 

a} Als rb = 64 kbits/s dan 

r = 8,84 bits/s/aansl. e,max 

b) Als rb = 96 kbits/s dan 

r = 13,26 bits/s/aansl. e,max 

Dit Z1Jn uiteraard niet de signaleringssnelheden van de aan

sluitingen maar de hoeveelheden data die gemiddeld per seconde 

per aktieve aansluiting kunnen worden overgedragen. 

Bij een grotere verkeersbelasting, en dus meer botsingen, 

kunnen desgewenst meerkanalen worden ingeschakeld. 

In [12 l worden enige verkeerscijfers genoemd voor het soort

gelijke Amerikaanse INDAX-net. Hier heeft men een gemiddelde 

verkeerswaarde gemeten voor aktieve aansluitingen van 

0.76 - 1.8 bits/s/aansl. 
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Bij een verkeersaanbod van 1.8 bits/s/aansl. is de botsings

kans volgens (3) gelijk aan: Pb = 1-Ps = 1-0.933 = 0,067. 
De kans dat een packet na hertransmissie weer botst is 

2 -3 Pb = 4,5.10 • 

De meeste packets zullen dus bij deze verkeersgrootte hun 

bestemming snel bereiken, dit afhankelijk van de uiteenlopen

de herhalingsfrequenties gekozen voor packets na een gecon

stateerde botsing. 

Het aantal overgedragen bits is ook grafisch uit te zetten 

tegen het aantal door de gebruiker aangeboden bits, exclusief 

adresinformatie. 

In figuur 8 en 9 staat horizontaal dit aantal uitgezonden 

bits per seconde per aansluiting uitgezet tegen verticaal 

het aantal bits dat ongestoord door botsingen de bestemming 

bereikt. 

OVERGEDRAGEN BITS/S/AANSL BITRA TE fb a84 KBnS/S 

Figuur 8: Effectief overgedragen bitrate per aansluiting ver
sus aangeboden bitrate per aansluiting bij kanaal
bitrate van 64 kbits/s. 
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OVERSEDRAGEN BITS/S/AANSL BITRA TE 'b =98 KBITS/S 
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Figuur 9: Effectief overgedragen bitrate per aansluiting ver

sus aangeboden bitrate per aansluiting bij kanaal

bitrate van 96 kbits/s. 

Opnieuw zien we dat bij een bitrate van 1.8 bits/s/aansl. 

de meeste bits ongestoord aankomen: we blijven dicht bij de 

lijn van de ideale overdracht. Daar echter bij uitbreiding 

van het dienstenpakket dat door de aangeslatenen kan worden 

aangevraagd ook het dataverkeer zal toenemen, zijn in het 

gekozen ontwerp van de Packet Assembler Disassembler ook ho

gere snelheden toegestaan dan 64 of 96 kbits/s. De gekozen 

HDLC-controller kan zelfs snelheden tot 1 Mbit/s verwerken. 

De HDLC-controller zendt uit op de snelheid van de hem beschik

baar gestelde klok en kan dus eventueel op snellere kanaal

modems worden aangesloten. 

Bij de hardware-beschrijving in hoofdstuk 5 zal hier verder 

op in worden gegaan. 

Meer informatie over ALOHA is te vinden in (5, p. 151-1781, 

hierin worden ook meer verfijnde vormen van ALOHA beschreven, 
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zoals slotted ALOHA. Hiervoor bestaat binnen het hier beschre

ven netwerk geen behoefte, omdat een hogere efficiëntie ook 

een bijbehorende hogere complexiteit en coördinatie van de 

individuele mini-sterpunten in het kabelnetwerk vereist, ter

wijl het gemiddeld lage verkeersaanbod daar geen aanleiding 

toe geeft. Desgewenst zou, door toevoeging van onderlinge 

kloksynchronisatie in alle mini-sterpunten, de capaciteit 

van het datanetwerk verdubbeld kunnen worden in de slotted 

ALOHA mode. Wellicht is het eenvoudiger en goedkoper in een 

brede band kabelnet om gewoon de transmissiesnelheid te 

verhogen (figs. 6 en 7), bijvoorbeeld tot de snelheid 144 kbit/s. 

Dit zou namelijk ook gebruik van ISDN standaards en komponen

ten, ontwikkeld voor toekomstige PTT-netten, en koppeling 

met deze netten voor nationaal en zelfs internationaal data

verkeer, mogelijk maken. 
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4. OVERIGE SYSTEEMOVERWEGINGEN BIJ HET ONTWERP VAN DE PACKET 

ASSEMBLER DISASSEMBLER 

4.1. Functies van de PAD 

Wanneer we de functies van de PAD beschouwen, dienen we in 

beginsel een onderscheid te maken tussen de intrinsieke PAD

functies en de externe functies van het mini-sterverdeelpunt. 

De PAD vormt een schakel tussen de aansluitingen en het kabel

televisienetwerk en dient met beide te communiceren. 

Figuur 10 geeft de plaats van de PAD aan en beschrijft het 

grensgebied tussen aansluiting en netwerk. 

kabeltelevisienetwerk -----------

packets 

synchrone communicatie 
naar het net toe en van 
het net af. 

r - -

I A 
L- -

PAD 
r- -
I 

D L - - -

• 
I 

__] 

, 
I 

j 

.. 
gegevens 

asynchrone communi
catie naar gebruiker 
toe en van gebruiker af 

Figuur 10: PAD als schakel tussen aansluiting en netwerk. 
A: Assembler, D: Disassembler. 

In de bovenstaande figuur zijn de intrinsieke PAD-functies 

weergegeven, hieronder verstaan we het ontvangen van gegevens 

van de gebruikers en het construeren hiervan tot de (upstream) 

packets in HDLC-formaat, en het in ontvangst nemen van (down

stream) packets van dit formaat, inclusief de doorgave van 

de gegevens naar de aansluitingen toe. 

Dit zijn de datacommunicatiefuncties die de PAD vervult. 

Daarnaast kan het mini-sterpunt, uitgevoerd met een micropro

cessor, nog andere functies vervullen. Bijvoorbeeld op het ge

bied van abonneeregistratie en het doorgeven van programma

keuzen. 
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Deze invulling van externe applicatiefuncties valt echter 

buiten het kader van dit verslag. 

We zullen ons derhalve concentreren op de functionele eisen 

die aan de PAD worden gesteld ten behoeve van de datacommuni

catie in het kabelnetwerk. 

Meestal zijn op een mini-sterpunt maximaal 20 abonnees aan

gesloten. In de ontworpen PAD is ruimte gereserveerd voor 24 

aansluitingen en zijn 4 aansluitingen standaard aanwezig. 

De aansluitingen voeren de data op asynchrone wijze toe aan 

de PAD. De PAD dient deze toegevoerde data samen te stellen 

tot packets in HDLC-formaat (figuur 4) en vervolgens synchroon 

uit te zenden op het net. 

Databits van de aansluitingen worden dus eerst aan de PAD 

toegevoerd, maar de PAD bepaalt het tijdstip van uitzending, 

niet de aansluiting. Dit noemen we Controlled Multiple Access 

(CMA). Een reden voor de toepassing van CMA wordt gegeven in 

paragraaf 2.2., de identiteit van de bron staat vast op het 

moment van uitzending. Maar er zijn ook technische redenen 

om CMA toe te passen, bij botsingen van packets kan men nu 

desgewenst vanuit het lokale centrum de herhalingstijd van 

de packets instellen en ontstaat er zodoende een extra be

heersmogelijkheid van de verkeersstromen op het net bij grote 

drukte. 

Ook dient de baudrate van de aangeboden data vanuit de aan

sluitingen, instelbaar te zijn, omdat dan voor bepaalde gebrui

kersgroepen een hogere transmissiesnelheid kan worden toege

staan. Deze flexibiliteit is vooral van belang wanneer meer 

professionele gebruikers op het net worden aangesloten. 

De samenstelling en uitzending van de packets dient op twee 

indicaties te gebeuren: 

1. Er zijn zoveel gegevens toegevoerd dat het dataveld 

van een packet volledig gevuld is (32 bytes) 

2. Na de aanbieding van de laatst ingelezen byte is een 

bepaalde tijd verstreken (time-out). 
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De uitzending van packets vanwege time-out geeft weer een 

beheersvoordeel, als deze time-out instelbaar is, doordat het 

aanbiedingstempo van slecht gevulde packets in dat geval re

gelbaar is. Dit past ook in de strategie van CMA, daar nu niet 

in eerste instantie de gebruiker het tijdstip van uitzending 

bepaalt, door b.v. intoetsing van de "carriage return" toets, 

maar dat de PAD dit tijdstip kiest. 

Een tweede voordeel van de time-out uitzending is dat de pro

cessor niet ieder ingelezen byte hoeft te lezen en te testen 

of bijvoorbeeld een 11 Carriage return" is gegeven. Hierdoor 

kunnen bytes zonder tussenkomst van de processor in het ge

heugen worden gelezen. Dit systeem noemt men Direct Memory 

Access (DMA), hierop zal in paragraaf 4.2. verder worden in

gegaan. 

De PAD hoeft slechts die downstream packets in ontvangst te 

nemen die aan hem geadresseerd Z1Jn. Bij herkenning van het 

juiste adres dient hij de data op te slaan. Vervolgens dient 

bekeken te worden of het packet voor de PAD zelf bestemd is 

of dat de inhoud van het packet (de gegevens in het dataveld) 

doorgezonden moet worden naar één van de aansluitingen. 

De ontvangst van de packets geschiedt synchroon met een hoge 

baudrate; de doorzending naar de aansluiting asynchroon op 

een lagere baudrate. 

Eventueel voor de PAD zelf bestemde packets kunnen beheers

informatie bevatten of gegevens voor de aboneeregistratie. 
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4.2. Voordelen toepassing Direct Memory Access {DMA) bij de 

data-inlezing 

In figuur 11 is een blokschema gegeven van de PAD-architektuur, 

voor wat betreft het Assembly-gedeelte, waar voor de inlezing 

van de gegevens gebruik wordt gemaakt van DMA. Direct Memory 

Access houdt in dat de data direct in het geheugen wordt ge

schreven zonder besturing van de processor. De hier gebruikte 

processor is de 8085 van Intel. Een beschrijving van deze 

processor wordt gegeven in [13]. Deze paragraaf gaat in op 

het gebruik van DMA binnen de PAD. 

Kabelnet 
.: ~ ';::,. 

J:cke~s 
HDLC
unit 

.geheugen 
HREQ 

8085 
processor ~------·-ti 

HLDA 

aansluiting. 

gegevens 

DMA
contr. 

I ' 

0 

ontvanger 

! 
' ' I 

I I . -

Figuur 11: Blokschema van het Packet Assembly gedeelte. 

Zoals uit figuur 11 blijkt~geschiedt de inlezing van de data 

via een OMA-controller. Deze genereert het geheugenadres waar 

de nieuw ingelezen data naar toe moet en de voor overdracht 

benodigde lees- en schrijfpulsen. 

De overdracht van de gegevens geschiedt over de zogenaamde da

tabus; het geheugenadres waar de gegevens naar toe worden ge

zonden dient dan op de zogenaamde adresbus te staan. 
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Normaal gesproken heeft de processor de controle over de bus

sen, maar de OMA-controller kan een verzoek indienen om con

trole over de bussen. Dit gaat via het zogenaamde Hold Request 
(HREQ) -signaal; wanneer de processor dan in de heldstate gaat, 

geeft hij een signaal naar de controller ter bevestiging, dit 

is het zogenaamde Hold Acknowledge (HLDA)-signaal.Als de pro

cessor in deze heldstate is dan is hij als het ware uitgescha

keld, alle uitgaande lijnen van de processor zijn dan hoog

ohmig. De besturing van het datatransport geschiedt nu zonder 

verdere tussenkomst van de processor. 

Toepassing van DMA heeft als eerste voordeel de grote snel

heid van inlezing; een tweede voordeel is de ontlasting van de 
processor van taken.De processor hoeft nu alleen voor korte tijd 

de bussen vrij te geven door in de heldstate te gaan. Een snel

heidsbepalend voordeel daarvan is dat de registerinhouden van 

de processor ongewijzigd blijven; bij het plegen van input 

op interruptbasis zouden eerst de inhouden van de in de inter

ruptroutine gebruikte registers opgeslagen moeten worden. 

In [16, Hfd. 13] wordt het principe van DMA nader beschreven. 

Wij zullen nu het verschil in snelheid uitrekenen tussen 

inlezing van data op interruptbasis en toepassing van DMA. 

De volgende subroutine, geschreven in 8085-assembler (zie 

[14, p. 230-249]voor een beschrijving van deze taal), haalt 

een byte-informatie op van een aansluiting en schrijft deze 
informatie naar een geheugenplaats. De variabele "adres" houdt 

bij waar de gegevens naar toe geschreven dienen te worden, 

de variabele "teller" houdt bij hoeveel bytes er geschreven 

zijn; de variabele "aansluiting" bevat het adres van de aan

sluiting. 

Achter de instructies staat het aantal klokcycli dat zij in 

beslag nemen. 
Deze interrupt-subroutine dient voor elke in te lezen byte 

doorlopen te worden. 





Instructie 

Int. acknowledge 

DI 

PUSH PSW 

PUSH H 

LHLD adres 

LDA aansluiting 

MOV M,A 

INX H 

SHLD adres 

LHLD teller 

DCX H 

SHLD teller 

MOV A,H 

ORA L 

JNZ vervolg 

. . . . . . . . . . . . . 
vervolg: POP H 

POP PSW 

EI 

RET 
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functie 

; disable interrupt 

; save status 

; save register H,L 

; haal geheugenadres 

; lees data in 

; schrijf data naar 

op 

aantal 
klokcycli 

18 

4 

12 

12 

. : 16 

13 

; adres 7 

; verhoog geheugenadres 6 

; sla adres op 16 

; laad teller 16 

: verlaag teller 6 

; sla teller op 16 

: test of teller 4 

: gelijk aan 0 is 4 

10 
. als 0 dan blok ge-I 

schreven 
. haal H,L terug 10 , 
. haal status terug 10 , 
. enable interrupt 4 , 
. return 10 , 

194 

Het kost nu 194 klokcycli om 1 databyte in te lezen van een 

aansluiting, dit kost bij de op de gebruikte processorkaart 

geïmplementeerde 3.072 MHz systeemklok een tijd van: 
194 

3.072 . 106 = 63,2 rsec. Er kunnen dan in totaal per seconde 

15,8 ~bytes ingelezen worden. Dit komt bij een aantal van 

20 aansluitingen neer op een maximale effectieve inleesbit

rate van 6320 bits/sjaansl. 

De processor is dan volledig bezig met het inlezen van data 

en kan geen andere taken meer vervullen. Dit is dus niet de 

snelheid waarmee alle 20 aansluitingen tegelijk kunnen wer

ken als de packets ook nog uitgezonden dienen te worden. 
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Dit getal is vooral illustratief voor de vergelijking met de 

signaleringssnelheid onder DMA. 

Wanneer we DMA toepassen geschiedt de inlezing niet meer di

rect onder programmabesturing (indirect wel omdat de OMA-con

troller eerst ook geprogrammeerd moet worden), maar verzorgt 

de hardware de inlezing op het moment van data-aanbod. 

De informatie van de aansluitingen wordt steeds ingelezen via 

zogenaamde Universa! Synchronous ~synchronous Beceiver 
Transmitters (USARTS). Wanneer een byte is ingelezen wordt 

het Receiver Ready (RxRDY)-signaal vandeUSART hoog en ge

nereren we een hold request aan de processor via een cascade 

van nMA-controllers (zie hoofdstuk 5.5.4.). De tijd die ver

strijkt tussen het hoog worden van het RxRDY -signaal en het 

laag worden van de chipselect van USART is maximaal 14 klok

cycli. Dan vergt het inlezen en verzenden van de data nog 2 

cycli, zodat de totale inleesprocedure 16 klokcycli vergt 

per byte tegenover 194 klokcycli op interruptbasis. 

We kunnen nu bij een 3.072 MHz klok effectief 76.8 kbits/s/aansl. 

overdragen. Ofwel de inlezing geschiedt ruim een factor 12 

sneller dan de inlezing van data op interruptbasis. 

De processor wordt daardoor minder zwaar belast met de inlees

taak en heeft voldoende rekentijd over voor de verzending van 

de packets en voor de overige mini-stertaken. 

4.3. Verzending downstream gegevens naar de aansluiting 

Eén van de functies van de PAD is het doorgeven van databits 

die hem bereiken voor een bepaalde aansluiting. Deze informa

tie-overdracht geschiedt niet onder DMA-besturing maar op 

interruptbasis. Dit vanwege ten eerste de lagere prioriteit 

van deze overdracht ten opzichte van de inlezing van data en 

de ontvangst van een packet; ten tweede vanwege het feit dat 

nu de processor wel de data moet lezen die verzonden wordt. 

Bij DMA-besturing gaat de data niet via de processor en wordt 

niet gelezen. Hier is dit echter wel noodzakelijk omdat som

mige packets arriveren met een dataveld dat niet geheel gevuld 

is met data. 
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Deze packets zijn verstuurd na een time out {zie 4.1.1.) en 

bevatten als laatste zinnige byte in het dataveld het End of 

Text (ETX) symbool {ASCII code 03H) • De rest van de data in 

dit veld is dan willekeurig en behoeft niet naar de aanslui

ting te worden doorgegeven. 

Resumerend: De processor leest de data in onder DMA-besturing 

omdat er geen bytes verloren mogen gaan en vanwege de hogere 

snelheid. Maar de doorgave van de terugmelding van centrale of 
vananderedownstream packets geschiedt onder programmabesturing 

zodat de processor zelf de tijdsindeling kan bepalen. Dit pro
gramma kan dan ook gernterrumpeerd worden door taken met een 

hogere prioriteit. 

4.4. Omroepkanaal 

Naast de ontvangst van packets die specifiek aan de PAD ge

adresseerd zijn, heeft de PAD ook nog de mogelijkheid om 

packets te ontvangen met een algemeen adres. Deze packets wor

den door alle PAD's in ontvangst genomen en kunnen informatie 

bevatten ten behoeve van het totale net. Hierin kan regionale 

informatie worden verzonden, maar ook mededelingen van de ka

belexploitant aan alle aansluitingen. De gebruikte HDLC-con

troller kan deze algemeen geadresseerde packets standaard ont

vangen en wegschrijven in een bepaald geheugenbuffer. De aan

sluitingen kunnen deze informatie dan eventueel aanvragen. 
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5. DE PAD-HARDWARE 

5 .1. Inleiding 

Om de PAD-functies te kunnen vervullen, diende een apparaat 

te worden ontwikkeld op basis van een microprocessor. Vanwege 

de beschikbaarheid van apparatuur en de vertrouwdheid met het 

ontwerp is gekozen voor een opbouw rond de 8085 microprocessor 

van Intel [13]. Deze microprocessor vormt het hart van het ge

maakte systeem. Dit hoofdstuk zal de hardware van het totale 

systeem beschrijven. Er wordt in de beschrijving uitgegaan 

van een zekere basiskennis van microprocessoren en van de ove

rige componenten. Een goede leidraad voor het opdoen van deze 

kennis vormen de referenties [14], (15] en [16]. Terwijl de 

specifieke gegegevens over de gebruikte IC's van het hier 

steeds gebruikte merk Intel te vinden zijn in het Databoek 

[17] • 

5.2. Modulaire opbouw 

Bij de opbouw van het systeem is gekozen voor het ontwerp 

in modules. Dit maakt het systeem overzichtelijker en het 

ontwerp kan systematisch geschieden. Tevens bieden de modules 

een mogelijkheid om het systeem eenvoudig uit te breiden. 

Het hart van het systeem vormt de EWMC-print, deze print is 

ontworpen door de vakgroep EB en bevat o.a. een 8085 micro

processor plus geheugens (EPROM en RAM). 

De andere kaarten zijn achtereenvolgens de ingangskaart, de 

DMA-hoofdkaart, de Chip Select kaart en de HDLC-kaart. Deze 

kaarten worden in de volgende paragrafen beschreven. Bij de 

ingangskaart komt snel het voordeel van de modulaire opbouw 

naar voren, deze kaart bevat namelijk de benodigde IC's voor 

de ontvangst van de data van 4 aansluitingen op het minister

punt. 

In het gebouwde systeem is één van deze kaarten aanwezig en 

kunnen we derhalve 4 aansluitingen met de PAD verbinden. Het 

systeem is nu eenvoudig uit te breiden tot 20 aansluitingen 

door het toepassen van 5 identieke ingangskaarten. De rest 

~van de PAD is reeds gedimensioneerd op deze mogelijkheid. 
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5.3. Toegepaste Memory-Mapping 

Het systeem bevat een 16 bits adresbus. Dit betekent dat we 

65.536 (64 K) locaties kunnen adresseren. De gebruikte EWMC

print werkt met Memory-Mapped-I/0, de rest van het systeem 

is hierop aangesloten en werkt derhalve ook met dit systeem. 

Dit betekent dat we voor het lezen en schrijven van bytes naar 

programmeerbare IC's dezelfde signalen (MEMR resp. MEMW) ge

bruiken als voor lezen en schrijven naar geheugenplaatsen. 

De Input/OUtput-(I/0) adressen vormen een deel van de tota-

le adresseerbare geheugenruimte. Figuur 9 illustreert dit. 

64 K 
14------------------------. 
1 

'geheugen I/0 

Figuur 12: Opbouw adresbestand bij Memory-Mapped I/0. 

Het systeem bevat diverse IC's die voor een juiste werking 

eerst geprogrammeerd dienen te worden. Er dienen dan databytes 

naar het IC te worden geschreven. Soms moet ook van IC's infor

matie worden gelezen, dit kan statusinformatie zijn maar in 

het geval van I/0 ook data die wordt ontvangen. De IC • s met 

deze mogelijkheden dienen dus adresseerbaar te zijn, van-

daar dat aan ieder van deze IC's een apart adres is toegewezen. 

Dit adres bevindt zich binnen het totale adressenbestand van 

64 Kbytes. Sommige IC's gebruiken tevens een aantal adreslijnen 

om commando's te ontvangen, deze IC's nemen dan ook verschil

lende adresplaatsen in beslag. In tabel 1 worden alle geheu

genadressen gegeven van de IC's in het totale systeem; tevens 

wordt aangegeven welke delen in de Memory Map ook daadwerke

lijk geheugenadressen zijn. Daar de Memory Map rekening houdt 

met de mogelijkheid van 24 aansluitingen zijn er meer adres

sen gereserveerd dan er momenteel germplementeerd zijn in 

het laboratoriumsysteem met 4 aansluitingen. 

Alle identieke bouwstenen zijn oplopend genummerd, deze num

mering komt overeen met de nummering in de schema's 

(Zie Appendix B) • 
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Wanneer een IC geïnstalleerd is in het gebouwde systeem 

wordt dit met een ster aangegeven in de "imp"-kolom van tabel 1. 

(••imp" staat voor implementatie). De Memory-Mapping van de 

componenten op de EWMC-print wordt gegeven in [18]. Tenslotte 

een kruis in tabel 1 staat steeds voor"don't care11
; deze bits 

mogen iedere willekeurige waarde aannemen en zijn niet van be

lang voor de selectie. Eén kruis staat voor 4 bits,omdat de 

adressen in hexadecimaal formaat staan genoteerd. 

Tabel 1: Toegepaste Memory-Mapping 

adresruimte IC (t enr.) 

0000 - OFFF EPROM-0 (bevat 
'j monitor) (2732) 

OFFF - lFFF EPROM-1 (2732) 

2000 - 3FFF ~~ RAM - 5 t/m 7 (8185) 

400x 11 USART-A (8051) 

40lx USART-B (8251) 
' 

402x - 403x PPI-0 en 1 (8255) 

404x 

ll05x 

406x 

6x00 - 6x01 

6x02 - 6x07 

6x08 - 6x2F 

6x30 - 6x33 

6x34 - 6x37 

6x38 - 6x3B 

6x3C - 6x5F 

6x60 - 6x6F 

interruptcontrol-
ler-a (8239) 

timer-A :(8253) 

1
1 

keyboard/display : 
contr. i( 8279) 

USART-0 i(8251) 

USART-1 t/m 3 1(8251) 

USART-4 t/m 23 ~(8251) 
tirner-O j(8253) 

timer-! 1(8253) 

timer-2 1(8253) 

timer-3 t/m 11 1(8253) 
Î 

OMA-controller 0 (8237) 

6x70 - 6x8F OMA-controller 
1 t/m 2 (8237) 

6x90 - 6x9F 

6xAO 6xAF 

OMA-controller 3 (8257) 

OMA-controller 4 (8257) 

6xBO - 6xEF OMA-controller 
5 t/m 8 

6xFO - 6xFF MPSC 

(8257) 

8274) 

kaart 

EWMC 

EWMC 

EWMC 

EWMC 

EWMC 

EWMC 

EWMC 

EWMC 

EWMC 

ingangs

ingangs

ingangs

ingangs

ingangs

HDLC

ingangs

DMA-hoofd-

DMA-hoofd

ingangs

HDLC-

ingangs

HDLC-

im 

ll 

JE 
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5.4. Busstructuur en verbindingen tussen de kaarten 

Zoals in 5.2. beschreven is, worden er 4 kaarten op de CPU

kaart aangesloten. Daar deze kaarten onderling signalen moe

ten uitwisselen en de gemeenschappelijke lijnen van de CPU

kaart moeten ontvangen, is gekozen voor een busstructuur. 

Aan de achterkant van de PAD zit een print, waarop 64 lijnen 

zijn geëtst die 5 connectors doorverbinden. Elke kaart is op 

een connector aangesloten en kan zo in het systeem worden ge

schoven en worden doorverbonden met de rest van het systeem. 
De 64 lijnen omvatten o.a. de adresbus (16 lijnen), de data

bus (8 lijnen), de controlebus (4 lijnen) en de chip select 

lijnen (13 lijnen). Een exacte pinbeschrijving wordt gegeven 

in Appendix A. 
Praktisch alle verbindingen tussen de kaarten onderling en 

tussen de kaarten en deEWMC-kaart geschieden via deze bus. 

De enige uitzondering vormen de adress enable lijnen (AEN) 

van de ingangskaart en van de HDLC-kaart, deze zijn apart 

verbonden met de DMA-hoofdkaart. 

5.5. Systeemcomponenten 

5.5.1. Processorkaart -------
Een volledige beschrijving van de processorkaart wordt gege

ven in [ 18], de monitor wordt beschreven in t 191 • We zullen 

nu in het kort beschrijven welke componenten we van deze kaart 

waarvoor gebruiken. 

Op de kaart is uiteraard de processor aanwezig, dit is de 

8085 van Intel. De gebruikte klokfrequentie is 3.072 MHz, voor 
de timers wordt een klok gebruikt van 1.536 MHz. 

De kaart bevat 8 K EPROM-geheugen, 4 K hiervan wordt door de 

monitor in beslag genomen en 4 K is beschikbaar voor het pro

gramma dat de PAD-functies verricht. Daarnaast bevat de kaart 

8 K RAM-geheugen dat o.a. gebruikt wordt voor buffering van 

data. In dit geheugen kunnen ook specifieke abonneegegevens 

worden geregistreerd. Dit voor wat betreft het geheugen, daar

naast bevat de kaart nog andere componenten die voor het systeem 
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gebruikt worden. 

De USARTS op de kaart worden gebruikt voor communicatie met 

het systeem vanuit de monitor, dit programma stelt ons in staat 

om programma's in te voeren, geheugenplaatsen te lezen en in

dien in RAM ook te wijzigen, programma's te starten en enig 

hexadecimaal rekenwerk uit te voeren. 

De timer op de kaart (type 8253) bevat drie counters. Counter 0 

genereert de one-shot puls om een programma stap voor stap 

te doorlopen, counter 1 gebruiken we voor generatie van een 

300 Hz klok voor de sturing van de time-out interrupts (zie 

4.1.1.), counter 2 wordt tenslotte gebruikt voor de generatie 

van de klok voor de USARTS op deze kaart. 

De interruptcontroller op de kaart (type 8259) heeft 8 ingang

en waarvan we er 6 gebruiken. Vier hiervan komen overeen met 

de time-out verzending van packets van de vier verbonden aan

sluitingen. Deze interrupt wordt gegenereerd wanneer er een 

bepaalde tijd is verstreken na de verzending van de laatste 

byte-informatie. Eén interrupt wordt gegeven door de HDLC

kaart wanneer er een packet ontvangen is en één interrupt 

wordt gegenereerd door de ingangskaart wanneer een packet 

volledig is gevuld met data (32 bytes data ingelezen). 

Op de kaart is ook nog een wijziging aangebracht om het wer

ken met DMA mogelijk te maken. De hold-lijn van de processor 

(pin 39) is normaal verbonden met aarde, deze lijn is verbro

ken op de print en vervolgens verbonden met de busstructuur. 

Verder zijn de bussen van de kaart af naar de busstructuur 

toegevoerd. Elke kaart die op deze busstructuur is aangeslo

ten, bevat buffers om de signalen niet te zwaar te belasten. 

Het schema van de ingangskaart is te vinden in Appendix B.. 

In deze beschrijving en in de beschrijving van de andere kaar

ten wordt uitgegaan van enige bekendheid met de referenties [141 , 
Ll5l en ll6] • 
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De functie van de ingangskaart is het inlezen van de data 

afkomstig van 4 aansluitingen; dit inlezen dient te geschie

den op DMA-basis. De data komt asynchroon binnen via USARTS 

(type 8251), wanneer een byte is ontvangen dan bevatdeUSART 

één ASCII-karakter. De Receiver Ready ( RxRDY) pin wordt dan 

hoog (+5 V). Dit signaal is verbonden met één van de 4 DMA

request (DREQ) pinnen van de DMA-controller (type 8257). 

Deze controller genereert dan een verzoek aan de processor 

om in de heldstate te gaan (HREQ). Dit verzoek gaat via de 

DMA-hoofdkaart naar de processor. Om te voorkomen dat storing

en in het systeem de processor vasthouden in de holdstate, 

wordt er een HREQ-puls gegenereerd van eindige lengte (16 klok

cycli). Dit geschiedt door programmering van counter 2 van 

timer 1 op de kaart in de one-shot mode. Wanneer de controller 

van de processor toestemming ontvangt om de bussen te gebrui

ken door middel van het hold acknowledge signaal (HLDA), dan 

voert de DMA-controller de volgende acties uit: 

1. Het address-enable (AEN) signaal van de DMA-controller 

wordt hooggemaakt, zodat de controller de beschikking 

krijgt over de bussen. Vervolgens wordt op de adresbus 

het adres gezet waar de data naar toe moet. De adres

bits A8-Al5 worden dan via de address strobe geklokt 

in de octal latch (8282). 

2. De bij de DREQn behorende DMA-acknowledge (DACKn) wordt 

aktief laag gemaakt, zodat de juiste USART geadresseerd 

wordt. De DACK is namelijk verbonden met de Chip Select 

(CS) van de USART waardoor deze geselekteerd wordt. 

Het DACK-signaal is ook verbonden met de cernmand/data 

lijn (C/D) zodat aan de USART wordt doorgegeven dat 

er nu data verlangd wordt. 

3. Nu genereert de DMA-controller een leespuls (MEMR-sig

naal), waarop de geselecteerde USART de ontvangen data 

op de databus zet. 

4. Daarna genereert de DMA-controller een schrijfpuls 

(MEMW-signaal), zodat de op de bus geplaatste databits 

naar het op de adresbus geplaatste adres worden geschreven. 
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Daarna vallen de HREQ, AEN en HLDA signalen af en heeft de 

processor weer de beschikking over de bussen. De OMA-controller 

verhoogt nu intern het adres waar de volgende data-byte van 

dat kanaal naar toe verzonden moet worden en verlaagt de tel

ler die bijhoudt wanneer een packet volgeschreven is door 

een kanaal. 

Wanneer er 32 bytes zijn ingelezen op een kanaal dan is er 

een packet volgeschreven en wordt het Terminal Count (TC) 

signaal van de OMA-controller hoog. Dit signaal gebruiken we 

om een interrupt te genereren en is derhalve verbonden met de 

interruptcontroller op de EWMC-print. 

We verzenden echter ook een packet wanneer er een bepaalde 

tijd is verstreken na de inlezing van het laatste byte. We 

dienen hiertoe een interrupt te genereren (time-out-interrupt). 

We gebruiken hiervoor per aansluiting een aparte counter, op 

de kaart zijn dit de counters 0,1 en 2 van timer 0 en counter 

0 van timer 1. Wanneer een byte is ingelezen dan start het 

RxRDY-signaal het tellen, tijdens het tellen kan de counter 

weer opnieuw gestart worden wanneer een volgende byte is inge

lezen. Wanneer het door de software ingestelde aantal klokpul

sen is geteld dan genereren we een interrupt opdat er een packet 

wordt verzonden. Deze interrupt wordt dus slechts gegenereerd 

wanneer de time-out is verstreken na de laatst verzonden byte. 

In het model wordt een klck gebruikt van 300 Hz en tellen we 

1500 klokpulsen zodat de hier gekozen time-out waarde dan 

5 seconden is. 

Daar de USART-lC's zowel vanuit de processorkaart als door 

de OMA-controllers geadresseerd moeten kunnen worden, wordt 

de Chip-Select van het systeem door een AND-poort opgeteld.·. 

bij de DACK-lijn van de OMA-controller. De cernmand/data 

selectie gaat ook via een AND-poort. De DACK-lijn van de con

troller is normaal hoog en dan laat de AND-poort het laatste 

bit van de adresbus door, wat resulteert in de normale selectie. 

Wordt de DACK-lijn aktief en dus laag dan wordt er data ver

langd van de USART en dan wordt de cernmand/data lijn ook laag. 
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Tenslotte bevat de kaart nog een Card-Select die ervoor zorgt 

dat de kaart slechts data op de systeemdatabus zet wanneer 

een IC op die kaart wordt geadresseerd. Deze Card-Select draait 

de richting van de databuffer om zodat alleen bij een leesak

tie van die kaart databits op de databus gezet worden. 

Deze kaart is een decodeerkaart en bevat verder geen program

meerbare Ic•s. De functie van de kaart is het verzorgen van 

de Chip-Select (ëS) voor de IC 1 s op de Ingangs-, OMA-hoofd

en HDLC-kaart. De processorkaart (EWMC-print) bevat een eigen 

Chip-Select-structuur. Het Chip-Select signaal is een aktief 

laag signaal, dat aan een IC doorgeeft, dat dit IC geselec

teerd wordt voor ontvangst of uitlezing van data. 

Alleen wanneer de Chip-Select van een IC laag is, zal dit IC 

reageren op lees- en schrijfpulsen van de processor en de data 

plaatsen op, respektievelijk overnemen van de databus. 

Het schema van de Chip-Select-kaart wordt gegeven in Appendix B. 

We zien dat de van belang zijnde adresbits van de bus worden 

overgenomen. Via logische poorten en 3 naar 8 decoders wordt 

de juiste Chip-Select-lijn aktief laag gemaakt. De 3 naar 8 

decoders bevatten 8 uitgangen genummerd van 0 t/m 7 waarvan 

er één geselecteerd wordt, deze selectie geschiedt door de 

3 ingangsbits. Tevens bevat het IC 3 enable ingangen (2 aktief 

laag, 1 aktief hoog) om de rest van het adres ook op het deco

deren van invloed te laten zijn. Ieder aangeboden adres maakt 

nu slechts één CSélijn aktief laag. 

5.5.4. De OMA-hoofdkaart -- ------
Het schema van deze kaart wordt gegeven in Appendix B. 

De functie van deze kaart is het doorgeven van de Hold Request 

(HREQ) signalen van de aangesloten ingangskaarten en de HDLC

kaart naar de processor. Tevens dient de kaart de hold acknow

ledge (HLDA) terugmelding van de processor naar die kaart die 

de aanvraag indiende door te geven. 
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Wanneer een OMA-controller het HLDA signaal heeft ontvangen, 

dan genereert hij een Address Enable (AEN) signaal om de bus

sen te controleren {zie 5.5.2.). Dit signaal wordt via een 

OR-gate doorgegeven naar de processor bus buffers. De OR

gate is noodzakelijk omdat verschillende kaarten een AEN sig

naal kunnen uitzenden, dit echter niet gelijktijdig zodat de 

signalen kunnen worden opgeteld. Er wordt dan één AEN-signaal 
samengesteld, dit vindt plaats op de DMA-hoofdkaart. 

Op de kaart is gekozen voor de 8237 OMA-controllers omdat deze 

in cascade schakelbaar zijn, mits geprogrammeerd in cascade 

mode. De op de andere kaarten getmplementeerde 8257 OMA-con

trollers kennen deze mogelijkheid niet, maar zijn daar geko

zen vanwege de lagere aanschafprijs en de grotere eenvoud van 

programmering. 

Verder bevat de kaart nog de Card-Select structuur om buscon

flicten op de databus te vermijden (zie ook 5.5.2.). 

De timing van de kaart is gemeten en wordt gegeven in fig. 13. 

5.5.5. De HDLC-kaart 

Het schema van deze kaart is te vinden in Appendix B. 

De functie van deze kaart is de verzending en ontvangst van 

packets in HDLC-formaat [5]. De systeemsoftware geeft een op

dracht tot verzending, waarbij het adres wordt doorgegeven waar 

de gegevens gehaald moeten worden. De systeemsoftware geeft 

ook aan waar binnenkomende packets moeten worden opgeslagen. 

Het hart van deze kaart is de Multi Protocol Serial Controller 

(MPSC), dit IC verzorgt de communicatie in HDLC-formaat tussen 

de PAD en het net. Inlezing van packets en uitzending van packets 

geschiedt ook hier onder DMA-besturing. Voor deze besturing 

is weer een 8257 OMA-controller op de kaart aanwezig (OMA

controller 4). De zender en ontvanger van de MPSC genereren, 

mits daartoe geprogrammeerd, de benodigde DREQ-signalen. 

De MPSC bevat twee onafhankelijke kanalen, aangegeven door 

kanaal A en B, die beide kunnen zenden en ontvangen. 
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Figuur 13: Timing OMA-hoofdkaart 

lJ" ~~ , ·r 

l LJ ' 

We kunnen dus 4 verschillende DMA-requests genereren, te weten 

Receiver-DREQ-A (RxDREQA), Transmitter-DREQ-A (TxDREQA) en 

analoog hieraan voor kanaal B RxDREQB en TxDREQB. Daar de 

8257 OMA-controller 4 kanalen bevat, is één controller vol

doende op de kaart. 

Verder bevat de kaart nog de gebruikelijke buffers en de Card

Select structuur. De op de kaart aanwezige nultiplexer is 

nodig omdat zowel de processor de MPSC moet kunnen adresseren 

(ten bate van de programmeLing) als wel de OMA-controller 

(ten bate van de data-overdracht). 

Wanneer één van de DACKO t/m DACK3 signalen aktief laag is 

dan adresseert de OMA-controller de MPSC en wordt de Chip

Select (ëS) laag. Wanneer geen van deze signalen aktief is 

dan kan de processor de twee datalijnen A0 ,A1 en de ëS bestu

ren • De lijn A0 selecteert kanaal A of B. Bij besturing van

uit de OMA-controller zien we (zie het schema_ in Appendix B) 
dat kanaal B wordt geselecteerd als DACK2 of DACK3 aktief 

wordt, dan wordt Ao= 1. 
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Deze lijnen vormen ook de terugmelding voor de DREQ-signalen 

van kanaal B. 

De lijn A1 selecteert tussen data of commando transfer. 

Als A1= 0 dan geschiedt er data-overdracht, als A1= 1 dan kan 

de controller geprogrammeerd worden of statusinformatie worden 

uitgelezen. Daar de DMA-controllerslechtsde data-overdracht 

verzorgt en niet voor de programmering zorgt, wordt de A1-lijn 

laag gemaakt wanneer één van de DAëK signalen aktief wordt. 

De op de kaart aanwezige timer (8253) bevat weer 3 counters. 

Het nummer van deze timer binnen het totale systeem is timer 

3. Counter 0 en 1 worden gebruikt voor de generatie van res

pektievelijk de ontvangst- en zendklokken ten behoeve van de 

MPSC. 

De maximale baudrate die de MPSC kan verwerken in de huidige 

versie is 880 kbaud [17, p.6-271]. De baudrate die de coun

ters produceren is met behulp van software in te stellen. 

Counter 2 van de timer is geprogrammeerd in de one-shot mode 

en genereert een HREQ signaal van eindige tijdsduur. 

Het eerste initiatief tot het verzenden van een packet wordt 

door de systeemsoftware genomen. Deze programmeert de OMA

controller met het startadres van het te verzenden packet 

en geeft vervolgens de MPSC het commando om het zenden te 

beginnen. Na de verzending van de startvlag vraagt de MPSC 

aan de controller om de data via het DREQ signaal. Dit ge

schiedt net zo lang tot het volledige dataveld is uitgezon

den, dan wordt het CRC-woord en de eindvlag toegevoerd en 

wordt de transmissie beëindigd. 

De MPSC kan twee soorten packets ontvangen, degenen die spe

cifiek aan hem geadresseerd zijn en degenen die systeeminfor

matie bevatten en geadresseerd zijn aan het algemene adres 

OFFH. 

In het gebouwde systeem wordt van de twee kanalen A en B al

leen kanaal A gebruikt, maar door enkel software-aanpassing 

is ook kanaal B te gebruiken. 
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Zoals eerder gesteld is kan het huidige laboratoriumsysteem 

het verkeer verwerken van 4 aansluitingen, het is echter ge

dimensioneerd voor 20 aansluitingen. We moeten dan 5 ingangs

kaarten installeren. Tevens dient de interruptstructuur uit

gebreid te worden. Het systeem bevat nu één 8259 interrupt

controller op de processorkaart, deze controller kan 8 inter

rupts afwerken. Met 4 aansluitingen genereren we 5 interrupts 

{4x time out en lx Terminal Count) plus 1 interrupt van de 

HDLC-kaart, in totaal 6 interrupts. 

In het geval van twintig aansluitingen genereren we dan in to

taal (5x5)+1 = 26 interrupts. 
We moeten dan de interruptcontroller op de processorkaart 

als master gebruiken en een kaart installeren met 4 interrupt

controllers geprogrammeerd in de slave-mode. We kunnen dan 32 

interrupts verwerken. Uiteraard dient ook de software uitge

breid te worden om deze kaarten te programmeren. 
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6. STRUCTUUR VAN DE PAD-SOFTWARE 

6.1. Inleiding 

Een systeem dat gebaseerd is op een microprocessor kan uiter

aard niet functioneren zonder software. De werking van ver

schillende Ic•s is afhankelijk van de wijze van programmeren. 

Voor het systeemprogramma is 4K EPROM-geheugen aanwezig. Het 

programma is geschreven in 8085 assembler, informatie hier

over is te vinden in [14, p.230-249]. 

Het huidige programma dat zorgt voor de PAD-werking beslaat 

ongeveer IK-geheugen, daarnaast is er ook RAM-geheugen in 

gebruik voor de buffering van packets. De programma's zijn 

te vinden in Appendix c. 

De interruptroutines zijn geschreven door student s. Pettersson 

(Universiteit van Lund, zweden) [20]. 

6.2. Initialisatie 

Het eerste gedeelte van het programma verzorgt de initiali

satie van het systeem. Het is opgebouwd in modules en elke 

module initialiseert een kaart. Er wordt begonnen met de ini

tialisatie van de processorkaart en vervolgens initialiseren 

we de OMA-hoofd-, ingangs- en HDLC-kaart. Deze modules zor

gen voor een juiste werking van de IC 1 S en starten het sys

teem op. Alle klokken worden gecreëerd, de OMA-startadressen 

en telwaarden worden geladen, de MPSC wordt in de HDLC mode 

geprogrammeerd en in de interruptcontroller worden de start

adressen van de interruptroutines geprogrammeerd. Het program

ma start in de adresruimte op adres lOOOH, dit is in de tweede 

EP ROM. 

6.3. Interruptroutines 

De routines zijn,voorzien van commentaar, te vinden in Appen

dix C. 

In het huidige systeem gebruiken we 6 interruptlijnen en we 

kennen derhalve ook 6 interruptroutines. 
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Vier routines hiervan treden in werking na een time-out in

terrupt. Deze routines zijn ongeveer gelijk aan elkaar, alleen 

de startadressen waar de databits gehaald moeten worden voor 

uitzending zijn verschillend. 

Aan het eind van deze routines wordt gesprongen naar de al

gemene zendroutine. In een variabele is bijgehouden of men 

deze routine binnenkomt na een time-out of nadat een packet 

is volgeschreven. Wanneer na een time-out de routine wordt 

gestart zal na het laatste zinnige databyte een End of Text 

{ETX) karakter worden toegevoegd. De databits hierna nemen 

willekeurige waarden aan. 

De al eerder genoemde vijfde routine, de zendroutine, verzorgt 

de uitzending van een packet. De nMA-controller krijgt het 

startadres door van het uit te zenden packet en de zender van 

de MPSC wordt in werking gesteld. 

De zesde en laatste subroutine treedt in werking als de MPSC 

een packet heeft ontvangen, dat aan hem geadresseerd is. 

De routine wordt opgestart als de Terminal Count pin van de 

DMA-controller hoog wordt, om aan te geven dat er een volledig 

dataveld is ontvangen. De DMA-controller krijgt dan eerst 

een nieuw adres door waar een eventueel volgend te ontvangen 

packet kan worden opgeslagen, daarna wordt via een variabele 

doorgegeven aan het hoofdprogramma dat er weer een packet 

is ontvangen. 

Deze ruimte waarin verschillende ontvangen packets kunnen 

worden opgeslagen, noemen we het ontvangbuffer. 

Elke aansluiting heeft ook een eigen zendbuffer waarin de 

gegevens worden geschreven totdat samenstelling tot een packet 

en uitzending via de MPSC wordt bewerkstelligd. De zendbuffer

ruimte is per aansluiting vijf packets groot. Wanneer een be

paald packet wordt uitgezonden, dan wordt eerst de DMA-con

troller op de desbetreffende ingangskaart zo geprogrammeerd 

dat de volgende databits ingelezen worden in de ruimte die 

voor het volgende packet is gereserveerd. 

De datavergaring van de aansluitingen kan dus continu doorgaan. 
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6.~. Andere PAD-functies 

Naast de hiervoor beschreven interruptroutines is er ook een 

hoofdprogramma aanwezig dat het totaal van de PAD-functies 

coördineert. 

Momenteel is dit een vrij kort programma dat steeds de inhoud 

van een variabele leest om te zien of er packets zijn ontvang

en. Wanneer er een packet is ontvangen, verzorgt het program

ma de doorzending naar de aansluiting. Deze doorzending ge

schiedt op geprogrammeerde I/0-basis, er wordt dan steeds 

gekeken of de zender de byte heeft uitgezonden en wanneer dit 

zo is, wordt de volgende byte aangeboden. 

Dit programma heeft een vrij lage prioriteit en kan gernter

rumpeerd worden door taken die onmiddellijk service verlangen 

zoals data-inlezing van de aansluitingen en ontvangst van 

packets van het net. 

In het geheugen is nu nog ongeveer 3K-EPROM-geheugen vrij 

voor meer applicatie gerichte programma's, zoals b.v. het 

bijhouden van abonneegegevens en het doorgeven van kiesinfor

matie naar in de mini-ster opgestelde kanaalkiezers. 
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De voornaamste conclusie die uit mijn afstudeeronderzoek te 

trekken valt, is dat het mogelijk is om met o.a. de kennis 

opgedaan in de voorgaande jaren en binnen een bepaalde peri

ode een systeem te ontwerpen. Wel komen er nogal wat proble

men van praktische aard naar voren. De foutenbronnen kunnen 

van uiteenlopende aard zijn en zowel op software-gebied als 

op hardware-gebied. Daar het systeem naast de microprocessor 

nog zo'n 20 andere programmeerbare IC's bevat, kan de loka

lisatie van fouten soms gecompliceerd zijn. 

Voor de programmering van het apparaat is een ontwikkelsys

teem nodig en voor de analyse van fouten een logical analyzer. 

Deze apparaten heb ik steeds kunnen gebruiken dankzij de be

reidwillige medewerking van de vakgroep EB en zo kom ik me

teen op de eerste aanbeveling bij een vervolg van dit projekt. 

Het is waarschijnlijk nuttig als voor een projekt waar zo veel 

met digitale bouwstenen wordt gewerkt een samenwerkingsver

band wordt aangegaan met de vakgroep EB. Te denken valt dan 

aan begeleiding vanuit deze vakgroep en gebruik van de exper

tise en apparatuur. 

De specifieke telecommunicatie-aspecten komen dan weer voor 

rekening van de vakgroep EC. 

Binnen het totale projekt van de tweeweg datacommunicatie 

kan het onderzoek worden voortgezet op de volgende punten: 

1. Aansluiting van diverse PAD's op een lokaal centrum. 

2. Simulatie van botsingen op het netwerk. 

3. Onderzoek naar interferentie tussen TV-signaal en data

signaal. 

d. Ontwikkeling of aankoop van modems voor aansluiting 

op het netwerk. 

5. Ontwikkeling van software ter vervulling van de beheers

functies en botsingsdetectie. 

6. Onderzoek naar de invloed van de ruisbijdragen van de 

diverse PAD's op het verkeer van PAD naar lokaal centrum 

(upstream richting) • 
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APPENDIX A: PIN-TOEWIJZING BUSSTRUCTUUR 

a 

GND 1 GND 

dO 2 MEMR 
-~ dl 3 MEMW 

d2 4 RES 

d3 5 CLK (3.072 MHZ) 

d4 6 TC int. HDLC 

dS 7 

d6 8 HREQ HDLC - kaart 
d7 9 HLDA HDLC - kaart 

-12 V 10 -12 V 

1.536 MHz 11 300 Hz 

HREQ ingangskaart 12 es HDLC 

HLDA ingangskaart 13 int. 0 U SART 0 (time out) 

HREQ 14 int. 1 U SART 1 (time out) 

HLDA lS int. 2 U SART 2 (time out) 

ao 16 int. 3 U SART 3 (time out) 

al 17 TC-int.-DMA 3 

a2 18 AEN u.it. 

a3 19 CS DMA 0 

a4 20 CS DMA 1 

aS 21 CS DMA 2 

a6 22 CSDMA 3 

a7 23 es DMA 4 

a8 24 -es U SART 0 

a9 2S ëS U SART 1 

alO 26 ëS U SART 2 

all 27 CS U SART 3 

al2 28 ëS Timer 0 

al3 29 CS Timer 1 

al4 30 CS Timer 2 

alS 31 CS Timer 3 

+5 V 32 +5 V 

' 
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603EH 

=~ L l C ~~ , J ~! ï [·. t~: 0 I N trl 0 P l . 

;· ; i 1 0 RE M 1-'• ~·; ;·-: q 

;· fl L T L !.'1 .: I i~ i 1"·." h· (• l U IJ ,:~ ) G. (l L N F R ~·l r 0 R 

·;f~' rtiUri'E~· 1. lil Wt, f GLNFI~ê>liJR 

'., ··n t: r 1 c r (J ·! :1 t :~-. H n r {j F N E ~~ {J r n ~' 

; G F. .~'~ [ ~~ ?.t f t '.' ,~ ·:·_, :: 1 I ? 

;Gf~ERATE Y600 Hz 

;G.f.'..'E'.i fliH SH\Jl !11" lO snlHM I:LüCt: CYCLES 

4Y2 ; *~** INITIALIZATION OMA-CONTROLLER 4 ~••• 
4 9 '5 
494 

I 
0\ 
\0 
I 

~~-----~--·~---------~----------
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I'IODliLE PAGE 1 0 

;~ t) (' 1 
.J. 1 F :~ 
1 i F :-; ·i > 1 :· (· 
ü r~. -~' (} 

t) 1.: -~~ s 

l >.H H·. •J 

t::·c;::· lil uo 

l ~ \) 7 ï 6 .' 

1 ;·o 9 .-5l, ·-· o 
1 .. i) E·. .!. 

::·1 "l (. 

i .. l ::_ : 3 
1 :::1 3 "3 6 0 

1'~17 ~3 

1·~::..~ 3t..-:··o 
12'1Á 36:.:~:; 

Ui C ::-o 
1 21 D 36::0 
121F 36•0 
1221 2J 
1222 J.~·- (l 

1 22 4 3 6 .. : 5 
1 22 6 2 3 
1 .,., 7 36 :· 0 

.t ~29 36 ~.o 

122B 3E5F 
1220 32A860 

LINL 

~9S IHIS CO~rROLLER JS CONNECfED WITH THE RECEIVE AND TRANSMil CHANNELS 
496 OF CHANNEL n ANr B. IT STORES THE RECEIVED INFO AT THE BUFFERS 
; 'i ; R;.; p, A t, ~ :J fc: r, l' . i H ,. [ N F 0 R ~11\ T 1 0 N Hl AT IS T 0 r. E TRANS M I T TE 0 IS C 0 l. L E CT E D 
4cg FROM A LEGSEN M(MGRY LDSATION. THIS LUCATION IS INlTIALIZED AS A 
4•::·•1 D\!Min V-~l iJE. 
:; i)O 

( [) f\: p, {1 t 
') ()" 0 i~ p, i·d·! 

s '.: ':.! 

·~-· (} (', 

'5 \) ·7 r.~ ;-:;:2 ~·u. 

c ' (• 
_lt,..J 

'. 

~; 3 7 

5 .3 -~· 
539 

E '!U 

!i-.) I 

j'll){ 

INX 

LOAD 
MVI 
STA 

() •)H 

~~J)O.~H 

{i. 2 ,.tH 
D I'\B AH 
(JOH 
~: :; H 

!'lîD r~D ,,) ·:11:1 ·?tl-i 

I> D MI.:' D 
s ',"' ,) jj 

r: D ~~: 1·: 
lJ r.: r:~ ~-:~ ~! 

~! • (-, 

11 

~~~ ·, L: I '·: I 

<:f.: )I 

H 
M, Ul_,NTL 
~~ I[) M PI 1 .. f-\ 

H 
M. D 1':.~, 1:·.l 

/'i.[)RPf'.H 
H 
M-DCNIL 
M, DMA CvJ 
H 
1'1, DRE.f~.L 
ri.DR~·BH 

H 
M.DCNiL 
M 10 11t-~CP 

OMIJDE-60ASH 
A.DMODE 
60A3H 

}MSB RxB~, AODRESS 
;LS8 R~BC AODRfDS 
;MSB RÄBB ~DDRESS 

RESET F/L FF 

.: L n :'1l} ~; J <:i F~ l r"~ [; C· ~: E: :. :) C) !11 ~'~ ·- C 0 NT R 0 L L E R 
; !_n;:lD i.f\;:Bt'1 ?IDORf: ,_; 

; L 1J t1 D f-', F. ~. L R t.J I. 1,1 ·; ;~· 

; I.Hil JE MC•OE 

IPACKET IS 34 BYTES LONG 
;RE:AD MODE 

;LOAD BUFFER WIDTH 
;WRirE MODE 

;DUMMY IRANSMll AODI(ESS 

;PAr~ET IS 34 BYIES LONG 
; READ MODt: 

;ENABLE DMA-CONTROLLER, ROTATING PRIORITY, 

;TC STOP. 

5~0 

5 41 
54~ 

;143+ 
544+ 
545 
546 
547 
548 ~*~*****~~f*f*~**•**********i*l******~******~* 

T •'J T I ·r :'.I T 7 tJ, 1' i 'I 11.1 q r· M c•,: •' r• I' .. , 

I 
-.J 
0 
I 
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l'lODUL:E F'A GE 1 1 

LUC 

2 :~: c~ '2 
2 ·~\ ·~~ 3 
1 "} 1 1Î 

., 
1 ::3 '::> 

:C-1 
~ '~'Ü s 
~-~ ~-\.) 7 

1 "'2 3 
1 :H·-
1 3E 
J .:4 1 

'2ü·') .s 
2 •,)(; 9 
:2-: ~ft 
2008 

0 t, .! 

3 
J 
.!i 

c• 
) ::',.(I 

-'} :~ 2 0 

(} 

(> 

() 

0 

1244 s ~a~o 
1~~7 -~ 0920 
1-~A 1 JA20 
l.4D ~ 0820 

l ,·· S 0 C3 o 0 l 3 

1260 
1260 C3A814 

1264 

L I 1\H-

~- s (j 
5 ~:; l 
;:. 1::: ., . .:._• ... 
., ··q 

~! 'J 4 
~~ .5 r::_; 

-:, -~J :') 

;:_. :} ? 

::; ~s .~ .. 
·~':i 'i 
r:; ,..., •) 

~ .. l'J l 
~~"; ~~ ?. 
~: 6 ~ 
c, 6 ~. 

) -:: ~.1 

'"· ,'- .-
r:. 6/ 

·-~: ó -~-

r· o fî 
L. AS! A 

: t-'i' CHf u; 
~.' ! ;·:, f~ ~ r' 

:)}l Fli.Jt:·.c; 
t:\ 

;r-:t, 

=· ' ... 
J :·_; 

;;;;}i-, 
..:· -,-, 
.J.< I 

··, -~ 

');-'i 

:~ ?. ~:~ 

.: 1 c-~ i'! r (. 
., __ ,; 1 F ~- F' ':i ;~ 

~; :~ Ai·~r~:. 

..... · ""~' r ~- F' ·; t\ 
~: .~). 5 

~J .:~ 6 
.,_.. ,, ~_. 

' :: ~~ .~: 

;: .. B 9 

~i 9 ü 
591 
~i 9 2 
~~ (/3 

~'i .. 

~lfJ5 

~j 96 
597 
59B 
599 
600 
601 
602 
603 
f, (~ 4 

SOURCE SlATEMENT 

~~~f*~i~~*Ä**·~*~**f***********~*t**~*•*****~~ 

UJU 2002f-l IBYTEPO!NTER.BUFFFR A 
E.!:IU 2003H IPOINTER TO THE LASf PROGRAM IN BUFFER A 
MVI {,, 0 OH 

~~ rA Hl A 
S :Ft L. AS r fî 

~~~~f4 ··~f*~~f~***~f~***~i~l~*~~~~*+~~~~~**~** 

r NI r l r~ L l Z AT ~': fl i"~ 0 r I t·~ ' t. R R ~_i F' i ~:Dl J T l N F. ~.i :~: 

·~ti·~··it~~~fi i*~*~~-i~~~~-~~·1 ~*~~1~+i-*~*·~~~~~*~*** 

\./U 
E :{U 

t.. ~~u 
:·,i H 

~.) T t, ... 
'. 

, .•• il.l. 

E 1JU 
~-)u 

i'-'JU 
f:_ fll.! 
si t\ 
s :·ti 

s! tî 
s rA 

,; i'1 F' 

.,._,. ••l'f:AP•ir:CIUfJNt.' •··~--,. 

-:• •J 'H 
ü•l :• H 

(i'-' '' H 
;-j<, 
i\,,. 

H , () i) ü <~ t,\ 

f' Uf ::· 

; LHF., J·;w!_lhn r:u U~),~r OF P.UFFLI~ 

r r 1, i,_ :~. !~t h " t .. N f r,l ~:> F: F ( N 
1 C 0 N I t~: ü '. ~J Ci ·,~. \.) !-"U~,. 1 N ; F R S: U F· r S 

; • ·• ·•· !" lé R ,; U I I N t. ~ • • * ,, * 

>: ·)0 i'.H ; NU '1 p, <: R 0 f F' 0 r I( E 1 S J N e U F FE R A 
.. üG éiH ; f'lll N Tf ': I D 1 HE. ~H i : l M F'T Y L 0 CAT I 0 N IN BUFFER A 
) ·) 0 ?.H ;~UMBER OF PAC~ETS JN BUFFER B 
:·· Q!.' ::, H : F· <J l N T E k r D 1 H L N F X I Ul F' T Y L 0 C A TI 0 N I N P, U F F E R ~ • 
A N 1 i=î 

F J R ·.:f\ 
r,NH: 
f IR SB 

MAIN ;UTARl fHE PROG~AM 

~ ·~*~~~~~~~~~~~~f~f***Ä*t~i~f~fff***~~f**·~~~*+*****~*~*** 

JUMF'f!,BLE,ENTRYPOINlS FOR INTERRur·r 0-5 ~ 

~~~*f+f+~~1~f*Ä*'~**f~l++*i+f•~~*~~**~i++·;*~~~~********** 

''* INTFRkUëT 0 GOl lHE LDioJEST F''i!ORITY,J.NTEfif<LJF•f 5 THE HIGHEST *** 

ORG 
JMF' 

n;:: 1~ 

1 26 OH 
SUBIO 

1 ') ..I. !.. ~~ 

;INTERRUPT O.TIMEOUT SUBSCRIBER 0 

I 
....J 
f--' 
I 

' 
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ASSEMBLER, V3.0 MODULE PAGE 1.2 

INTERRUPf !, IMEOUT SUBSCRIBER 1 

; INT!RR\Jf'l 2, I.! MEIJUT f;ue.SCRIBER 2 

; l~IH I 3, I Il'lEOiJl SUBSCRIHR 3 

;INTERRUPT 4, ERMIN COUNT SUBSCRIBERS 

; I lF U,-. '5 , r E R M .i N AL CD ll N T H I) L 

~·. ~~~* ~i f+ ~ *~* f 

fl 1 ~.J~· ~:HGK: AM 
*~ ~~ r~ ~· **·~ ~+ 

r, U, ~U f• ( R V •lf, THF 1 A 
E r ~U"! Buf"\· ru HL 

" 

lU.: l :'!1 h 1 
; Mb 1'. CJF l' ~-AODRL 

;. W {; 1 L p G 

PACKETS ** 
~SCRIBCR ~~~ 

L'i ON I A lN ING OOH 
1; R TE\ 

A fHE BUFFER IS EMPTY 

;L DB Ff A BA AD RES IN 0 HL 
;LOAD PACKETPOINTEF 
;A CONTA!NS RELATlV ADURESS IHE DESTINAliON BYIE 

HL CONIAlNS ADDRES rn THE OESfiNAliONBYTE 
REGISTERS DE CDNlAlNS ADDRESS TO THE SlAlUSWORD 
Of THE CORRECT USPR1 

IDATASENDIN BE IN WITH BYTE ~02 

CONTAINS THE BY 
ADDRiSS TO USART 
LOAD SfAfUSWORD 

WE WILL SEND 
fATUSWORD IN HL 

CHECK IF fMRDY IS ~El 

lF IT I5 WE CAN END 

;SEHD e.YTE 

IINCREMENT BYfEPO!NlER 
;JS ONE P~CK[r q< 

HE e.YTE 

I 
-.l 
N 
I 
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MODULE PAGE 1 3 

:·;:: dt' 

·, •1 c ( . i j 5 
-~.? ~- :1 t. ) 0 

~~ 1 :.::· ~! 0 
.:. 2· 4 J ~~ ·),~~ .:0 

~ p. è'· -. ·, ~) 

't· ·5 
' ..:. i" ' .<~ 

1 ','I('; 

4 ... ~ 
' r '·' 
4 "l 
~ {t c 

J "'I 'J 

1 ·~ .. ; 1) r 3 

1· 
1 

.: ·:-_; 

c ::, 

l ~. ' ' •+ ; 

1 .., V:, .1 t ,.l 

1 3 

~}ü 

~- 3 

1 ,, \) '? ·> 20 
1 -:-Ütt l( 1J 

:,cir; -~:~~ 06(• 
J.,OF CJ::F 
1 '"': 1 l 4 'j 

l<tl2 3~·:>420 

1 ~ 1:; A e 
1 ,Jo 32·}420 
141 9 AO 
141A 4F' 
14JE. l8 
141C EEOF 
141E F650 
1420 329860 
1423 21B610 

LUié' 

r!; 

u ~) -~ 

/·. 
.:J) 

i;-:-· 

t !· :•; 

t: ::1:-

I~ ,'-, 

•> /·; ·::. 
.~ .• , 'i 
... , ) 

<.71 F .. iSJ: 
t,? :· 
6 ? ?. 
~ 

~J ? ::, 

r~ ., •' 

t- ~ . 

~~ ; -<: ; N ["} 

.. , r. 

t " f P:"' '·-:-.i 

~~ ;~ / 

c, -~~-
,:..:;,,, 
f,,_l 

( : ..... -~' 

( .?, / 

/, ,I ' 

f. ',', ~;-

;,',) 

!. •;" 1 

.. ~. 7 -~' 

-~) --,, :· r t~ r~ N ~_:.~ .' 

rS 7 '"I 

i;·;·", 

ó ;_, 

{! 9 

~ "' '·' 

6'7'9+ 
7 ;) (• .· 

l 
} ,:: ::· 

7 ·:· .3 
·:}-1 

/ o~; 
? ;) 6 

,·,? 

! \) -~-
7 1}9 
ïlO 
7 11 
71 'l 
' . -
713 
714 

SOURLE sr~rEMENT 

JrU. 
M \II 
~) 1 ~~ 

l !) ('~ 

L' ',; o: 
s i ~i 
l :j (, 

~~, ;:·, I 
1,. ~> i. 
... .JO!. 

Ji ·J .r 
·-;TH 
-',,H· 

~= uR rs 
!1, 0 OH 
F· !~l ~~ 

AcH A 
(t 

,:, u i t~ 

:.__ 'I ~-) ! ;.'; 

•i 
1) (. :., rl 

"· 1:·, 

fr C· 1-! 
:._ {, •;· f.r 
w ::: '-

; Ct NE i" AC 1< E I I S SE. !ll , f.: l' 5 El ~. Y TE P 0 I NT ER 

; ti U ME', E. f( 0 F F' A(; I< L T ::; ; ~ N IJ~~ BE R 0 F P AC f;E. T S - 1 

:PACKLf~OINTER PUJNTS AT THE BlGINNING OF THE NEXT PACKET 
;WAS IT fHE LASf PA~KET IN BUFFER 

: YE9, JT WA THf l ASI UNE,START AT THE REGINNING 
;NO Ir WAS NOl fHE LAST ONE,GU ON 

. _. :" ·'- ... ·.• ........ -~: - ~ ·:- ' '": ·- -~ ""'" ...._ ...... 
~- :!:.l 1 ,)L r~1-1Nr:l~iJNG 

. :~ i , ! 'J. (; ' 1- ~~ ~~ l '·) i !-,· 0 N i Hf '\ ;J L ,·,; L l•.' l. t; f 
·,. • + ..- ·0: :o f: .,_ -.- • ""- I ": 7· ·~ "':· :fr ..: ,.-

·: r:: L 1j ,_ : -~ , iJ ~ : H , L A~\ ~-- t J ~-) 1: i , :·-~ 

. ·:'·'I· I: ; ~-- M' ~~- I, i r~ 1 ~·, r I'! ~::. ::.1 r ~'~ r u :~ w :"1 f~· ~~: 

. : I ,' ~ j'j .:::\flAT<: WUr·D lN\.f:l~.nïiNI:; t,~ i',fi i·:.;~,;r 0~ THL BUrFER WE AFn=~ IN~~ 

. ~ F-: l· : I ; ,-, ; E 1\ :_1 N ; r"'i J ,'1 MP,!) U r- V M /1 1:1 U i\ [ :-; ·~) 

"~ i ',
0 i .. j) 1 ;· ~- ' ' _ • 1 N i r'1 [ ·J i :J t tJ t. (! M r:1 0 !~.· t i ~~ 

.I ~': !~ 

[1! 

~·u fl 

~· :J H 
i·:J 11 
~·u i-! 

:. :lt: D 
,,, V .l 

~·; rA 
f"1 V J. 

L )?l 

?, NI 
î'îUV 
LDA 
>:RA 
Si-A 

A:\~ t1 

!'I üV 
MOV 
XRI 
Dfil 
s rA 
1. X I 

('•• 

t· :w 
~. 

L• 
H 
3 H · f• :, l' H 1 
A, .3 üH 
v :;DH i 
[,90H 
ó 1)9 ;3H 
OFH 
B, A 
c HE c: ~; 
e. 
C HE: Cf: 
f, 

c.A 
A'~. 

OFH 
50H 
609SH 
H.DADL!O 

;!d'.'E Tflf f:lliHl VALUE TO MSB OF ADR. 

LSB OF 1H~ DMA REG.ADRESS 
LOAO S1A!UC>i.JORD 
UNMASK NOl VALID BITS 
STAlUSWORD IS CONSTANTLY IN B REG. 

;LOAD CHElf'WDRD FOR USAGE OF BUFFER 
;AicCW1~•3W WILL CHANGE THE CHECKWORD 

oJNV[RT r~l lORRESPONDING BIT IN CWl 
l.OAD C REG WlTH 0 IF WE HAVE USED BUFFERPART 1 
LDAD C R~G WITH A VALUE /= 0 IF WE HAVE USED PART 0 

;cOMPLEMENT OF CHECKWORD 
Hli SABLE lfiL CHANNEL WHICH HAS GIVEN INT 

~ r-t D RE ~; S ! :·'~ ~'. !_.i r r. E h· r ~~ B t E 1 N H I 

I 
...J 
w 
I 

' 
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MODULE 

LüC OBJ 

1426 ?i', 
1 ~? 7 l f 

1 ..::e n 
l<'·C DA•d14 
1 ~ 2 F 1 f 
1430 D.;,Dl'. 
1·'<33 ..'3 
1.., 3.., ·.;:: .3 

1435 3f.'\\:.'.[l0 
1438. 3.200~~0 

1.;38 iC 
i43C lC 
143D :>; 
h3E :'3 
143~· 1C 
1.;.; ·.) l c 
1 ~4 1 'j3 
1 4 ~ ~· ·:· 3 
1~""13 1C 

1 '•'.:, l c 
1-.:::ot~ :•_'2 1 :~~;20 

1 ~ ~1 e. (t ·t F 1 •? 
l·,H: '3 
1 ~ 4 F ., ie 

1~,so ~~6~"-o 

1452 f"B 
1 -"' 5 3 -~~ t: ,\ 1 ~) 0 
1., 5 6 ç, \.) 

1~5/. CP!·:.6i4 
1 -'i 5 A ~:~ E 
1~58 :56 
H5C a. 
l ~50 u: 

145E 3603 
1460 EB 
1461 3Eü0 
1463 320720 
1~66 77 
1~67 'JA0020 
1 46 A 77 
146B 23 
146C 3620 
146E 3640 

1470 3E5F 
1472 320217 

LINE 

7 21 

.7 .:' ~ 
724 

SOURLE STATEMENT 

[lil 

lNf. 

A,E. 

C HP.. Of 

c H ~- ~: r· 
H 
H 

Gi1DH2 
C: ::1D H 1 

]_'~ l~~P E . 
. ·; .) l' Hl'-l. f · l ''i 

~ ;•; ' 

H 
:I 

!.!"!"'' 

C H p,: t : 

l Nf: 

".).:~ CHP.r)F; :·· .. .-!t U 

l ~. ~ 

?53 
154 
755 
756 
757 
7 ::;.g 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765+ 
766+ 
7 6 7 
768 
769 

N OF: M: 

~~·. !' ' l 

: ~! f 

t:l <(. 

I) 0!-·f 

INLN 
H 
i·l, M 
H , S ·J H 

F l\.1 r:;i 
p, 

J . ~lOR M 
f'i L~ :,1 ~. , M 
M Dil D, M 
D lJ D 
."~ C H i3 

iWl 
XCHG 
I'\ VI 
SfA 
MOV 
L :)A 

MOV 
INX 
I'\ VI 
I'\ VI 
LOAD 
I'\ VI 
STA 

M,OJH 

A.OOH 
FlVES 
IL A 
D AD H 1 
M.A 
H 
1'\,DCNTL 
M,DMAUJ 
DMODE,6098 
A,DMODE 
6 09 8 

lSEND OUT THE PACKET WITH HDLC 

PAGE 1 4 

;STATUSWORO IS IN A-REG. 
il':lliAlF W[Jf([l WifH CARRY,IF CY FLAG IS AFFECTED THEN .... 
;CHANNEL 0 HAS GIVEN INT. 

;CHANNEL H,;s GI VEN INT. 

;CHANNEL 2 H~S CIVEN INT. 
•CHANNEL HAS GIVEN INT . 
;INCR HL A CORRECT HOF STEPS 
; !T Wlll POINT TD THE RIGHT PLACE IN fHE TABLE 

;~SB OF AUR~SS MUST BE CHANGED 

;A~RESS RfG. JN DMA MUSr BE CHANGED 

; P.. IF i E é: i F' ':-: 1 1 R t: Ct. NT L Y US El) N ll W U i> E F· ART 0 
'Bl.IFf U:ff-·i4fil 0 f(ECENTLY USED NDW USE PART 1 
;crH:fdLf iSl\ Uf NEW P-UfFERT ADR IN A-·REG 

IHL CGNTA:H~ ~DRESS TO DMA ADR.REG. 
;LOAD CONlROLWURD WHICH INDICATES 
;]F WE HAVE GUT AN 5 S INTERRUPT 
; 0 Nll 1 I lH DUT, /=0 TIMEDUT 
:'IE.':), TI~IEüUT 
;R~AD ADRESSRlGISTER LSB IN REG [,MSB IN REG D 

IDECR.DE REG CUNTAINS THE ADRESSLOCATION 
;AFTER THF LASl READ CHAR. 
;LIJAD FOT IN fHAT LOCATIIJN 

;RESET CONTROLWORD FOR INTERRUPT 

;NO TIMEOUT 
;LDAD LSS AND MSB DF NEW BUFFERADR 
; INTO CORRECT DMA REG 

;LOAD COUNT.WRITE MODE 
;ENABLE ALL CHANNALS 

I 
-..J 
..".. 
I 
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ri Go oef I' liGt: YS 

._ :JC oe . .1 

l "';.; :} :: ~~ .1 ..:.121 

1 .(~ • e / .;· 

1 ~· ~· -:.· rE·~ o 
1-478 C:: F. 1 4 

14}[ ::l 

14/F ') F. I [t 

1 4~ 1 -~ :: 1 • /•: /. 1) 

1 ~ 3 4 iE 
1 ... e. -~ J =· (.! ,., ',1 

~ '1 L ~. 3 ;. (! :· 0 
1 46 B J2r~:~::öO 

1 "'.~~ C. --~:!. 

14e F 3 I, , (• 

1 ,.,9 1 -~ t. ~~ () 

1 4 \' 3 :H IF 
1 .; 9 ·.:; :~~) ( •. ~~f'•) 

1 ~ ~J .~; ~ r :. 
1. .:., C• ft .._'; • ~ j • . ~·' 1) 

1 ., 9 [) .H. ·0 

1 :,s·r 
"' 26 

1 ~1A 2 ;· 1 
t ;.,{13 Di, 

1 "?1 4 c' 
1 • A:. r 1 

1 ·'A ó fP 
1 •. A ? C'i' 

14AS F3 
HA9 F5 
HAA 3E01 
14AC 320720 
14AF F 1 

LINt: 

JO 
71 
72 
73 
74 
75 l~Ck: 

}6·~ 

>;+ 
.... j 

~ .. '· f ·,, 

7 -~·} 
7 ~; :· 

7 -~ ·: 

7 i.~ "'' 

! 

"(i;. 

/ ; .. ~ . ' ·! 

i 
7 t ·: 

.... ~~ \! ·{· 

;·v, 
7 9:: 

~· 3 + 
'ie, 

·.: ~:.· ~ 

ï '?6 
._,,/·:·· 

:• ~ 

/'99 
f~ •.) () 
g (! 1 
.~.Ij '2 
~:- •:13 
E 04 

·~- \) ~; 
B ')6 
BO'? 
<· 0 8, 

S09 
BlO 
.~ 11 
aL' 
B13 
e14 
31 ~~ 
1.\16 
8 1 ! 
818 
819 
s:>o sue.ro: 
1\21 
822 
823 
e 24 

SOURCE STATEMENT 

LHLD 
1'\f\V 
;:r r 
J riZ 
[ ,'J .. ~ 
L D~: D 
j.j \) l 
Sic, 
nov 
~~ ; .A 
1_ ~~ 

s: f.l 

-~ ;·) \ 
~ ,, ' 
n v ·'· 

fl':\!i 

L. ;_·,. ,~~ [) 

f~ ,; 

'J: t, 
! 

;Y1 (! t 

,') ; ~-, 

:. :!( j} 

("i 

i-;· 

~ ; . .! ' 

~· r;_; ~·· 

f.l 
f![! 

e.uFF 
A, C 
OOH 
l r<r: e. 
H 
~0H,6~A8H 

A-5DH 
00A8H 
~,M 

60A:~H 

ü ;j D :~ 1 
A Ot~ ;>H 
;j 

1'1, D f. N rL 
!'1 ,['Jf"\f.'l '·f\ 
;_,~I! - 6 ,-_lf.i ,?;H 

·'r _. [) :"!!, l !-

:\ I) ~I -~', f i 

'' H, ·c .•H 
~~~ > iJ ;:i l ; 

1: .. Cr r· -~' H 
H ~JR ;,:; ,. .~_,(:• \- ~; H 
,,, , HW":·, 
,:) ')F .'I_! i 

~ J 

'~) w 

SEND OUT BUFFERTPART 0 
SEND OUT 8GfFERTPART 
DIGABLE CH TsA.DMA 4 

:t .. f;f: !JF BIJfH.RTADRESS,WHICH WE WILL SEND 
lHL CONTAINS ADRESS TO LSB OF NEW BUFFERADRESS 
;MSB UF Nf.W RUFFERADRESS WHICN WE WILL SEND 

;'OM> CUUN! .c:tAD 1'10/)E: 

; E :'~.; t~; l All ti0NNEl_S l)MA 4 

; :~:r ~ {! t· ~ I! 1. 

~ f_ r~ f.J ( Ti) ;= tJ i-., 

..... -+:· ... _ .. ~- ' -.; ; ': ' :..· ·._ ~ ·,: '": ~ -.;. ~: * i * :.;. ": ,, ~- . ..; . -~- :<. "" + 0:- "": .:_ ~ • .;. •• ·; -~- ·• .... ·t i-- + :.":" + * :+ -:1:" :..:- * :t: 
[~TEk~UPlROUTINEG FUR INJ IIALJZATI~N UF 
rJMFDUf lONfROLWORD 

* 
* 

~~~**• ~~~ ~~-~~ ~~~~~i***~~~~~·f~i~~*~~*~~.~~~~~******~*** 

fHERE ARE FUUR ROUTINES,ONE FOR EACH SUBSCRIBER * 

•~•~••~~ROUfiNE,SUBSCRIBER O*•****** 

DI 
F'USH F'Slol 
f'IVI A.OlH 
STA riVES ; B I T C 0 R R E S P 0 N D I N G T 0 S IJ p, S C R I B E R 0 I S S [ T T N "fHI T "' ,-" " '"·· ., 

POF" PSW 

I 
-J 
V1 
I 

.-, 
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M OD IJLE PAGE 16 

LOC OB SGURCE STATE"'ENT 

~) 1 

14Di, F3 

B .2 5 

82? 
B3ü 
f:, ~l 

J riF· 

~2 Sdf.'.l1_ Dl 
PUSH 

lh:ANS 

P 'dW 
Ml..iJ Aiü2H 

. ';' 

876 
877 
en 
879 REC: 

STA 
F·oF· 
JMf' 

[;1 

DI 

H 

f ll; 

~·sw 

IF:A!E 

1\J 

RI BF f; 

; i r N G riJ 

INTERRUPfROUTINE FOR RECEPTION OF A PACKET 
FITHER UN CHANNEL A DR B 

lH!S kOU1lNE' PUl rm: LAST INtOMEN h~CI(ET HHO 
1HE LAST POSlflON OF JHE RECEPTION BUFFER IA/BI 

%REGISTERS A.e,c.H.L ARE USEDZ 

FU Ll.J D 

I f:. F '' .5 J S S E .. I N N I f: 0 LW 0 R 

I 
......] 
~ 
I 



l q ,u, :.l 

,, 

\, .. :-i 
J. ··u 

L 1)A 

H 
.; 1 ~~ ~ H 
1) r;; B r,H 
H • f.., ~) f'1 ') H 
·'"1 H -~· ~-1 

I'IODULE 

::_, r·H. :;) Jtt HH 
t,. -:; [H 

'3 · {r :: .) ;i-~·. H 

1.. ·~· .:·r ~iNT fi 

'·. -1 ·, r· J ~~ ·:~ r:, 

~~~ 

ft) CID i!L. 
: !i: '3 ~~ 

,~\· ;j: 

'.·i 

r u 

~: .. r 

~· '· ' 

f:' 
f,.' .•. c 

r.uv 
f·:i c 
R ! .. C 
A r}l) 
I'\ UV 
L.DA 
MOV 
Hl X 
I'\ VI 

H 

11t0t)!JL. 
f L f\ !3 P, 

1.~ , ,; 

A,B 

c 
f'l,A 
ORB AH 
l'l.A 
H 
l'l.DCNTL 

PABE 17 

;STORE MSB Uf ADRESS BUFFER A 
;I_OAD HL LJilH ADDRESS TO CHANNEL A ADDRESSRE!llSTER DMA 4 
lLOAD SlAlUSWORD 
;MASK NUT VAL[D BITS 
;HAS CHANNll 8 GIVEN INTERRUPT 

; N 0 l r W f\ ': ' H :, rHH L A , D I S 11 E~ L E l T 

; rW i'! e. 1: R lH F' ;I I I< t Fi 1 N p, U Fr .. E R A H A S l N C R E A S E D 

; I~CREASE POfNIER TO FIRST LOCATION IN BUFFER A 

i i., H ;1 N ~'l ( .. L t'. ; 1 t. ·; ~~ .f \) f. N I NT F RF.: UP T 

~ M~E'. ur· P.iJi- ~·~ i~t;])F'F:;s LH1;NNFL B 
;UfSAE.:_~; .",~ 1 ··JF..I r .. , 

; NUr,HER Of n,l:KETS IN "~UFf-ER El HAS INCREASED 
;INCREASE POINTER TO ~l~ST LOCATION IN BUFFER B 

;MOOUI .. D 5 
;REG A CONlAl1'iS FIF:SA/e. 

;A CONTAINS CFIRSTA/BI•24H 
;LOAD OMA ADDRESSREGISTER WITH NEW BUFFER ADDRESS ,LSB 
;LOAD MSB 

;LOAD COUNT.WRITE MODE 
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IIODULE PAGE 

LDC l!f .' L 1 tl ~ SOURCE ST AlEMENT 

935 LOAD DMODE,60AH 
IE · ~ 9 36 i l'lV1 A,OI'IODE 

1 5'3 9 ·: ~~ 'lf{ :j.~, 9.57 + S IA 60AH 
1 :·1 c - 9.18 PUSH H 
1 :-:,3 c~ i_~ "y;t f'U!3 H B 
1 ~;;JE t" -:, 9 40 f•UB H PSIJ 
1 .;, .3 F ;;· 1 [1 
: :-:-;4 ..: F:ET 

'i 

·• •· t '! .,, •: ~·: +:- :.:_ :. ·o; ~:- ~ j_ ~ ~-- * ..... • 

18 

l'N AB U. D M1î 

. .: ·;:. + -~ . ..._ 

ilB!';OUT IN OF.: CALCUt~~~d !'!'; 

' 

F'l 

[/ "-"' •IL 

u ~:, l :; ' 

t1 N 

M N 
sueto 
TM 

l'l C• ':' 

(, 

fi I47F 
A 13 00 
A 4A8 

·J " 0 3A 
f"l 0 it E: 

')[; 

'•,•' 

A NT t~ {I tJ (i ~~~ 

H ~: ;_ t A l. '•" 1 
r, 1 op. 1> 

DA ?3 A 108 
A (>·)OE 
!I C>OE 
A lOf'. F 

HW!': A 0 •)0 I> 
l N GN A l44F 
I"'IDUL A 1541 
SUBil A 141n 
TMOD51 A 007A 
IJl A 1 5~~ 2 

ASSE 8Lr (OMPLETE, NG ERRORS 

orERAfF ON EGISlER A 
~·- -:': .. '{ ~ :.+- ~- * .;.·. ,.;. ... .... .. •, 

'! ~! 

\"i 1 ,, l i 

CHP. '1 .~ (. 

D ,r,ot l I t'l 0 p, ~-
[) M (I \)(}<t A r 
(;lH! St( 1 Or'!AS~C2 ,, 
lHIIHH O~t'.AH A 

IN .~ l 1 ~~A r R s ,, A 2009 
tHifCl A ;JO ?D HWI14 r) 0020 H I' fi' ~i 
INII A 1021 IR A 0 ~0 I U 
NCAR !\ 131E NO f<l'l "' 1466 OPN 
StJBI2 A 14CE SUBI3 A l•C9 TMCl012 
fi'H'JD:Ci2 (I E'·A ru uT H A 0 IJ 0 'i 1 OUTL 
V R A 10 38 WAlT A 1 30 4 

.. 

~. ~ :. 

t 1 70 
10 28 PO A A 

I~ 00 B2 H'\00:30 A 00 ó 
,.; ooor; fRAil S A 1 40 

B 
0 1 

A Dl 1 
DMACk 

UJAD 
REC 
TMOD31 

CMD 

A î ':; 

A 0 

A 1 ::, \/ 

A 0 

,; GOJL, 

I 
--.) 

ro 
I 
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TOEGIFT: 

Het demonstratiemodelia december 1983. 

De Packet Assembler Disassembler. 

l 


