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1•:1 I:~LSII:ING ---------
De minicom~uter, waarvan de hardware thans gedeeltelijk is 
uercaliseerd, heeft de volgende uitgangspunten in het ontwerp: 

I• De t8sturing JeschieJt met microprogrammering met 
bchulr van f~cn beschrijfbaar be~>turin(JS'Jcheugen• 

II• Ue minicomputer is opgebouwd uit een aantal micro
rroJrarrma tisch •Je lijk. OI dardiJ (~ units • 

III• De datacommunicatie tu~sen de verschillende units 
geschie~t via een in twee richtingen gebruikte databus• 

IV• De verbindinyen met r;c apparatuur zijn gestandaardiseerd 
vo l•Je ns u a ta-adapter in te rfacc sreci fic at i es • 

V• T8rwill~ van de ~emonstreerbaarh~irl Bn ook voor 
test deeleinden is voorzien in een handbestuurde klok• Tevens 
zijn de me8st belangrijke reJistcrs uitgevoerd naar 
een disrlay-unit• 
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FiJ 2 .. 0 •J(~eft in llokschema w.:er èe algerrer.e Cfbcu~ 
van de rririccnruter• 

CONTROLL-f' l~ 
-------------------•--------------·--------------·---------·--------

I 
I~1A-JCS I 
-·-·--·-·------·-·-1----------·-·-l----------·-·-l-----·-·-l-----·-· 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

d-·h d--h r t-+-h r+-t-+, rt-1-+, r+-+--h d--t 
I 11 I I I I I I I I I I 
ISUBIISUBI ICHi'UiNI IPONS I IC•E•ll JREKENI I~Eb 

I 2 I I 1 I I I I I< A N I I I I 0 R C • I I GEB 
I 11 I I l I I I I 1 I I Lff+J Lt-t+J L--+--J t _____ J t_ ____ J t _____ J l __ _ 

I I I I I I I 
I 11 I 11 1 
11 I I 11 I 
I LJ--1·1--------j 
I I I I 
I I I I 

d--h r-1--h 
I I I 
I I I I 
IIJCIII;CI 
t ___ J t ___ J 

In w~zen lestaat de minicomruter uit eer aantal units ~aarof 
eer aantal testuriry5lijnen inwerken• 
Leze l;'~sturin<_jslijnen wor-den entrokken aan de certrell-buE 
w~lke afken5tig i~ van het be5turin~s~eheugen• 
Als he~turingsgeheugen is vooralsneg letruikt tet rregram
rreerbare read-crl} dat een ca~aciteit heeft van 256 woorden 
x 24 bit• [e [èschrijvin~ geschiedt net de band deer middel 
var schakelaar5 ef rret behulr van ponsband• Het is de tedoe
ling Jat Jit FCS op den duur vervanger werdt deer een RAM 
ddt yelead kar werden vanuit bepaalde I/C afparatuur 
via d8 normale invoerkanalen• Uierveer zal dan eer hulr-RCS 
neeter wcrder irJebcu~d dat deze routine bestuurt• 

Een unit wordt geadresser~ ~eer de drie eerste bits van da 
ccrtrcll-cuE• De cverige besturinyslijnen werken dan alleen 
in op die unit welke geadresseerd is• 

De uitwisselirJ var data tussen verschillende units vindt plaats 
via ~e data-tus• raartoe is veerzien ir een z•y• B[sregister 
~Jdrit steEd5 de data ~orden geklokt en doorgezonden• 
[e data-outputs der units zijn wired-cr verLenden rret de data
tus• Hierveer zi~r Sfeciale tri-state poorten getruikt• 
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Jeschrijviny van een adntal units• 

I)~ initial loader l:evat een ROM, die zcèarig 'JE};LC

granmeerd iE dat hiermee de computer gestart kan worden• 
rat houdt in , ~at het controlmemory gelcad wcrdt• Dit 
setcurt deer tet activeren van een aantal controllijnen 
Vdll de controll:us• 

Het ~crtrclnencry bevat de microprogrammering van de 
minicomputer• Voor de initial loaàins crtvar;gt het contrcl
roencry zijr data via de databuse Zodra de initial loading 
~laar is, neemt het control1e~ory de testurirg var ~e 
rrir:iccrrrut€r ever' 

Het geheugen testaat uit een 4k tyte gecrgariseerdgeheu
ser• !Jet wcrèt geadreE.seerd met een 12 tiL:~ adres• .Eet 

vat de instruktieteller, het aàresr~sister er de feite
li~ke geheugerchi1s• 

RGJ!P.~ -----
i:;_~ t R 'Ü en o r ':l a a n i s w o o r è 9 e o r g a n i s e e r è • IJ e t l. c; v a t t: l'!f 

Jrithnetic lcgic unit (ALU) • tE-~Ze kan 32 verschillende 
operaties uitvoeren• Verder tezit het ee~ accurrulatcr en 
een mu}ti~Jicart-stctientregister• 

re celïtral eertrel unit (CCC) zorgt ervoor, dat de 
controllijnen met ~e juiste vertragirs worder uitgelezen• 
Verder tevat de CC[ het busregister voor de datatus, 
het operatierwJÜ>ter, èe centxale klak er de verwerkings
eertoid var de zerctesten• 

fl·Jt ponskanaal een aparte unit voer l:et ir.lezer van 
~atil vid eer r~rertarc• In tegenstelling met andere 
r;c apparaten is èez~ unit fus niet via een ZJr• stb
k::naal aarse~lcten• 2i·~ eek later voor de .subkanalE:n• 

re kanaalunit testuurt en selecteert eer var de acht 
(n:ax.irrun) Eutkar:aler• Deze .subkanalen zijn op hun teurt weer 
verb~nden met de interface van de I;O dffarater• Deze 
I;ü arrarater zi~n bv• bandcassettegeheugen, typewriter, 
di;:;k of plotter• 
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Op d8 centrale testuringsunit zijn anderyebracht: 

1• De centrale klokeenhei~• 
2• Het dat1re~ifter veer de micro-instructielijnen• 
3• liet anresregister (micteller) voer l:et testurit']StJeheu')en• 

Qt HGt CfEiatieie3iSter• 
5• De zcrotestverwerkingseen~eid• 
E• De rrcsranrrarrcdeflirflcp• 
7• rll~t tusrsJL;ter• 

Toelichting: 

0[ ccrrrranàc var de centrale kloi( puls wordt steeds een 
micro-instructie uit0elezen welke geadresseerd stcnd in 
rricteller• 
re inhoud van mieteller worèt bq:aalö ëccr: 
~· Ircrerrert' Het adres wordt met een opgehoogd• 
I• .'\.cht micro-in.structi<::lijnt:n• r-it is aar de crde bij 
~nvoorwa~rdelijk~ en voorwaar~elijke srrcngen ir tet micro
rrc0rarrrrd• De ~itslag van een zerotest bepaalt tij een 
voorw~ar~elijke spronsorèractt het vclgerde adres• 

Ç• Het CfPtatiereyi~ter• Ie laatste stap in de instruc
tieciclus testaal uit een cnvoorwaardelijke sprong naar 
een micro-sulroutine• 
Jiet tu.sresister is triverseel en zou in principe op elke 
andere unit kunnen worden oniergetracht• 

In hel vclgerde zal ~ader werden inje~aan op de konkrete uit
voc~rill'J Viln tovenstaan~e Eenheden• 
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3• IE CE~Tf~LE KLOKEENlElt 

• 

_ _I I _l_ 

te C8ntral2 klokeenheid testaat uit een astabiele rrultivibrator 
sevorrrà Jccr drie inverters welke met FC-netw8rken zijn 
rorldJ(~Y..oprelè• re fre1uentie tedraagt 1 MI-lz• 
Verder is eer keczcrrechanisme aangebr~cht waarmee als systeem
klok kan worden gekozen de astatiele rrultivibratcr cf een 
tar~klck er tet ccrtrcleraneel• 
Ie k2uze wordt tepaalè door de stand van een keuzeschakelaar 
evereens er tst ccrtrcleraneel• 
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3•2 Il,~'] LA'lf\.i~~GI3T3R• 

F i s; 3 • 2 'J e E i t J e h a r d w a r c v c o r h f~ t d a t a re 9 i 0 t (~ r • 

Aan Je inputs van het datareyister staan voortdurend 
24 ~03lijnen aan~eloden WElke afkomstis zijr var het 
testurirssscteuger• 

Cr dP rusitieve flank van fE klokpuls werden deze ir het 
datareuistcr geklc~t en staan onmiddellijk aan de uitgang 
t •-H i.J es c h i k k in p 

De eerste driE be~turirqslijnen worden onmiddellijk via 
tri-state poorten rle control,-tus org~zcnder• De cverige 
testurinçsli~rer ~crden vervolryens met een zekere vertraging 
ui tj~ ],~ Z8n • 
De reden hielveer is dat eerst de unitadresserinJ tot stand 
m o ~ t. 'Z i j n 'J e l: r a c h t a 1 v o r e n s ë E o v e r i g e c e r t r c 1 ·- 1 i ~ r e n h u r. 
uitwer~inJ neger acen ~elden• 

Icl laatste drie lijnen zijn universeel, d•w•z• Cnafhan
kelijli var uritadressering en worden niet 01; de control}-bus 
aan~esloten aangezien deze li~nen hur functie vervullen 
er de centrale besturingsunit zelf• Hierever later rreer• 

Veer de units 2i~r dus 17 besturingslijnen tesehiktaar om 
bc~aalde functies uit te voeren• 
Veer de certrale testuringsunit is dit aantal te klein• taarom 
zijn de lijnen 4,5 en 6 uitse~eccdeerd tet 2 besturingslijnen• 
~at betreft de certrale besturingsunit staan in par 3•8 de 
toewijzing~n voor ae diverse testurirgsfurcti~s aaryegeven• 

Lc testurirssli~ren 13 t;m 20 zijn via tristate-poorten 
eanJ8~lot"~n op (JG rnin~-;t sir;nificantr~ tyte van de datatus• 
IlioJccr bestaat de ITC<Jelijkhtüd om vastE informatie uit het 
be~turingsjeheusen als data te transporte~en• Ie enatle 
var deze tri-state ~oorten wordt testuurd deer eer ROSlijn 
welke is gekcr~eld net unitadresseriny van de centrale 
b·~sturingsunit"' 

'1 E t d c s c h a l< E 1 a a r 11 s t a r t s t c r " op he t co n t r o 1 e p a n e e 1 wo r à t 
de systeemklok al of niet dcorgel~ten er eer vclgerde 
niera-instructie Jus al of niet uitgelezen• 

Eveneens op het controlepanEEl zi:n 24 sctakelaar~ aan-
setracht welke "wirecl er" 2ijn verbonden met de uitgangen 
van de tri-state poorten• ~Et een keuzesctakelaar \ocrdt 
dan de eratie var deze ~corten 1ekozen, n•l• Cfwel de 
uitJanyen vdn hat aatarcgister actief efwel d2 schakelaars 
actief, dus ir het laatste geval een hand-bestuurde eontrol{-tus• 
rit ladtste is Er~ handig veer testdeelcirder• 
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3•3 DE MICROINSTRUCTIETELLER• {fig 3•3) 

De mieteller vormt het adresregister voor het besturingsge
heugen• De ear-aeiteit hiervan is 256 woorden van 24 bit wat 
inhoudt dat mieteller 8 bit breed dient te zijn• 

Voor het uitvoeren van een sutroutine in het 
rnieroprograrrrra meet de mieteller als binaire teller Z1JD uit
gevoerd terwijl tevens informatie parallel overgenemen moet 
kurnen worden• 
Als uitvoeringsvorm is gekozen voor een cascadeschakeling van 
8 JK tliFflcfr-en waarbij de positieve outputs steeds de 
klokingangen vormen van de volgende flipflop• 
Het parallel evernemen van informatie gebeurt op de volgende 
wijze : Als Feslijn 7 {l::raneh) of "testor" {troc) hcog wor
den, wordt biervan een kort negatief pulsje afgeleid waardoor 
mieteller ~ereset wordt• Vervolgens wordt met een zekere ver
traging de ccrsr-rcnkelijke brede puls toegevoerd aan de stro
bes van de 8 two-channel dotaselectors waardoor een van de twee 
informatietronnen welke staan aangeboden aan de ingangen gein
verteerd worden doorgeschakeld naar de presetingangen van de 
JK-flipflor-s en rricteller de juiste inhoud krijgt• 
Cm ervoor te zorgen dat de aangatoden informatie neg aanwezig 
is wanneer de rresetingangen actief zijn, wordt de vertraagde 
brede puls gecoml::ineerd met "klokenal::n", aldus de lijn 
"loadmictel" Cfleverend• 

Als informatiebron kan worden gekozen tussen 8 universele 
RCSlijnen (13 t/11' 20) of de inhoud van het operatieregister, 
welke gekoppeld zijn met unitadressering• 
Door het hoog zijn van BOSlijn 8 wordt het operatieregister 
gekozen, anders de 8 FOSlijnen• Deze laatste zijn universeel 
met het oog op zerotesten tuiten de centrale besturingsunit• 

Het binair crhcgen van mieteller wordt testuurd door de uni
versele ROSlijn 24 "incr mictel" welke gekombineerd wordt met 
de geinverteerde, vertraagde tranchpuls, aanwezig aan de uit
gang van "resdel3"• Hierdoor wordt de incrementpuls onderdrukt 
wanneer een zerotest een positief resultaat oplevert en er ge
spronJen moet werden• 
~icteller kan tevens worden gereset door overhalen van de 
schakelaar "startster" op het controlepaneel• 

De uitgangen van mieteller worden gebufferd en uitgevoerd 
naar de adresingangen van het ROS• 
Tevens zijn tufters aangetracht voor uitvoer naar het display• 
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Het oreratieresiEter heeft tot taak tet CfCiatieccde
S"~OEEÜte van een rrachinein.structie over te nemen van de 
d~tabus en Joor te geven aan rricteller• 

We rraxer. crderEcreid tu!:sen t~ee cate9orieen macl1ine 
instructi2s en wel aaresseren~e en niet-adres~ererde machine
instructieE• DE fcr~at.s zijn als volgt: 

adresserend 
0 P •C 0 D;:; ( 4 BI 1) AD"R,~5 (12 BIT) 

ni:~t-adr esseren è 
4 X 1 OP •CCD;·; {4 DI 'I) 

rij d~ eerste cateJorie wordt een oreratie uitgeveerd Cf 
ddta welke zich er de aanjegeven adresplaats tevinden• 
Iij de tweede tevinden de aata zich tuiter het werkJe
teugen• In tctaal kerren we dus 32 verschillende machine
in.structi~!S waarvan 16 adresserende er 1E niet-adr<2.s.serende• 

r:fè wcr1;irJ V3r éle hard..,are van fi<J 3•E is nu als volgt: 
Tijdens ~0 i~structiecyclus wcrdt de rreest sigrificante 
tyte van de rract:ir.e-ir::=tructie in een E-tits latch geklokt• 
VervolJens wordt gedetecteerd of de vier meest significante 
bits ctlle 1 zijn waardoor de ~-inr:ut 2-crannc-d data!:electcr 
in de ccrrEEICrderende Etand wordt gezPt• 
Hi~rdoor staat steeds de operetiecoaE al.srrede de uitJang 
van de deccder aar~ebc~2n aan d2 uitgang• Deze zijn vertonden 
m (~ t ~ e i ;-J 11 u t - 3 e 1 s c t o r v a n rr: i c t e 11 e r ( z i e J t 3 ) • 

De uit~arger zijr via uitkc(fel-ands uitg~voerd naar 
h•~t dispJ ay ~ 
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3•5 DE ZEROTEST VERWERKINGSEENHEID• 

De zerotesteenheid bestaat uit een 16-input eenkanaals 
dataselector• 

D•m•v• 4 control-lijnen (9,10,11,12) kunnen maximaal 16 te 
testen toestanden worden aangesloten op de ingangen en wor
den doorgeschakeld naar de uitgang, alwaar het Lesultaat v~n 
de zerotest veLschijnt• 
Deze 16 toestanden dienen zich op ae centrale bestuLingsunit 
te bevinden in verband met koppeling aan unitadLessering• 
Uit veiligheidsoveLwegingen is het ontwerp zodanig gekozen 
dat 3e stLobe uitsluitend geactiveerd wordt wanneer behalve 
het unitadLes ook nog minstens een van bovengenoemde control
lijnen hoog is• 

De uitgang van de dataselectoL woLat "ge-oLd" met de op de 
centLale besturingsunit binnen komende zerotestbus waarop de 
uitgangen van alle zeLotesteenheden van diverse units zijn 
aangesloten• 
De Lesuiterende puls woLdt bij mietelleL veLWeLkt als een 
sprongopdLacht (EROC) • 

Voorlopig zijn vieL toestanden aangesloten op de zeLotestveL
werkingseenheid, te weten : 

de pLOgLammamodeflipflop, 
de decodering vooL diLecte;indiLecte adLes5eLing {LSD data) 
de decodeLing vooL load;store eh• x101x (operatiereg) 
MSB bit bUSLegistere 
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l•E DE PfCGlAP~~fCDEFIIFFICI• 

r~ stand var de rrcJrarrmamcfeflirflar vcrrrt een irdicatie 
voor het a] cf riet aanwezig 2ijn van een volgende uit te 
vo2ren machineinstructie• 
De CPU hanaelt eer ffiachineinstructic uitsluitend af indien 
d,~ programmamodeflil flop 1JESet is• 
Aan het tesir var een rro~ramma dient de progmoFF mGt de 
hand Cj(~set te worden via oe örukknorsct.al<:elaar "set rrcg!llcFF" 
Cf het ccntrclerar.eel• 

Tijdens de uitvoerinJ van een rrosrarrrra tJi~ft de rrogmoFF 
seset tctJat de rrachine insructie E1r voor een reset zorgt• 

E8n pro~ramma kan ook ondertreken wor6sr rriddels eer 
scrakeldat "reset rrcr.JmcFF" or het controlepaneel (operator 
int.:~rvention)en wederom worèen vccrt9ezet rret "set r:rogrncFF"• 

Eer reset ~cr~t eek gegenereerd door da algehele reset
schakelaar 11 startstor'' in ëe stanè "stcr 11 • 
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set p .. .,q,.".,FF • 

~Jl._Q -: o~------. 
_j_ 1 

.,START sTop" 
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Het ~usreJister t2eft als taak als buffer te fun~eren tij 
h~t uitwisselen van data tussen óe verschillende urits via 
de datatus• De datab~s is 16 bit breed• 

Het transporteren van een of twee datatytes var de €re 
unit na~r de andere kcst t~ee micro-instructies• 
Tijeens a~ eerste micro-instructie werdt de z~rderde unit 
seadresseerd er ~crden de afgegeven data in het tusregister 
J8klokt• Tijdens óe tweede wor~t ae crtvary~nde utit 
seadresseerd er de uitgangen vac het busregister in staat 
gesteld de data op de ~atatus te rlaatsen, waarna deze 
deer de cntvar~er verwerkt kunnen worden• 

Crr er zeker var te zijn dat de data irderèaad staan 
aanseroden ti: tet irklck~en, wordt de positieve flank 
va n d 2 111 o a d '' p u 1 s o n g • 1 0 () n s e c v er t r a a s à t • c • v • De 
centrale k]ck• 

raar hut kan voorkomen dat ~ltchts eer tyte rrcet werden 
inseklckt terwi:J de informatie in de andere helft moet 
blijven J:::ewaard, is voorzien in twee afzcrderlijke lead 
li:ren• Deze werden geleverd door twee universele testurings
lijnen (FCSlijnen 22 en 2::) • 

re uitgarJEf var het busregister worden via tri-state 
fOOiton \-l~er aan•JE'Sloten Cf àE èatatus• 
De universele BC~lijr 71 bestlurt de enable van dezE 
roerten tij het zenaen vanauit het tusre~isteL' 
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J•f TOEWIJZING 'lOS-LIJNEN VCOR flE CENTPAL:S BEST•Ut~IT 

1 
2 unitadre~serinj• (100)= adres centr•best•unit 
3 (universeel) 

decaoer 
1Cf) 
n 1 

set proJrammamode FF 
reset [TO']rammamone FP 

6 1 1 
c <) 1 

klok op~ratiucode in oreratiere9ister 
~nablP 8 TICS-lijnen Of databus 

7 Draneb of: fEiinch on Condition 
8 informat keuze micteller: 1 inhoud operatieregister 

n ROS-lijnen 13 t/m 20 

g 

10 selectielijnen zerotesteenheid• 
11 max 1G te testen toestanden 
12 

0001 test iiOg FF 
0011 test load;st char 
0100 test LS bit busreg 
0101 test NS bit busreg 

n 
1 li 
1'1 

011 o tul a• b/1- buli~-e,(R etjtte sr) 

.16 9 lijnen veer overname in 
17 ~f op ?atatus• 
1B 
19 
20 

21 klok lin tu;:>re,;ist3r (MSB) 
22 klok rechts busregister (LSD) 
23 enable busreyister 
24 increment mieteller 

(universeel) 

f nd of 13/ru:J< biJn bc...~ 
Re~ 1eH 
fh.,if C.he.ck 

• 
I 'I 



ilet perskaraal 1.:: een unit waarlangs informatie, afkorostij 
van 3en ponstandlezer, in het werkgeheu1en kan worden ingele
z~_~n• !l<~t i~ fle h:O(~oelin;_] dat van deze mcrJelijkheid tj~bruik 

worc..it -::;eifaclkt bij de bewerf.:in~J ''initial loacling'1
'" 

~ontaliter wordt ieder i;o arraraat via een interface aan
:JE3loten or een var1 r3e acht suhkanalen, echter de eenvoud van 
van het har2ware ontweri rechtvaardigt een uitveering als 
afzcnuerli~ke unit• 

I;e corrrrunicatie rret de rekenmachine verloopt analoog met die 
van de suhkanalen d•w•z de vertinding kcwt tct ~tand via een 
interrupt waarna een microrro9ramma de informati~ overdracht 
a f ra n (~ ,~ l t • 

FiJ 4•0 ge2ft de optouw van h~t ~onskanaal schematisch weer• 

I ":~TJ\f'l'PONSH r------, 
1 1 D; 1 ceNTBOLLEUs 
t--------------1 STU 1--------------------------

1 RnlG I 
"CLUTCH" I I "PONS 

--------------------------1 l--------------------------
1 I IN1EHHUP'I 11 

L ______ J 

I 
r---J I 
I I 

I: l1T A- IN r---, I I r---, 
-----------•----------IDA 1-----------1 • 1----------------

1 'IA I I I -- L_ __ J I: AT A 
li(T:.;GJ I I FlUS 
r---, ___ J I r---, r----

• ---------- l :,:; Tl 1----------- I • 1-----------J r-
1 I 1 I I -- L_ __ J I 
I t ___ J I I 
I r---,-----J r---, I 
t----------IADRI-----------1 ~ 1--------------J 

I 7. I __ t ___ J 

FIG 4•0 

De hardwc1re te~taat uit een dataregister, een adresreqister 
en basturingslogika• Eet datareJister alsrrede adresreJister 
vormen een buffer vcor informatie uit de ponsbandlezer terwijl 
de ba~turing zorg draagt voor een correcte dfhandelinJ van het 
interrurt rricrcrrogramrna• 
In hat navolJenèe zal nader worden insèsaan er d•2 werkinq van 
tet Jeheel• 



4• 1 AFSFF~KEN EN ~FECIFICATIES• 

Met de vervaardiger van de ponsbanJ wordt de volgende 
indeling van de ponsland overeen gekcner: 

aarleq::::treek 
FF (hexaà•) startteken 
data 
FF 
Ff sterteken 

~2n zi~t dat de lengte van de ponstand in rrircire alleen 
tererkt werdt deer de beschikbare geheugencapaciteit• 

~ormaal Lestaan de data uit machineinstructies• 
~ansezier FF al~ rreest significante bjte van een machine
instructie niet voorkomt is dit teken als startt~ken te 
selruiker• Eer duthele byte FF komt evenmin voor zodat 
h Ln v a n 0 ·~ l r u ik k a n w o r à e n s e rr a a k t a 1 s s t c r te k e n • 

te ronstandlez2r krijgt de z•g• Clutct puls teegeveerde 
De lreedte var deze ruls dient tussen de 20 en 25 msec te 
ligg2n• v~rder ledraagt de waximale tertalirgsfr2guentie 
van de leescyclu~ er~• 15 Hz• Dit betekent dal tu~sen twee 
clutch pulsen een pauze van minimaal 1.10 a 45 rns~c rru'!t velgen• 
De data staar er het eind van de clutch pul.s 9eduL·ende 
8nige tientallen msec le.schiklaar• 
0E in- er cutruts rcn~bandlezer zijn TT[-com{'atil:le• 

H~t i.s de tedoelinJ dat met dEzelfde perstandlezer zcwel 
tet werkgeteLger als het ~regramweerbare read-onlJ geheu~en 
J0Vul~ wor~en• re datdlijnen zijn daarcrr fatallel teegeveerd 
ndar teide tEsturirgen• Aange2ien het FCS in tezit is van 
een eig~n ponstandtesturing wcrdt de tEr rlaatse Jegenereerde 
clutchpuls te~aner ~et de clutchvuls van het ponskanaal 
toe32Vo8ra naar ~en or-schakeling• E~t k~uzeschakelaar Cf het 
ecrtrclepareel beraa]t dan welke besturing vertinding heeft 
met dG ponslandlezer• 



liEt adre~register (zie fi•J•4•2} be~:;taat uit een 12 l::its 
binair~ t2ller ~elke in staat is inforrratie ratallel ever 
tE tenen• De adresinfGrrratie komt van de data-in lijnen 
en m8~t in tw~e fasen worden toergegeven aar zier de data 
slEchts fE:2I l::yte tirnen komen• De data, ai.1nJehodên op de in
<Jan•Jan worden ovc;rrJenomen zolanq de lijnen ''laad adr 1 11 of 
"lead adr2" Jaag zljr.• Genoemde twee laad-lijnen zijn afkom
sti(_; van de l::esturing•(zie Ll•~) 

CE adre~resister uitgangen zi~n aangesletEn Cf de 12 minst 
sisnificante hits van de datatus via tri-state poorten• re 
enablH hiHrvan worót JEleverd door de ccrtrcll-bu~· 

I-!<.?t adresre~ ter wordt tij h<:t l::E:Jin var. Een le8::: Cferatie 
ir twee star1er ~Hvuld wet het adres van ~e eerste datatyte 
ten wi j 1 d ·~ in ho u ê in een k 1 a p v i a " J € € t a d r r '' wc r à t è. cc r
<JG'J'~v,~n <.Etn èe .tEkt:nmaclJinE• Vervcl•jer:::. wet'dt ûe irhcud na 
ietlerr~ lH ~::>cyclus automat eh met eEr. crgellccgd via 11 incr 
ad r r" • 

H€t dataresister is 1 byte breed en neemt de informatie 
parallel over van dE ~ata-in lijnen• Lit geschiedt er de 
positieve flark var. de leadlijn "klokdel2n", afkomstig van 
de b'~;;turiwp 

De uitgarQer. zijr. er de minst significante bjte van de 
dataLus aangesloten via tr state pccrt~r. welke erabled 
worder deer de testuringslijn "geef data" • 

~Ht ''testactt1" Vicrdt het startteken ,Jedetect·~erJ terwijl 
rret "testactt2 er "testacht 1'1 samen het stopteken '::.JCdetec
teerd kan worden• 
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4•3 DE BESTURING• 

In fig 4•3 is de behandeling van de binnenkomande contr,l
lijn~n weergegeven• Wanneer het ponskanaal geadresseerd is 
door de drie eerste besturingslijnen worden de overige doorgala 

i. 

r 

o_,7A 

Fig 4 •4 ge.eft het besturingsgedeelte weer• 
Het systeem bestaat uit een aantal gegeugenel~menten welke 
ieder kenmerkend zijn voor een bepalld gedeelte van de pons
band• De betekenis hiervan is als volgt: 

"begin" = 1 we zitten in de aanloopstrook• 

"adrPF" = 1 de eerstvolgende byte is een airesbyte• 

"tel1" = 1 de eerstvolgende byte is adres1 
"tel2" = 0 

"tel1" = :> de eerstvolgende byte is adres2 
"tel2" = 1 

"begin" = 0 de eerstvolgende byte is een databyte• 
"adrPF = 0 

"run" = 1 er volgen nog meer bytes• 

"ponsintrpt" = 1 er wordt een interrupt doorgegeven aan 
de rekenaachine• 

Het verloop van het inleesproces is nu als volgt: 
In rust staat de schakelaar "kies" op nul en zijn "pons
intrpt" en "adrFF" dientengevolge gereset• In deze toestand 
kan de ponsbandbesturing van het ROS evt verbinding hebben 
met ie ponsbandlezer• 
"Kies" wordt vervolgens overgahaald en de drukknop "start" 
geactiveerd• Hierdoor worden "begin" en "run" geset• Van 
"start" wordt een negatieve puls met een vaste breedte ge
maakt (200 nsec) omdat deze een one-shot "clutcb" stuurt 
welke de clutch puls van 25 msec genereert• 
Ra e~n vertraging van 60 msec wordt vervolgens een interrupt 
doorgegeven aan de rekenmachine• 
De m1chine test vervolgens via het microprogramma of de bin
ne komende byte een databyte is• Deze test valt uiteraard 
negatief uit omdat we immers in de aanloopstrook zitten• 
Als 1ntwoord komt klaar even op en nadat hier weer een vaste 
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negatieve puls van is gemaakt wordt weer een clutch afgegeven• 
"KLAAR" komt weer op en deze cy~lus duurt voort zolang de 
aanl~opstrook passeert• 
Wanneer het startteken "ff" binnen komt wordt "begin" gare
set en "adrFF" geset terwijl tevens de teller op nul je
initialiseerd wordt• 
Vervolgens komt de eerste adresbyte binnenede teller vordt 
in de stand 10 gezet en op commando van "ponsklokdel2• wordt 
"loadadr1" even laag waardoor het adresregister "adrl" gevuld 
wordt• Vervolgens wordt, met de teller in de stand 01, het 
adresregister "adr2" gevuld• 
De v~lgende byte die binnenkot is de eerste databyte• 
De teller komt nu in de stand 11 waardoor "adrFF" geraset 
wordt en de beide lijnen "loadadr1" en "-2" geen invloed meer 
hebbenehet resultaat van de test "ztdata" is nu voor het 
eerst positief• Het microprogramma zorgt er nu voor dat de 
databyte ~ordt doorgegeven aan de rekenmachine• 
Dit jaat zo door totdat een dubbele byte FF als stopteken 
gedetecteerd wordt• Op dat moment wordt "run" gareset z~dat 
geen clutch pulsen meer worden doorgelaten• Hiermede is de 
gehele operatie beeindigd• 
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4•4 :>NE-SHOTS 

Voor het opwekken van de clutch puls en het pauze interval 
alsmede voor het afleiden van de gebruikte klokpulsen is on
derstaande schakeling toegepast• 
De getekende monostabiele multivibratoren bezitten speciaal 
voor lange vertragingstijden (zoals hier ) een byzonder goe
de stabiliteit en een hoge stoordrempel• 
Het tijddiagram is veergegeven in fig 4•4•2• 

n - 400 ,.,,Jtc. 
I 

I• . 
'· 

:n 

E 
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4•5 MICROPROGRAMMA INTERRUPT PONSKARAA~• 

IP~L-loopr-------------------~ 

interrupt 

ja 
interr• I/0 1 71-------

Nee 

_,..----~--------...n ea 
int err ponskan 

Ja 

ZT dat~ 
vel 
data 

j geef adres I 
l adres- adrregj 

t 
lgeaf :b.ta I 

f 
!store I 

t 
jincr adrreg I 

?/>--- F <fUt 

I klaar j 

geen data 
">----~---+ 

I 
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4 •6 TOEWIJZING BESTO RINGSLIJR EN PJISK AN A .U. 

1 
2 } unitadressering (adres = 110} 
3 (universeel) 

4 zerotest ponsinterrupt 

5 11 geef adres" 

6 "geef data" 

7 "incr adresreg" 

B "klaar" 

9 z: erotest data 

De lijnen 10 t;m 20 worden niet gebruikt• 
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Voor de normale in- en uitvoeroperaties is de rekenaacbine 
voorzien van een multiplexkanaal• 
Dit bestaat uit een multiplexjselector unit -"Channel" genaamd
welke maximaal 8 z•g• subkanalen kan selecteren en besturen• 
Voor ieder !jO-apparaat is een subkanaal beschikbaar; via een 
interface is het desbetreffende !jO-apparaat met het sub
kanaal verbonden• 
De taak van Een subkanaal is te fungeren als buffer teneinde 
het verschil in verwerkingssnelheid tussen !jO-apparaat en 
de CPU te kunnen overbruggen• 
De 8 subkanalen zijn identiek uitgevoerd en voldoen aan de in
terface-specificaties van ir• Pieterse• 

Het channel met de 8 subkanalen zijn op de databus en control
bus aangesloten op de wijze zoals schematisch is veergegeven 
in fig 5•0•1 : 

---------r----------------.-------------------------~DATABU~ I 

I 

controlbus_ 

I I 
. . . ~ . . . . 

sub- sub- channel 
kanaal 7 kanaal 0 

... '" .... J 
··----- ··--· . .. 

8selectielijnen 
.. 

interface interface 

... 
I 

I 
.. 

ljO ljO fig 5•0•1 
.... 

De control-lijnen hebben uitsluitend invloed op het channel 
vanneer door de eerste drie lijnen het unitadres (111) gegene
reerd wordt• Door het channel wordt dan een der subkanalen 
geselecteerd vaardoor de control-lijnen alleen uitwerking heb
ben op dat subkanaal dat geselecteerd is• 
De uitwisseling van data loopt rechtstreeks van subkanaal naar 
CPU via de databus en vice versa• De besturing geschiedt 
door middel van een microprogramma• 
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r----------------------------, 
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START 

KLAAR 

NAAR 8 SUEKnNALEN 
-----------------------------•-------------RDINTBPT 
-----------------------------t•--------------WRTIN'IRPT 
-----------------------------t-t•------------STAINTRPT 

lil 
lil 

------------------------, IJL- r---, I NTRFT 
INTHPT 0 T~ I I IL--1 f 1-----------

I 
I 
I 
I 
I 
I DATABUS 

------------------------+--------~----------------·--------
------------------------+-------------------------·+---------
------------------------+------------------------•t-t---------

1 I I 
I I I 
I I I 
I r------, I I 
I I TELLER I I I 
I t ______ J I I 

I 11 I I 
I 111 I 

SK 0 r----------------, I 
---------------------1 SCHAKEIAAR I I 

SK 1-------1 I I 
T/~ I 1---- I 
SK 7-------1 I I 

l-----------------J I 
1 11 11 I I 
111 111 I 

r---, r------, I 
VIL ICREG I IOI I I SETMASK I 
---------IREGI lrAsKERI-------- 1 

t ___ J L ______ J 1 

11 11 I I I 
11 111 111 
I 1.------•tt---------------J I I 
t--------•t----------------J I t._ ________________ J 

CHANNEL FIG 5•0•3 
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In fig 5•0•2 en 5•0•3 ZIJn in blokschema een subkanaal en het 
Channel meer gedetailleerd weergegeven• 
In het navolgende zullen de diverse onderdelen concreter wor
den besproken• 

5•1 CHANNEL (fig 5•0•3) 

Het Channel is in principe een schakelaar welke tot taak 
heeft een van de acht subkanalen te selecteren• Dit gebeurt d 
het activeren van een van de selectielijnen skO tm Sk7• 
De schakelaar tcstaat in feite uit een DCD-decimaaldecoder 
met als tinaire input de uitgangen van een 4-bits teller die 
op zijn beurt gestuurd wordt door een klokgeneratcr, werkend 
op een freguentie van rlrn 20 ~Hz• De uitgangen sturen recht
streeks de Sk-lijnen 
een vertindirg tussen CPU en een van de subkanalen is tot 
stand gebracht wanneer het Channel als unit geadresseerd is, 
en de destetreffende Sk-lijn hoog is• In deze toestand hetben 
de lijnen van de control-tus nl toegang tot het subkanaal en 
kan uitw selir.g van informatie plaats vinden• 
In ae passieve toestand worden alle sutkanalen beurtelings me 
bet Channel vertonden, m• a• w• het Channel scant hoogfre
kwent alle sutkanalen af• 
De teller kan or twee manieren worden stopgezet, en wel: 
a• Door het hccg werden van de lijn "vul ia reg"• Wanneer dit 
gebeurt zal de Sk-lijn, corresponderend met de, van de databu 
overgenomen, tinaire informatie, hoog worden en blijven totda 
de lijn "start" hccg wordt en de teller wederom vrij geeft• 
Cp deze manier kan een vertinding tot stand worden gebracht 
!È!!Y..!.!:_2.§ _ _ç_!:] waarover later meer• 
F• toor. het hoog worden van een van de acht lijnen "intrptO 
trn 7", afkomstig van de subkanalen• De teller stopt waardoor 
de corresponderende Sk-lijn orkomt en blijft totdat de intrpt 
lijn weer afvalt• Cp deze manier kan !È!!.l:!ii_Q .. !iL.! .. 5LZijg~ ver
binding worden gemaakt met de CPU• 

Het maskerrister kan gevuld werden met een 8-bits woord• 
Wanneer bit r hccg is, kan sutkanaal n geen verbinding krij
gï~n met de CFU• 

Het channel en subkanaal Z1JD in hun oorspronkelijke opzet 
ontworpen en getouwd door terkzen van Angeren• 
Voor aanrassing aan het hier toegepaste bus-bar systeem ble
ken een aantal wijzigingen oecdzakelijk zonder dat afbreuk we 
gedaan aan het werkingsrrincire• 
Did hardware gedeeltes welke gewijzigd zijn worden hier verde 
besproken• Veer het overige zij verwezen naar het afstudeer
verslag van tevengenoemd persoon• 



14 

Van het channel ZIJn !~!~ij~§!~ : 
- de z•g• 11 verleng-toestanden° (I::erkzen v• A) 

Bi~! gewijzigd zijn : 
- de 2C r.Hz generator 
- de schakelaar 

het r;c-register 
- het maskerregister 

~el veranrlerd of toegevoegd ZIJn 
- aansluitingen testuringslijnen control-bus 
- zerotestverwerkingseenheid 
- aansluitingen voor de databus• 

AANSlUITINGEN CON1RCL-BUS• 

Fig 5•1•1 geeft de hardware weer voor de getruikte tcsturings 
lijnen van de ccrtrol-bus• 

!o 
ll€C, 

1'11\SI< INTRPr 

~r 
1 

.. r~Pr 
Fig 5•1•1 

llet unitadres (111) voer channel wordt gedetecteerd door 
"unitadr" waardoor de Foslijnen Pt4 t;m Rt7 worden deorgelate 
Rt4 t;m PtE werden gedecodeerd naar 8 lijnen waarvan er 6 
worden gebruikt, te weten : "vul IOreg", "set rrask", "zero
test readinterrurt", ztwrtintrpt", "ztstaintrpt" en "ztintrpt 
Bb7 wordt als "start" signaal getruikt• 
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ZERC!ESTVEEWEBKINGSEENHEIC• 

In het channel komen een drietal lijnen tinnen welke afkom
stig zijn var de E subkanalen, te weten : "readintrpt", 
"writeintrpt" en statusintrpt"• 
In de sutkanaler werden de uitgangen van deze interrupts via 
open-collector circuits wired-or aangesloten or deze drie 
lijnen• te geroeenschafpelijke collectorweerstanden bevinden 
zich onmiddellijk tij de entrees op de channelprint• 
Fig 5•1•2 geeft de hardware vcor de verwerking van àeze drie 
1 i j n e n • 11 •-r"' ,.rrRntl 

• R{>INrRP/71\ • 'V -t<ö 

Ik& 

fig 5•1• 

r:;e lijnen '1rdintrpt","wrtintrrt" en "staintrpt" werden ge
tufferd, geinverteerd en ge-ard d•m•v• "intrptn" en "intrpt" 
te aldus verkregen 4 interrupt lijnen zijn via tri-statepoor
ten aangesloten op de zerotestbus welke op de ecu binnenkomt• 
Een test or èeze 4 teestanden kan dan worden geyenereerd Jaar 
het laten erkerren van een der 4 enables "ztrdintq:t", "ztwrt
intrpt", "ztstaintrpt" of "ztintrpt"• 

n,"v eau 

po si J/ e.ve. cl~ zero resf 

C .G. U. 
,, 11 

~c or d 
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AA~SLUITINGEN DATARUS• 

Het raregister en maskerregister betrekken in het nieuwe 
Sj3teem hun inruts van de databus• 
Het ICregister is aangesloten op de 4 meest siJnificante bits 
van de minst significante byte van de databus terwijl het mas
kerregister alle B tits krijgt toegevoerd• 
De commando-in-Jangen komen van "vuliOreg" resp• "set mask."• 

TO~WIJZING CO~TRCLLIJ~SN CHANNEL• 

2 unit adressering ( 1 1 1 ) 

3 (univ<-:!rse<2l) 

4 

'i DECOLER 

6 

7 start 

B reset er: u 

010 vul I/0 register 
0 11 set mas}:er 
100 test read-interrupt 

101 t"~st write-interrupt 
110 test status-interrupt 
111 test interrupt 

De lijnen 9 tm 20 worden voor de subkanalen gebruikt• 
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5•2 SUDK~NAAL fig(S•1) 

Aan het subkanaal is een tweeledige taak toegekend : 

a• Het ontvangen en opber~en van alle informatie welke het in
of uit te voeren datatlok rreciseert• Dit wordt bestuurd 
door een rricrq . .:rogramma• 

b• Het aan de hand hiervan zelfstandig communicatie te plegen 
met de 10 interface teneinde de gewenste bytes op te vragen 
of door te zenden• rit wordt geregeld deer een interne be
sturing tesamen met de interfacebesturing• 

l\d 3. : t:et subkanaal tevat de volJende r·e:Jisters 
- het comrnanaoreg ter# 
- bet lengtere')ister 
- het adresreyister1 en -2, 
- het ûatacutregister, 
Deze worden gevuld vanuit de CPU, verder: 

- het statusreg ter, 
- het datainre']ister, 
Deze worden gevuld vanuit de 10 interface• 

Ad Q : De besturinJ zorgt ervoor àat enerzijds de van àe CPU 
komende signalen eerreet worden verwerkt, interrupts worden 
doorg ven, en dat anderzijds wordt voldaan aan de IO specifi-
caties tussen subkanaal en IO interface•• Nadere specificaties 
zijn te vinden in het verslag van D• v• Angeren• 

Van het subkanaal zijn veranderd of toegevoegrl : 

AansluitinJen control-bus, tri-state poorten voor de datascha
kelaar voor vertinding met àe databus• 
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AANSLUI1INGEN CONTROL-PUS 

f irJ 5 • 2• 1 

Uit fit] 5•2•1 zien we dat de EOSlijnen 7 tm D uitsluitend 
wordan doJr!jelat<~n indien unitadr { 111) or is c~n bovendien 
SkD, de selectielijn afkomstig van channel• 
Voor de ROSlijnen 13 tm 20 geldt bovendi~n dat nosLIJN 4 LAA~ 
Mü:::T ZIJN VOOR I:COf1F0~1ST• :(3 ll OP BI;Tl~I<T~NT DAT EEN ZEROrEST 
ILAl\.rS VrlCT ri CilANN:~L (~~IE ALDAI\.R) ZODAT IN DAT GEVAL DE 
L)SLIJNE!~ 13 'Ii1 2n G;:;;:IRUIKT WCRDEN i\LS li.DB2SINDICATIE VOOR 
~ICTELLER N tEZE VOOf GEEN EH~ELE A~DERE UNIT GEPrUIKT MO~EN 

WANNE~R GE~N ZEPCTEST PLi\ATS VINDT ·worDEN DEZE LIJNEN NORMAAL 
DOOR3ELAT2~ EN KUNN8~ DIV6~SE FUNCTIES VERVULL~N• 

fiosLI<P! 11,14 '::N 15 WO"RDEN GE~;ECODEERD NAAP ZES DEST!HUNGS
LIJNt;f~, DE OV:~ 0 IG.S 'iWJ?DE~l LIN,;AIH G~BP!JIKT• 



aansluitingen databus• 

D::; ~).",T!'-.I:I-~;C[L\!("L.\1\'' UT'.:' FIG 'J'2 :-DfHVl' VIA TPI-STArr;;; POORTRN 
A~NGRSLOTRN OP DZ DATA-BUS• 
DE ro~LIJN "FUSENAF" EEDILNT D~ EN~DLE VAN DEZE TRI-STATE 
POD'"'TF;ll • 
Di~ Dl,TA I'!P!ITS I:L DIV.CRS.8 t::.;ISTF.RS ZIJn VIA BUFFEl1S AANG~-
SLOT~1 OP DB DA~A-RUS4 
IN DB dsl-fEI~AII~GSLIJST WORDEN ALL~ SP1CIFICATI~S GR;~VRN• 

toewijzinJ controllijnen subkanaal• 

1 
2 Ut.:ITJI.D i~S (111} 
.·~ 

4 

blz. 4C) 

"! ;;~:.-;FUIFT Voor: CH.i\NNEL 
6 

7 ST A ':iT 

U fl ~Si:: T c J. iJ 

<J 1\LAi\ 0 

11 
17. 

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

i-) n ·1 
n 
14 
15 

F) 

17 

1H 

19 

2J 

V U L 

VUL 

V HL 

V l: L 

VUL 

C0~1M.ANCO 

Lj~ NGT:-~ns:.:; 

AD:tESP-~(;1 

AD.::-< ES I' i: G2 

I:r;'l' A-OCT 

1 
01 
\) 1 1 
1 :) >) 

10 1 
1 1 ') 

P:EG• 

REG• 

GEEF .n. rm 1 
GEEF A un2 
GEEF STAT U:> 
GB~-;:p L.~-~ NG T _E 
GEBF D.',TA 
Gr::·zp io A DI"1ES 

Deze 
diL'%1/. 

/'cjn 
L!jn 

ver vo.Jf · 
'jae{l /1d J.g/t:xl• ac?-us (i2hib) o( 



Inv~~rtJitvoeroperati2s t~nnen in prin~ipe op twe~ m1ni~r~J 

w~rden geinitialiseerd, en weJ 

a• D~or middel van <~e machine-instructie "Sfl'dr I}" (softwli:e) 
b• Door middel van "reque!:>t", v3.n buiten af (hardware) • 

In b~ide gc~vall<~n wordt als nH:;tie het z•:J• "channel cammand 
word" vanuit het werkgeheugen getr1nsporteerd naar de diverse 
registers in hBt gewenste subkanaal' 
Daarna wordt de verbindinJ verbroken en is het subkanlil in 
staat zelfstandig communicatie te plegen met de ra-interface, 
teneinde deze gereed te maken voor een read;writecyclus• 
Door middel van interrupts wordt d3.n telkens de IPML-loop onder
broken totdat het gewenste blok is in- of uitgevoerd• 

We ZJllen thans deze gang van Zlken meer k~nkrect toelichten 

~TArri_l2 operatiecode (4 bits), 3.dre!:>(12 bits)• 
Start io is een adresserende machine-instructie• De uitvoering 
van START IO is weergegeven in onderstaand "super" flJw-dilgrlm: 

r--- -----, r------, r--------, 

~I NSTR• 1~---~>' E X.SCUTl E 
I PR0(if'M1MAI I CYCLUS! I :YCLUS I 
I ry I L ______ J L ________ j 

L ________ J 

r----------, JA r-----------, 

E-. ~ )L~~-= N~~~~~~I---------'>~~~~~~~~:~=~~J• 
r----'- 1Ä IN E:G 

\ ~~ ;~;: JA r---- ------, JA r-----------, 
L _____ J Jl~ :'T I NT RPT? 1-J --------71)! AFHA N D ELI N~r--,-~ 

NEE L----r;~;---J L-----------J 

IPML-LOOP r---- ------1 JA '--------- ' 
I STA INTRPT? 1-J -----~:>1 AFH AND ELI NG 11----~ 
l ____ I ______ J L------_____ J 

NEE 

r---- ------, JA r-----------, 
I PONS INT ? 1------~",,. AF I! A NDELI N~; 11----'="1 

l----r;~~---J L ___________ J 

r-- -, 
I FOUT I 
l ____ J 



lp. 

Ieder blok in het flow-diagram stelt een stuk micropr~gramma 
voor, bestaande uit een aantal microinstructies• Iedere pijl 

een branch-opdracht in het microprogramDa• 

We gaan er van uit dat "initial loading" heeft plaats gevonden 
d•w•z • het software programma {een aantal machineinstructies 
+ specificaties} staan op beken:le plaatsen in het werk:geha1gan• 
Onder specificati8s verstaan we hier o•a• diverse channel cam
mand words• 

Een channel command word besta~t uit 4 bytes, te weten 

- ~ bits IO adres + 4 bits adresl, 
- 9 b i t s ad re s 2 , 
- 8 bits lengte, 
- 3 bits commando• 

~Qf~§l_~B-~Q~§~ vormen samen een 12 bits adr~s wat aan
Jeaft het adres in hot werkgeheugen waar oe h~ byte van 
het blok wordt opgeborgen of uit12lezen• 
1~n1i~ is de byte welke binair de lengte van het datablok 
aangeeft dat moet worden in- of uitJevoei:"d• 
Command::> bevat de commanuo-code, bit 5 = raad, bit 6 = write~ 
~~~~;~-~odes kunnen verder in overeenstemming mat interface 
specificaties worden gekozen• 

In de IPML-loop vraagt de rekenmachine zich voortdurend af 
of een pro~ramma staat aangeboa~n lan wel ~f een interi:"apt 
binnank~mt• Na uitvoering van iedere machineinstructie komt 
de rekenmachine steeds weer in ieza toestand• In het geval dat 
er zJwal ~en machineinstructi~ als een interrupt staan aan~abo
den ~orden deze beurtelings afJ~handeld• 

We b~schouwen nu het geval dat een STAPT IO wordt uitJe
vaera : De machine springt uit je IPML-loop waardoor de in
§1fQf1i~fYf1Q§ wordt doorlopen• 
liet resultaat van deze instructiecyclus (zie Veldstra: in
structiecyclus} is, dJ.t de opDratiecode (4 bit) in het ~fH~
ratiei:"eJister staat en het aangegeven adn.~s wordt uitgelezen, 
d• w• z • de in houd d aarvan ;:.>taa t in het bus re~Jistr~r • Deze ui tg e-
lezen informatie de 1e byte van het channel cammand ~orj• 
Tenslotte wordt de inhoud van h~t operatieregister naar mietel
ler verplaatst waardoor in het microprogramma wordt gespronJen 
naar de g~2fQ1i2~Y~lQ~· 

De executiecyclus begint in h~t microprogramma op een adre; 
dat ~vereen komt met de operatiecode van ·START ID• D3za mi
croinstructie bevat een sprongopdracht naar een micro-subrou
tine• Deze subroutine voert pas daadw0rkelijk de START IO op
dracht uit 1 d•w•z• het channel =ommand wor1 WJI:"dt van het ge
heugen verplaatst naar het subkinall met het aangegeven IO 
adres• Dit gaat als volgt : 
De 1e microinstructie luidt: "vul ioreg" en ~vul adr1"• Hier
door wordt het desbetreffende subkanaal geselscteei:"d en onmid
dellijk h2t adrcsl:"8gister1 gevuld met informatie uit het bus
rey tel:"• vecvol!Jl~ns wordt het eerstvolgende Jeheugenadi:"es uit
galezen en adres2 gevuld, idem met lengteregister en commando-



register• 
Da V3rbindinJ wordt daarna varbraken door het laten opkomen 
van ~start'' waarna wordt taruggesprongen naar de IPML-loop• 
Uiernede is de operatie START IO haeinjigd• 

Zoal3 vermeld gaat het subkanaal op Hstart~ zelfstanaig var
der met de interface teneinde 1e J2Vraagde inf~rmatie in het 
datainregister, c•1• de aanJeboden informatie uit het dataout 
register te krijgen, afhankelijk van het lees;schrijf =ommando• 

Wanneer dit is gebeurd genereert het subkanaal een interrupt 
welk3 in de IPML-loop wordt gedetecteerd• Vervolgens wordt 
met een microprogramma getest of dit een read-, write-, status-, 
of pJnsinterrupt is• Een ~onsinterrupt wordt hier buiten ba
schouwing gelaten• Met het commando read wordt uiteraard een 
readinterrupt ~edetecteerd waarna naar een stuk microprogramma 
wordt gesprongen dat deze corre=t afhandelt• 

Deze afhandeling gaat als volgt in zijn w~rk 
Het adres wordt in twee stappen vanuit het adr1 en adr2 
register naar het busregister gaplaatst en vandaar naar het 
adresreg ter van het werkgeheugen• 
VervJlgens wordt de databyte vanuit het datainregisterin het 
busr3gister getransporteerd en volgt er een store-opdra=ht• 
Uiermee is de eerste databyte van het in te lezen blok afge
werkt• Dit wordt beeindigd met het opkomen van "klaar" waar
door de verbinding weer wordt v3rbroken, de binaire inhoud van 
adr1+2 met 1 wordt opgehoogd evenals de teller welke oorspronk~
lijk op nul stond• Wanneer 1a inhouden van de teller en lengte
r~gister ongelijk zijn, gaat het subkanaal verder met het opvri
gen van de volgende databyte en jenereert wederom een inter
rupt• Deze wordt weer op dezelfde manier afgehandeld Jnz• Deze 
cyclus duurt voort totdat de inhoui~n van teller en lengtere
gist~r 9elijk zijn• In dit geval volgt een statusinterrupt 
met de betekenis ''end of block"• D3 rekenmachine reageert 
hierJp ~et een stukje microprogramma dat alle registers en 
flipfloppen in channel en subkanaal reset• Hiermee is de in
voer van een blok voltooid• 

Wanneer het commando een schrijfopiracht betrJf, is de afhan
deli~g op writeinterrupt identiek met hovenstaande behalve dat 
er thans wordt uitgelezen in plaats van geschreven in het werk
geheugen• 

Het volgende dient nog vermeld te worden: 
Een statusinterrupt kan verschillende betekenissen hebben• 
Geno~md is al ''end of block"• In het algemeen zal steeds aan 
statusinterrupt worden afgegeven wanneer een "abnormale" toe
stanj optreedt b•v• een fout in het systeem• Deze kan b•v• af
komstig zijn van de paritjcheck~r bij het jatainregister• 
Hoe hierop met een microp~ogramma Jereageerd w~rdt moet nog 
worden vastgesteld en zal afhankelijk zijn van de aarà àer sto
ring• Bij een statusinterrupt worGt de statusbyte doorgegeven 
aan het busregister waarna getest kan worden welke st~tus 
het hier betreft• 

zoals vermeld kennen we naast STAPT IO nog een z•g• 



"""EÇJEST"• EEN T1 EQUEST IS EEN II,ANVP.All.G VAN BUITEN AF (OPERATEUR) 
Dr1 :~EN P.LOT< IN OP UIT TE VOEREN• IN CONCRETO HETEKBNT DIT DAT 
EEN :::HliNNgL CO~MAN!l wORD WOIWT OPGEVFAliGD UIT EBT WERKGEBEU
GENEN GETR~NSPOFTEEPD NAAE HET GEWENSTE SUPKANAAL• 

DEZE AANV~AAG V8PLCOPT ALS VCLGT : 
CP "REQUEST" VOLGT EE~ STATUSINTERRUPT MET DE TOZGEKENDE DE
TBr\m'liS "R,~QUF:S'I"• DE REKENMACHINE HANDELT DEZë INTERPOPT AF 
ALS EEN start io, MET DIT VEnSCHIL DAT AFH~NK~LIJK VAN HET 
io ADDSS STEEDS El~N 13.§.!:1!.1!.1.!2 C!ll\NNEL COr;MAND WORD WORDT 
GESELECTEERD• HET MICROPROG~A~MA BEGINT DAN OOK MLT EEN TEST 
OP HET DCO~ TE GEVEN io ADRES , WAARNA AFHANKELIJK HIBRVAN 
EEN BEPAALD COMMAND WORD KAN WORDEN OPGEZOCHT EN DOORGEGEVEN• 
DAABNA PE.I\GEH'I' HET ::J!Jf!KA.Nr,AL WEER ME'l' EEN READ- OF WRITEINTER
RUPT EN V~BLCOPT VSRDSR ALLES ZOALS BIJ start io• 



' 
6•0 microprogramrna's• 

Ipml-LOOP (l\) TEST PPOGRAMMA~ODEff (X) 
ipml-LOOF (E) TEST I'ITERRUPT {Y) 

start io 

{X) INS'f?UCTIECYCLUS (VELDST.PA) 
8XECUTIECYCLUS (BV start io) 

(C) VUL IO REG + VUL ADR1 (CllAN) 
INCR ld':RESHEGISTE? (GEH) 
er BUSBEGISTEP (GE:H) 
\TU L f:"C P ES R E Gl, ( C !lA N ) 
INC't AD'R~SR:CGISTB!"> (GEH) 
er EOSREGISTER (GBH) 
VUL LENGTBRBGISTi~:P (CHAN) 
I N C TI A r R ES R E G ( G ;~ [!) 
c.r. .B USni~GI ST:::.'R (GZH) 
VUL COf1tHNDOEEGISTEE (CHAN) 
START (CiiAN) 
l:b irml-LOOP (ecu) 

"D-iTE:~PUPT" (Y) ZEROTEST RDI NTRPT (CHAN) (D) 

"? l';AD 
IN TERP. OP T" 

"WlUTi; 
I NT B REU PT" 

"STl\TOS 
I NT ZR RU PT" 

"END OF 
~LOCK" 

"R I~ QO :~ S 1' " 

Z T:?OT EST wTTINTHPT (C I! A N) {E) 
Zt:POTf;ST STATUSINTRFT (C!lAN) (F) 
ZEFOTEST PONSINTRPT (PONSKAN) 

(D) GEGF !\DH 1 er RUSREGISTER (CHAN) 
GEEF ADH2 cl BUSREGISTER (CHAN) 
FUS P, EGIST F:n- A DP I.:Sû EG IS TER {GEH) 
er RUS REG I STT:l"1 (GEH) 
VUL I: \T AOUT REG I STEP {CHA N) 
I\ LA AR (C HA N) 
tl:: irml-LOOP 

(E) GEEF ADRES1 er BUSREGISTER (CHAN) 
GEEF ADfi2 cl BUSREGISTEP (CHAN) 
RUSf.EGISTE~-ADqESPEGISTE.E (GEH) 
GEEF D~TA er BUSREGISTER (CHANJ 
~>TOPE (GEH) 
KLAt~:-' (CiiAN) 
l::b irm LOOP (ecu) 

(F) GEEF STATUS er DUSREGISTER {CHAN) 
ZEROTEST "END :::>F BLCCK" (ecu) (G) 
2l':ROTEST "REQUEST" (ecu) (H) 
ZEROTEST "UNIT CHECK" (ecu) 

( G) P ES ET qm (CHAN) 
KLA.\H (CHAN) 
l::t ipml-LOOP (ecu) 

(H) GEEF io l\DiJES er BUSREGISTER (CHAN) 
Z i~ r; 0 TE S T i o !. D R ES (cc u ) ( J ) 

(J) rosLIJ:~EN- ADRESREGISTEr (GEH) 
er RUSRt:GISTEP (GEB) 
l:: l:: ( C) 




