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Korte inhoud: 

Ket behulp van een aicroprocessor en een regeldrukker is een 
intelligent printproces gerealiseerd. Voor de besturing is 
een taal gedefinieerd vaarYan de instructieset is gebaseerd 
op een subset van PL/I instructies. 

Trefwoordenlijst: 

Tally Printer 
Regeldrukker 
Printproces 
Print Controller 
Streaa constructor 
Kessage Handier 
KPL Print Language 
C!PL Print Langusge 
control Language 



4 

I. Inleiding 

Doel van bet afstudeerwerk was het realiseren van een 
besturing van een Tally line printer aet hebalp van een !CS
a aicroprocessor • . 

Dit afstudeerproject houdt verband met het ontwerp van een 
coaputersrsteem, waarin gestreefd wordt naar een modulaire 
opbouw volgens een telefooncentralesysteea. 

In een conventioneel systeem worden door een of meer 
hardvare processoren aeerdera parallelle processen 
uitgevoerd. Bet koppelen van die processen gebeurt door een 
ingewikkeld supervisorsrsteea. Hierbij aoet een CPU alle 
verbindingen verzorgen. 

In de nieuwe opzet worden alle devices inclusief de 
C.P.U('s) op een matrix-schakelnetwerk aangesloten. De 
"abonnees" van dit netwerk worden zoveel aogelijk autonoom 
geaaakt aet behulp van aicroprocessoren. 

Zodoende wordt door decentralisatie van de intelligentie een 
overzichtelijker en efficienter werkani systeea verkregen. 

Een device zal zelfstandig in staat zijn, verbindingen met 
andere devices op te bouwen en af te breken. 

Routines, die specifiek zijn 
zoveel mogelijk door de 
aicroprocessor uitgevoerd. 
van de CPU. 

voor een bepaald device, worden 
bij dat device behorende 

Dit spaart kostbare aachinetijd 

Binnen deze laatste filosofie is een printproces 
gerealiseerd, dat zeer coaplexe instructies aankan. PL/I 
instructies als SKIP, COLUftB(H), LINE(I) worden door bet 
printproces zelfstandig uitgevoera. Daarnaast is een aantal 
extra mogelijkheden toegevoegd als tabulatie, bufferen van 
pagina's etc. 

voor de besturing van het printproces werd een taal 
gedefinieerd, de ftCS-8 Print Language genaaad, die gebaseerd 
is op een subset van PL/I instructies. 
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II. Beschrijving Tally Line Printer 

De kern van het Tally printaechanisae is een kaa, bestaande 
uit 132 baaertjes. Er is een haaertje voor iedere 
letterpositie van de regel. Iedere haaer is voorzien van een 
klein stalen kogeltje ter grootte van een pont. Een punt 
wordt afgedrukt zodra de haaer slaat tegen een plaat die 
achter het papier en het inktlint zit. Iedere haaer wordt 
naar achteren getrokken door een vaste elektroaagneet. Zodra 
de hamer losgelaten wordt, vliegt bij naar voren en 
produceert een punt. 

De kaa met haaertjes en het p~pier kunnen zodanig 
horizontaal resp verticaal bewegen, dat per character een 
5x9 dot-aatrix wordt doorlopen. 
Elektronisch wordt een aangeboden string van aaxiaaal 132 
characters vertaald in de bijbahor~nde dota~trixen. Deze 
elektronica bestuurt de elektromagneten die de haaertjes 
vasthouden. 

De printer drukt af aet een snelheid van 125 regels per 
ainout. 
De paper advance speed is 24 regels per seconde. 

Besturing van de Tally Printer 

Signalen naar de printer 

De belangrijkste stuursignalen naar de Tally printer zijn de 
volgende: 

Data Inpot 
De characters zijn gecodeerd in 7-bit ASCII , en worden in 
serie aan de data input aangeboden. 

Character Strobe Coaaand: CSCD 
Zodra een character aan de data input overgenomen aag 
worden, wordt de CSCD lijn hoog gemaakt. Dit signaal aoet 
hoog blijven totdat een CRST terngmeldingssignaal is 
ontvangen. 

Print Coaaand: PC!D 
Bij een PC!D worden de tot dat aoaent ingelezen characters 
afgedrukt. Bij alnder dan 132 ingelezen characters wordt de 
regel naar rechts aangevuld aet bl~nts. 
PC!D moet hoog blijven totdat CRST hoog wordt. 

Buffer Reset Coaaand: BRST 
Door een BRST coaaand worden de ingelezen characters 
verwijderd uit de buffer. 
BRST aoet hoog blijven totdat CRST hoog wordt. 
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Paper !"eed: SLEI 
Zolang de SLEi 
Informatie over 
wordt verk.regen 

lijn hoog is, gaat het papier lopen. 
de positie vaar het papier zich bevindt, 

door de LCO! en VFU terogaeldingssignalen. 

Signalen van de printer 

De belangrijkste terugmeldingssignalen zijn de volgende: 

Printer Re~dy: REDY 
RED! wordt · hoog vanneer de PRINTschakelaar is ingedrukt, 
papier voorradig is en de plaat gesloten is. 

Coaaand Reset: CRST 
Geeft aan dat een coaaand (CSCD,BRST,PCMD) ontvangen is. 

Buffer Busy: BUFB 
Wanneer BUFB hoog, aogen geen cosmand signalen worden 
gegeven. 

Hardware Basy: HDiB 
Wanneer HDWB hoog, aogen geen PCMD of SLEi coaaand.s worden 
gegeven. 

Line coaplete: LCO! 
Zodra tijdens een SLEi comaand een regel is overgeslagen, 
geeft LCOM een puls. 

Vertical Foraat Unit 
Met het papier mee draait een ponsbandje. Voor iedere 
verticale positie op het papier kan in dit ponsbandje op de 
corresponderende plaats een bin~ira cole worden geponst. 
Door detectie van de 8-bit altgang van de ponsbandlezer kan 
iedere gewenste plaats op het papier vordén gedetecteerd. 
Aan de hand van dit VFU signaal kan dan het SLEV signaal op 
het juiste aoment veer laag vordén geaaakt. 
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Interface 

Tussen de Tally printer en de microprocessor is een 
interface-kaart geplaatst aet de volgende functies: 

Alle signalen van en naar de Tally printer worden 
geinverteerd, hetzij door een inverter, hetzij door een 
flipflop (zie volgende alinea's). Daardoor is in alle 
gevallen een actieve lijn la~~. 
Deze techniek heeft twee voordelen: 
1) veralnderde stoorgevoelighaia; 
2) beveiliging: de inverters en flipflops verken als boffer 
tussen de Tally-elektronica en de buitenwereld. 

Coaaandsignalen als CSCD, PCftD, BRSf, SLEI worden aet een 
JK-flipflop geklokt aet een Tally kloksignaal, alvorens ze 
worden aangeboden aan de Tally input. Deze aanier van verken 
verkleint de kans op storingen. 

De LCOft Cline complete) pulsen bleken te kort oa 
gedetecteerd te kunnen worden door de !CS-8. Daaroa werd een 
SR-flipflop tussengevoegd, die geset wordt door het LCOft 
signaal van de printer, en gereset door de extra toegevoegde 
coaaandlijn LRST ( LCOft reset). Aan de ingang van de !CS-8 
verschijnt nu in plaats van LCO!, de uitgang van deze 
flipflop (LCOM 1 genaaad). 
Na LBST laag wordt LCOft 1 hoog; na het LCO! signaal van de 
printer wordt LCOft' laag (dus ook hier: lov active). 
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III. Basisprintroutines 

Om de gebruiker van de TallJ printer te ontlasten van bet 
saaenspel aet coaaand- en terugaeldingssignalen, is een 
aantal routines geschreven voor de eleaentaire 
printhandelingen. Deze basisroutines zijn de volgende: 

1) Print-subroutine. 
De te printen regel, gecodeerd in ASCII, wordt geplaatst in 
bank 14 van het aicroprocessorgeheagen vanaf adres 0. Het 
aantal characters van de regel wordt gegeven als binair 
getal in register D. Wanneer na de subroutine PRNTER wordt 
aangeroepen, wordt deze string afgedrukt. 
De regel is aaxiaaal 132 characters lang. Indien langer, 
wordt de regel rechts afgesneden. Indien korder, wordt hij 
rechts aangevuld aet blanks. 
Een return volgt, zodra de data zijn overgenoaen door de 
printer. Daar het ·overneaen van dat~ veel ainder tijd vergt, 
dan de aechaniek nodig heeft oa een regel te printen, kan de 
rest van de printcyclus worden gebruikt oa de v~lgende regel 
te foraeren. Het resultaat is, dat de printer continu door 
kan verken. 

2) Sla 
Indien 
binair 
SLOVER 

over subroutine. 
N regels aoeten worden overgeslagen, wordt N als 
getal in register D geplaatst, waarna de subroutine 

wordt aangeroepen. 

3) Skip To Channel (aechanisch). 
Indien in de VPU ponsband ergens een binaire code is 
geponst, in register D dezelfde code wordt geplaatst en 
vervolgens de subroutine KRLftCH wordt aangeroepen, gaat het 
papier lopen totdat de VPU deze code heeft gedetecteerd. 
Per definitie is het begin van de pagina aangegeven door 
code 1 binair. 
Er wordt nooit verder gesprongen dan naar het begin van de 
yolgende pagina. Dit is een veiligheidsaaatregel, voor het 
geval dat de gebruiker in register D een code plaatst die 
niet op de ponsband voorkoat. Het papier zou anders in een 
dergelijk geval eindeloos blijven doorlopen. 

4) Skip To Channel (elektronisch). 
Teneinde de prograaaeur invloed te geven op de instelling 
van de kanalen, is de VFU aet een prograaaa nagebootst. 
In bank 8 van het KCS-8 geheugen vanaf plaats 202 staan de 
aet kanaal 2 t/11 12 corresponderende regelnuaaers. wanneer 
na in register D een kanaalnuaaer (1 t/11 12) wordt geplaatst 
en de subroutine KNLEL wordt aangeroepen, wordt gesprougen 
naar het bij dat kanaal behorende regelnoaaer. 

zowel voor K.ML!CH als KHLEL geldt, dat niet gesprong.en wordt 
wanneer bij het aanroepen van de subroutine reeds de goede 
positie is bereikt. 
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5) Fora Feed. 
Wanneer de subroutine PF wordt aangeroepen, beeft dit het 
springen naar het begin van de eerstvolgende pagina· tot 
gevolg. Ook vanneer bij het a1nroapen v1n de subroutine 
reeds de goede positie is bereikt, vindt actie plaats. Dit 
in tegenstelling tot de kanaal-subroutines. 

6) Blanks. 
oa bij lange blank-strings niet iedere blank als character 
te hoeven geven, kan ook volstaan worden aet een control. 
Het aantal blanks wordt dan opgegeven in register D, waarna 
de subroutine BLABKS wordt aangeroepen. 

7) Interrupt. 
Na aanroepen van de subroutine IMTERR st~pt de printer, 
totdat de PRINT-schakelaar op de printer opnieov vordt 
ingedrukt. Deze subroutine is van belang voor papier 
verwisselen ed., op bepaalde plaatsen in het prograaaa. 

8) Print Characterset 
deze routine gaat eindeloos op alle posities alle characters 
printen. Voor testen van de printer, instellen van de 
papierdikte etc. 
Deze routine wijkt af van de voorgaande doordat bij niet 
tijdens een progra11111 k1n wor:ian atngar~ap~n. 
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IV. ftCS-8 Print Langnage 

In principe kan iedere denkbare tekst op de printer worden 
afgedrukt door het geven v~n ch~racterstrings en het 
aanroepen van de basisprintroutines zoals beschreven in het 
vorige hoofdstuk. Tossen PL/I stateaents als SKIP, PAGE, 
LINE(N) etc en deze basisprintroutines zitten echter zeer 
veel bewerkingen. Het zoo wenselijk zijn, als deze 
beverkingen zoveel mogelijt .door het printproces zelf zouden 
kunnen worden uitgevoerd in plaats van door de CPU. 

voor dit doel werd een taal gedefinieard aet behulp waarvan 
coaplexe printroutines kunnen worden bestuurd. Deze taal, 
!CS-8 Print Language (ftPL) genaaad, is gebaseerd op een 
subset van PL/I printinstructies. 

Besturing van het printproces geschiedt door een 
characterstring naar het printproces te sturen die voldoet 
aan de !PL syntax zoals gegeven op blz 13. 

Bet printproces pleegt een syntaxcontrole; de daarbij 
geconstateerde fouten worden direct teruggeaeld. 
Riet-syntactische fouten worden door het printproces 
afgehandeld zonder dat foutaaldingen worden gegeven. 

Voorbeeld 1: vanneer na de coaaand LIHE(10) volgt: LIHE(9), 
wordt autoaatisch de coaaand PAGE uitgevoerd. 
voorbeeld 2: bij •internal representation•: FZ(9) aet 
•external representation•: F(S), worden 8 sterretjes 
geprint. 
Voorbeeld 3: bij de comaand HTAB(3) volgt een foutaalding 
naar het oparating systea. 

ftPL werkt 
geschikt in 
prograaaeur 
bereiken. 

aet uitgeschreven instructies en is als zodanig 
die gevallen waarin printinstructies van de 

zonder verdere beverkingen het printproces 

In die gevallen echter, waarin de printinstructies van de 
prograaaeur vel eerst door een ander systeea worden 
geïnterpreteerd, kan het wenselijk zijn, de instructies zo 
kort aogelijk te houden. Voor dit doel is een verkorte vora 
van ftPL gedefinieerd, Coapressed !CS-8 Print Language (C!PL) 
genaaad. 

Een instructie als COLO!N(100) in !PL (11 byte) wordt in 
C!PL, hexadecimaal genoteerd: 2E 64 (2 byte). 

Zie de syntax op blz 15. 



Kenaarken MPL/C!PL. 

samenvatting van de mogelijkheden aet !PL/CMPL 

1- Marges 
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Alle tekst wordt afgedrukt binnen linker-, rechter-, boven
en onderaarges. De margebreedten hebben standaardvaardes, 
maar kunnen door de prograaaear worden veranderd of 
verwijderd. 
Bij overschrijding van de rechtermarge volgt aatoaatisch een 
SKIP. 
Bij overschrijding van de onderaarge volgt automatisch een 
PAGE. 

2- Papiersoort, characterset 
Indien de prograameur een afwijkende papiersoort of 
characterset wenst, stopt de .printer en geeft zelfstandig 
een bericht door naar de operator. Het printproces gaat veer 
verder zodra de operator het opnieuw start. 

3- Double-print Kode 
double-print Mode 
Pagina's kunnen ahw worden nvoorgedrakt" aet een vooraf 
gegeven tekst ter lengte van aaximaal 1 pagina. 
Toepassingen: opschriften boven iedere pagina, kaders voor 
tabellen, snijlijnen etc. 

4- Tabulatie 
Horizontale en verticale tabulatiestoppen kunnen worden 
opgegeven. Na de instructie HTAB resp VTAB wordt gesprongen 
naar de eerstvolgende horizontale resp verticale 
tabulatiestop. 

5- Kanalen 
Naar bepaalde plaatsen op het papier kan worden gesprongen 
door daarmee corresponderende kanalen aan te roepen. Welk 
regelnummer bij welk kanaal hoort, kan door de programmeur 
worden ingesteld. 

6- Repeat 
Oe laatst geprinte pagina kan word.en herhaald, zowel door de 
programmeur als door de operator. 

7- Conversie 
Af te drukken vaarden kunnen in een andere vorm aan het 
printproces worden gegeven dan waarin ze afgedrukt moeten 
worden. Voorbeeld: een getal dat floatlog point wordt 
gegeven kan fixed point worden afgedrukt. 

8- Operator aessage 
De programmeur kan op een bepaalde plaats in het programma 
de printer stopzetten en een door hea opgestelde boodschap 
aan de operator sturen, waarna de operator het proces veer 
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moet starten. 

V. ftPL/C!PL, Syntax, Sea~ntiek 

SYNTAX 

verklaring van de in de syntax gebruikte tekens. 

< > : de uitdrukking tossen < > vordt ergens 
gedefinieerd. Dus staat ze alnstens in een regel links van . -.-. 

: de uitdrukking .links van dit teken of rechts 
ervan aag voorkoaen. Riet beide, tanzij elders gedefinieerd. 

( } : de ai tdrukking tussen ( } •~g een willekeurig 
aantal •alen herhaald worden, tenzij links van [ een cijfer 
staat. In dat geval is dit het aaximaa aantal. De 
uitdrukking aag in dat geval ook weggelaten worden. 

r 1 : de uitdrukking tussen r 1 11ag weggelaten worden. 



!CS-8 PRINT LABGUAGE 

<input streaa> := (<instruction><a>} 

<instruction> := <'OPEM'-instroction>l 
<'CBANGE'-instruction>l 
<'CLOSE'-instruction>l 
<'!ESSAGE'-instruction>l 
<'PRINT'-instroction> 

<a> := een of aeer blanks 

<'OPEN'-instruction> := "<docuaent naae>•<a> 
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r"<docuaent naae>"<a>~ 'OPEN' 
(<o><paraaeter specification>;} 

<'CB!NGE'-instruction> := "<docuaent naae>"<a> 
r"<docuaent naae>"<a>~ 'CHANGE' 
(<a><parameter specification>} 

<'CLOSE 1 -instruction> := "<docoaent naae>"<a>'CLOSE' 

<'ftESSAGE'-instruction> := "<document naae>"<a>'!ESSAGE'<o> 
<aessage> 

<'PRINT'-instruction> := "<docuaent name>"<a>'PRINT' 
<a>(<tripl!t>l<=~••~nd>l 
• ('<string> •) • } 

<docuaent name> := (<letter>t<digit>} 

<paraaeter specification>:= <paraaeter1><a><nuaber>l 
VT<a>t9(<nuaber>,}<nuaber>l 
BT<a>••(<nuaber>,}<nuaber>l 
CL<a>•O(<noaber>,}<number> 

(llessage> 

<triplet> 

<blank> 

<coaaand> 

<coaaand1> 

<coaaand2> 

<string> 

:= nog niet gedefinieerd 

:= <internal representation><a> 
r<repetition factor><a>~ 
<external representation> 
<blank><valoe> 

:= een blank character 

:= <coaaand1>r(<nuaber>)~ 1 
<coaaand2> 

:= XISKIPICOLU!NILIHEfCHAIHEL 

:= PAGEIHTABIVTAB 

:= (<character>} zonder ') • 
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<character> := <letter>f<digit>t<deliaiter> 

<letter> ·-.- AIBICIDIEJFIGIBIIIJIKILIMINI 
OIPIQIRISITIUIVIIIIIYIZI 
afbJcldlelflglhliljltlllalnl 
otpfqtrrsrtrarvrvrxtrrz 

<digit> . -.- 0111213141516171819 

<deliaiter> ·-.- c P r •r I{ I }I[ I ]ISI~I:t:l#l Lf.lf 
rh l+l-lal•l•l 0 l&f 11 .. 1<1=1>1 
+1(1) l"l'ltlllllil_l:l:l?l! 

<parameter1> := BLIBCIPLILPIPCICSIDM 

<paraaeter2> . -.- VTIBTICL 

<nuaber> . -.- 3((digit>} 

<internal representation>:= <int repr real>l<int repr coapl> 

<int repr real> 

<int repr compl> 

<int repr 1> 

<int repr 2> 

<picture> 

<picture syabol> 

:= <int repr 1>(<nnaber>) 1 
<int rapr 2>(<nnaber> 
,.,<nuaber>,) IP'<picture>' 

·-.- C(<int repr real> 
,., <int repr real>,) 

·-.- EIAIB 

. -.- FBIFPJFZ 

. -.- {<picture syabol>} 

·-.- 91AIXIBISIZI•I+I-I·IIIEICRIDBI 
V IK 1 F (<n uaber>) 

<external representation>:= <ext repr real>l<ext repr coapl> 

<ext repr real> 

<ext repr 1> 

<ext repr 2> 

<ext repr compl> 

<repetition factor> 

:= NCI<ext repr 1>(<nuaber>) 1 
<axt rapr 2>(<nnaber>,.,<naaber> 
,.,<nullber>1 ,) IP'<picture>' 

:= AJB 

:= FIE 

:= C(<ext repr real> 
,.,<ext repr real>1 ) 

:= <naaber> 
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MCS-8 COMPRESSED PRINT LANGUAGE 

Syntax identiek aan de voorgaande behoudens de volgende 
wijzigingen: 

<parameter specification>:= <parameter1><byte>l 
<39)20(<byta>}l 
<3a)20( <byte>} 
<3b>t 1 (<byte>} 

<byte> := 8-bit binair getal 

<<character><character>> := hexadecimaal geschreven byte 

<comaand> := <coaaand1>r<byte>,J<coaaand2> 

<int repr real> := <int repr 1><byte>l 
<int repr 2><byte>r<byte>,l 
P'<picture>' 

<ext repr real> := <ext repr 1><byte>l 
<ext repr 2><byte>r<byte> 
r<byte>,,JP'<picture>• 

<repetition factor> := <byte> 

De lettercombinaties worden vervangen door bytes volgens de 
volgende tabel (de bytes zijn hexadeciaaal genoteerd): 

BL 
BC 
PL 
LP 
PC 
es 
Df! 
VT 
HT 
CL 
HC 
FB 
FP 
FZ 

<32> 
<33> 
<34> 
<35> 
<36> 
<37> 
<38> 
<39> 
<3A> 
<38> 
<3C> 
<3D> 
<3E> 
<3F> 

'OPEN' 
1 CHANGE' 
I CLOSE' 
1 l!ESSAGE 1 

1 PRINT 1 

-~PAGE'\.. 
HTAB 
VTAB 
x 
SKIP 
COLUMN 
LINE 
CHAMNEL 

<21> 
<23> 
<24> 
<25> 
<26> 

<29> 
<2A> 
<2B> 
<2C> 
<2D> 
<2E> 
<2F> 
<30> 



SEIUNTIEK 

PrintinstrQcties 
Het printproces kan worden bestuurd met 
soorten instructies: 
OPEN 

. CHANGE 
MESSAGE 
PRINT 
CLOSE 
Met deze instructies kan een 
printaogelijkheden worden gerealiseerd. 

Opbouw printinstructie 

de volgende 

subset Yan 

Een printinstructie bestaat uit drie delen: 
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vijf 

PL/I 

1) docoaent name ( bij 'OPEN'- en 'CHANGE'-instructie is 
bovendien mogelijk een tweede document name ter aanduiding 
van het Yolgende te printen docoaent). 
2) aanduiding van het soort instructie 
3) specificaties ( behalve bij de 'CLOSE'-instructie ) 

Document 
Een docuaent is een verzameling van een of meer 
printpagina•s, waarop aansluitende tekst wordt geprint. 

Volgorde 
De printinstructies voor een docoaent worden verwerkt in de 
volgorde waarin zij het printproces bereiken. 

Docoaent name 
Het printproces moet printinstructies voor verschillende 
doeomenten kunnen verwerken, ook indien deze door elkaar het 
printproces bereiken. Ter onderscheiding is het daarom 
noodzakelijk, dat aan ieder document een naam wordt 
toegekend. In iedere printinstructie is daarom de 
docuaentnaae opgenomen van bet document, waarop de 
instructie betrekking heeft. 
De docuaentnaam is een cbaracterstring van onbeperkte lengte 
waarin geen blanks mogen voorkoaen. 

Opeenvolging documenten 
De printoutpat voor een job bestaat veelal uit verschillende 
delen. De mogelijkheid bestast, om deze delen als 
afzonderlijke documenten te definieren. De printinstructies 
voor deze documenten mogen dan door elkaar gegeven worden, 
vaarbij bet printproces de taak beeft, ze uit elkaar te 
houden en te ververken tot afzonderlijke docuaenten. In de 
'OPEN'- en eventueel de 'CHANGE'-instructie worden 
aanwijzingen gegeven voor het in de goede volgorde afdrukken 
van de docuaenten. 
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Foutacties bij foutieve instructies 

Foutieve docuaentnaaa 
Indien een 1 CHAHGE 1 -, 1 HESSAGE'- of 1 PRINT 1 -instructie wordt 
gegeven onder een docuaentnaaa die niet voorheen in een 
'OPEN'-instructie was gespecificeerd, dan wordt een 
erroractie ondernoaen. wordt hierop niet ingegaan, dan wordt 
de betreffende instructie genegeerd. 
Indien van een 'CLOSE •-instructie de docuaentnaaa onbekend 
is, wordt eveneens een erroractie onderno•en; wordt deze 
niet beantwoord, dan wordt de queue van de op dat ao•ent in 
de roulatie zijnde docuaentnaaen vastgelegd. Zodra al deze 
docuaenten zijn afgesloten op een na, wordt de 'CLOSE'
instructie aet de onbekende docuaentnaaa betrokken op het 
overgebleven docuaent. 
Bij n 'CLOSE'-instructies aet onbekende docuaentnaaa is de 
reactie analoog, aet dien verstande dat nu wordt gewacht tot 
alle in roulatie zijnde docuaenten zijn afgesloten op n na, 
waarna autoaatisch deze n laatste docuaenten ook worden 
afgesloten. 
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'JP!H'-instructie 

------------------------------------------------------------
Functie 
De 'OPEH•-instructie heeft de volgende functies: 
1) initiatie van een document 
2) het geven van parameters die, tenzij later gewijzigd door 
een 'CHANGE'-instructie, voor het printen van het gehele 
docuaent van toepassing zijn 
3) indien de print-output van een job uit meerdere 
documenten bestaat, het geven van een aanwijzing voor de 
juiste volgorde. 

Initiatie docuaent 
Jnder initiatie v~n een iocuaent vordt verstaan: het 
reserveren van boffercapaciteit en van printpagina's voor 
het te print~n document. 

Volgorde 
Indien de printoutput van een job uit meerdere delen 
bestaat, worden twee documentna•en gespecificeerd. De eerste 
definieert de naam van het document waarop de 'OPEN'
instructie betrekking heeft. De tweede geeft de naam van het 
document, dat daarop aoet volgen. wordt geen tweede 
documentnaam gegeven, dan betekent dit, dat het betreffende 
docuaent het laatste deel is van een printoutput. 

Parameters 
Soorten parameters: 
aantal regels per pagina, aantal posities per regel, begin 
regelnumaer, begin letterpositie, regelnaamers vertikale 
tab, positienaamers horizontale tab, papiersoortcode, 
gegevens voor de double-print aode, lijst van de met de 
kanalen 2 t/m 12 corresponderende regelnuamers. 



Voorbeeld van een 'OPEN'- instructie: 

"doc.naae 1" "doc.naae 2" 'OPEN' BC 6; HT 15,20; 

Het resultaat hierwan is, dat iedere regel 
begonnen wordt op positie 6, en dat 
de koloaaen 15 en 20 gelden als horizontale 
tabolatieposities. 
Voor de overige para•eters 
worden standaardwaarden aangehouden. 

Het volgende af te drukken docuaent is het 
docuaent, aangeduid aet "doc.naae2" 

voor een beschrijwing van de paraaeters 
zie de volgende paragraaf. 

19 
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Paraaeters 

Begin Line-number - BL 
Alle regels aet regelnuaaer < BL worden overgeslagen. 
BL is maximaal 33 (halve standaardpagina) • Indien een 
hogere vaarde is gespecificeerd, wordt BL:=33 genoaen. 

Begin Coluan - BC 
Van iedere regel worden de posities < BC gevuld met blanks. 
Indien na specificatie van BC geldt: PL+BC-1>132, wordt PL 
(positions per line) gewijzigd in 133-BC (132 is de 
capaciteit van de aeeste printers). 
BC is maxiaaal 66 (halve regellengte) • Indien een hogere 
vaarde is gespecificeerd, wordt BC:=66 genoaen. 

Aan BC en BL is een aaxiaum gasteld 
teneinde na een foutieve specificatie door de 
prograaaeor het papierverlies binnen de perken 
te houden. 
Beschouw bijv in dit verband het theoretische 
geval dat abusievelijk wordt gespecificeerd: 
BC 132;, dan zou na iedere character autoaa
tisch een carriage return volgen. 

Positions per Line - PL . 
Indien voor een printregel een aantal karakters wordt 
gegeven dat PL overschrijdt, dan wordt het teveel op de 
volgende regel afgedrukt vanaf positie BP. 
PL is exclusief de (BC-1) spaties aan het begin van een 
regel. 
PL is maximaal 132. Indien groter, wordt het teveel 
genegeerd. 
Indien na specificatie van PL geldt: PL+BC-1>132, wordt BC 
gewijzigd in 133-PL. 

Lines per Page - LP 
Zodra na het springen op een nieuwe pagina vanaf de 
beginpositie LP regels zijn geprint, blanko regels 
meegerekend, wordt gesprongen op een nieuwe pagina. Daar 
wordt begonnen op regel BL en positie BC. Indien LP > 
(aantal fysieke regels per pagina) , dan wordt achter elkaar 
geprint tot LP ·is bereikt, waarna gesprongen wordt naar de 
eerstvolgende pagina. 
LP is maximaal 132 (twee standaardpagina•s) • Indien groter 
wordt het teveel genegeerd. 

Dit maximoa is gesteld in verband met 
de benodigde bufferca.paci tei t tan beh:lave van 
de "repeat mode" , dvz de mogelijkheid oa de 
laatst afgedrukte pagina nogaaais af te 
drukken. 
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Channel List - CL 
Het is magelijk, om naar een bepaalde plaats op het papier 
te springen • Dit gebeurt door een bepaald kanaal aan te 
roepen aet de coaaand : CHANNEL(n). Het aet kanaal (n) 
corresponderende regelnummer is vooraf gegeven in de channel 
list (bij ontbreken daarvan wordt de standaardvaarde 
aangehouden}. Deze channel list is een rij getallen, 
gescheiden door komma's; het eerste getal is het met kanaal 
2 corresponderende regelnuamer. 
Per definitie komt kanaal 1 altijd overeen met regelnummer 1 
(begin van de pagina) ; deze hoeft dus niet te worden 
gespecificeerd. 
Het aantal kanalen is 12, zodat dus aa~imaal 11 regelnomaers 
kunnen worden gegeven. 
Het formaat is als volgt: CL n2,n3, ••• ,nx; • 
Hierin is n2 het met kanaal 2 . corresponderende regelnumaer, 
n3 idem voor kanaal 3 etc., en nx het regelnummer voor het 
hoogste kanaal dat aen vil gebruiken. De regelnummers worden 
gegeven in opklimmende volgorde, gescheiden door komma's en 
afgesloten met een puntkomma. De regelnamaers v~rden gegeven 
als deciaale getallen ~132. Indien groter dan 132, wordt het 
teveel genegeerd. 

voorbeeld: 
Als channel list is opgegeven: CL 2q,6S; 
Na de coaaand CHANNEL(1) wordt gesprongen 
naar het begin van de volgende pagina. Na 
CHANNEL(3) naar regelnummer 65 en na 
CHA!HiEL (4) naar het standaardregelnummer 
van kanaal 4. 

Vertical Tabulation list - VT 
De regels waarop bij een verticale tabolatie instructie 
gesprongen moet worden, worden met VT gespecificeerd de 
regelnumaers dienen te worden gegeven in opkliaa~nde 
volgorde, gescheiden door koaaa•s en afgesloten met een 
puntkomma. 
Tabulatieregelnummers, die LP 

totdilt 
Vanaf 

beschouwd als niet gegeven, 
instructie wordt vergroot. 
tabulatiestoppen, voorzover ze nu 
liggen, vel van toepassing. 

overschrijden, worden 
LP in een 1 CHANGE 1 -

dat moment zijn deze 
binnen de nieuwe LP 

de Omgekeerd worden na een verkleining van LP 
tabulatiestoppen, die daardoor buiten LP Z1Jn komen te 
vallen, vanaf dat moaent beschouwd als niet gegeven. 
Maximaal mogen 20 verticale tabulatieposities worden 
gegeven. 

Horizontal Tabulation list - RT 
De posities, waarop bij een horizontale tabulatie instructie 
gesprongen moet worden, worden met HT gespecificeerd. De 
tabulatieposities dienen te worden ~egeven in opklimmende 
volgorde, gescheiden door komma's en afgesloten met een 
puntkomma. 
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Tabulatieposities, die PL overschrijden, worden beschouwd 
als niet gegeven, totdat in een 'CHANGE'- instructie PL 
wordt vergroot. Vanaf dat moaent zijn deze tabulatiestoppen, 
voorzover ze nu binnen de nieuwe PL liggen, vel van 
toepassing. 
Omgekeerd worden na een verkleining. van PL de 
tabulatiestoppen, die daardoor buiten PL Z1Jn komen te 
vallen, vanaf dat moaent beschouwd als niet gegeven. 
Maxiaaal mogen 20 horizontale tabulatieposities worden 
gegeven. 

Paper Code - PC 
Indien het document op een andere dan de standaard
papiersoort moet worden afgedrukt, wordt een code voor de 
gewenste papiersoort opgegeven. Dit gebeurt door het 
toekennen van een vaarde aan de parameter PC. Deze vaarde is 
een getal van 1 t/m 132, en is gelijk aan de afgesproken 
code voor een bepaalde papiersoort. Indien niet voorzien is 
in de goede papiersoort, gaat er een melding naar de 
console. Het document wordt dan pas geprint na interventie 
door de operator. 
Indien veer wordt overgegaan op de standaard- papiersoort, 
hetzij op een derde papiersoort, dient door aiddel van een 
'CHANGE'- instructie PC opnieuw te worden gewijzigd. 
voor de standaardpapiersoort is de code 1. 

Character Set - es 
Indien het document met een andere dan de standaard
characterset aoet worden afgedrukt, wordt een code voor de 
gewenste characterset opgegeven. Dit gebeurt door bet 
toekennen van een vaarde aan de parameter es. Deze vaarde is 
een getal van 1-132, en is gelijk aan de afgesproken code 
voor een bepaalde characterset. Indien niet voorzien is in 
de goede characterset, gaat er een aelding naar de console. 
Het docuaent wordt dan pas geprint na interventie door de 
operator. 
Indien veer wordt overgegaan op de standaard- characterset, 
betzij op een derde characterset, dient door aiddel van een 
'CHANGE'- instructie CS opnieuw te worden gewijzigd. 
voor de standaard- characterset is de code 1 

Double-print Mode - DM 
Met behulp van de double- print faciliteit is het mogelijk, 
twee pagina's over elkaar heen te printen. In dat geval 
wordt eerst een pagina niet geprint, maar gebufferd. Indien 
gewenst, kan iedere volgende pagina worden afgedrukt over 
deze gebufferde pagina heen. Het effect is, dat alle 
pagina's ahv zijn "voorgedrukt" met de gebufferde pagina. 
Bij twee niet-blanks op dezelfde positie wordt voorrang 
gegeven aan de niet- gebufferde character. 
Toepassingen: kaders voor tabellen, opschriften boven iedere 
pagina, snijlijnen etc. 

De 'OPEN'- parameters boeven voor de twee over elkaar af te 



drukken pagina's 
verschillend, dient 
worden geaaakt. 
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niet hetzelfde te zijn. Indien 
van de 1 CHlNGE 1 - instructie gebruik te 

Indien van de double-print aode gebruik gemaakt wordt, wordt 
aan de paraaeter DM een vaarde toegekend. Deze kan zijn: 1, 
2 of 3. Wanneer een hogere vaarde voor D~ wordt opgegeven, 
wordt DM=3 aangehouden. 

De betekenis is als volgt: 

1- alle volgende printinstructies worden noraaal, dns 
double-print, uitgevoerd. De paraaeterspecificatie: 
hoeft slechts te worden gegeven als eerder een andere 
voor DM van toepassing was. 

2- alle printinstructies na de specificatie: DK 1; , 
verwerkt tot een pagina die slechts in het gehangen 
printproces wordt opgeslagen. Slechts een pagina kan 
gebufferd. Eventuele volgende (delen van) pagina's 
genegeerd. 

3- iedere na de specificatie: DM 3; volgende pagina 
afgedrukt over de eerder gebufferde pagina heen. 

Voorbeeld: 
We villen aan alle te printen pagina's 
snijlijnen toevoegen. Instructies als volgt: 

"doc.naae" 1 0PEN 1 DK 2; BL 1; LP 66; 

zonder 
DK 1; 
waarde 

worden 
van .het 

worden 
worden 

wordt 

"doc.naae" 'PRINT' COLUKN{24) '('I')' COLUKN(108) 
'('I')' 
LINE(66) COLUMB(24) '('1') 1 COLU~N(108) '('I')' 

"doc.naae" 'CHANGE' DM 3; BL 3; LP 60; 

Alle printinstructies die hierna volgen, 
worden verwerkt tot pagina's aet op zowel de 
eerste als op de laatste regel op positie 
24 en 108 de character 1 • 
Na de instructie: 

"doc.naae 'CHANGE' DK 1; 

worden alle volgende pagina's verwerkt tot 
pagina's zonder toevoeging van snijlijnen. 

Na de instructie: 

doc.naae 'CHANGE' DM 2; 

kan een nieuwe te bufferen pagina worden 
gegeven ter vervanging van de voorgaande. 
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Fouten 

Doublure 
Wanneer als eerste documentnaam in een 1 0PEN 1 -instructie een 
naaa wordt gegeven, die voor een ander, nog niet afgesloten 
printproces al in gebruik was, dan wordt een erroractie 
ondernomen. 

Foutieve tweede documentnaam 
Bij opeenvolging van doeomenten kan de tweede documentnaam 
foutief zijn. Dit kan pas worden gedetecteerd bij de 
'CLOSE 1 -instructie van het eerste document. 
wanneer in de 'OPEN'-instructie, als documentnaam A is 
gespecificeerd aet als tweede docuaentnaam B, en een 
1 CLOSE 1 -instructie voor A bereikt het printproces voordat 
een 'OPEN'-instructie voor B is gegeven, dan wordt A als 
regel niet gevolgd door B. 

Fouten in de p~r~meters 
Parameters kunnen slechts vaarden aannemen van 1 t/m 132. 
Wordt abusievelijk als vaarde voor een paraaeter 0 
gespecificeerd, dan wordt deze door het printproces 
vervangen door 1. Voor gespecificeerde vaarden groter dan 
132 wordt 132 aangehouden. Uitzonderingen hierop vormen de 
parameters BL, BC en DM, aet maxima van resp 33, 66 en 3. 
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Standaard paraaeters 

Wanneer een paraaeter niet is gespecificeerd, wordt hiervoor 
een standaardvaarde aangehouden zoals vermeld in de volgende 
lijst: 

BL (begin line) 
BC (begin coloan) 
PL (positions per line) 
LP (lines per page) 
CL (channel list) 
VT (vertical tab list) 
HT (horizontal tab list) 
PC (paper code) 
CS (character set) 
DM (double print mode) 

4 
7 
120 
60 
2,3,5,10,20,40,60; 
5,10,20,30,40,50,60; 
10,20,40,60,80,100; 
1 
1 
1 
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• CHANGE' -instructie 

Functie 
Een 'CHANGE 1 -instructie heeft tot doel, in de 'OPEN 1 -

instructie gegeven specificaties te veranderen of aan te 
vullen. 
Alle na een 'CHANGE'- instructie volgende printinstructies 
worden verwerkt tot pagina•s, waarop de nieuwe paralleters 
van toepassing zijn. 
In 'CHANGE•- instructies kunnen dezelfde parameters worden 
gegeven als in de 'OPEN'- instructie. Voor de na 'CHANGE' 
niet gespecificeerde parameters worden de vaarden 
aangehouden die voorheen van toepassing varen (dus in het 
algeaeen niet de standaard- defaultwaarden) • 

Het is eveneens aogelijk, door bet geven van een tweede 
documentnaa11 het volgende document aan te geven. Zo in de 
'OPER 1 -instructie reeds een tweede docuaentnaam gegeven vas, 
vervalt deze. 

Foutacties naar aanleiding 
geheel overeenkaastig de 
instructie. 

van 'CHANGE'-instructies zijn 
foutacties bij de 'OPEN'-

Indien PL wordt veranderd op het moaent dat een ingelezen 
regel nog niet is afgedrukt, wordt eerst autoaatisch SKIP 
gegeven. Daarna pas wordt de nieuwe PL van toepassing. 

De reden hiervan is, dat moeilijkheden zouden 
ontstaan vanneer op het moment dat PL wordt 
veranderd, het aantal ingelezen characters 
van de lopende regel de nieuwe PL reeds 
overschreden zou hebben. 

Indien LP wordt veranderd in LP', tervijl het aantal 
ingelezen regels van de lopende pagina (=LC) groter is dan 
LP', wordt auto11atisch PAGE gegeven. Indien LC<LP', mag 
tijdens het inlezen van een pagina, LP worden veranderd, 
zonder dat dit een autoaatische PAGE tot gevolg heeft. 

Indien BL wordt veranderd, nadat al een of meer regels van 
een pagina zijn ingelezen, is de nieuwe vaarde pas aet 
ingang van de volgende pagina van toepassing. Indien BL 
wordt veranderd direkt na de PAGE coaaand, is de nieuwe 
waarde 11eteen voor de nieuwe pagina van toepassing. 

Indien BC wordt veranderd, nadat al een of aeer characters 
van de lopende regel zijn ingelezen, is de nieuwe waarde pas 
aet ingang van de volgende regel van toepassing. Indien BC 
wordt veranderd direkt na bet afdrukken van een regel, is de 
nieuwe vaarde lieteen voor de nieuwe regel van toepassing. 
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Indien VT , HT of de Channel List vorden veranderd, zijn de 
nieuve vaarden •eteen van toepassing. 
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1 ftESSAGE 1 -instroctie 

Functie 
In een 'ftESSAGE 1 -instroctie kan een instructie aan het 
printproces worden gegeven, die niet besloten is in een van 
de andere soorten instructies. ze geven bovendien aan de 
operator en aan andere processen de gelegenheid, in het 
printproces in te grijpen. 

ftogelijke aessages: 

1- Opgave van een bericht voor de operateur. Het bericht aag 
een .willekeurige characterstring zijn. Bet printen van het 
docuaent wordt na detectie van de · message gestaakt, de 
characterstring verschijnt op de operateursconsole, waarna 
het proces opnieuw gestart aoet worden door de operateur. 

2- herhalen van de laatst geprinte pagina. 
Deze message kan ook gegeven worden door een knop op de line 
printer. 

3- opdracht, een of een reeks 3o~u•entan aat voorrang af te 
drukken. 

4- aanduiding va~ een afwijkende taal (DSL, FORftAT 
volgens welke de volgende instructies geinterpreteerd 
te worden. Ha de laatste instructie in deze taal 
opnieuw een message gegeven te worden om het einde 
file aan te geven. 

etc.) , 
dienen 
dient 

van de 
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'PRINT'-instructie 

Functie 
Een 'PRINT'-instructie kan inforaatie bevatten voor het 
saaenstellen van een string : daarnaast instructies voor de 
indeling van de pagina die de 'OPEN'-instructies aanvullen. 
In dezelfde volgorde, als waarin de 1 PRIHT'-instructies voor 
een docuaent binnenkoaen, worden de hierdoor bepaalde 
strings aaneengeschakeld en gevormd tot regels en pagina's. 

Specificaties 
Zes soorten specificaties kunnen in de 'PRINT'- instructie 
worden gegeven: •coaaand•, •internal representation•, 
•repetition factor•, •external representation•, •value•, 
•string•. 

Triplet 
•value• moet altijd vergezeld gaan van beide specificaties 
•ïnternal representation• en •external representation•. 
saaen heten ze een triplet. voor n opeenvolgende •value•s 
met dezelfde •internal representatian• en •external 
representation• kan aan dit triplet nog een •repetition 
factor• gelijk aan n worden toegevoegd. 
Bet is dus niet noodzakelijk, oa in dit geval n 
afzonderlijke tripletten te definieren. 
Comaands, strings en tripletten aogen in een willekeurige 
volgorde door elkaar gegeven worden. 

Lengte 
De lengte van de 'PRIMT 1 -specificaties is onbeperkt. 

Coaaand 
De •coaaand' geeft specificaties voor 
papier. Dit in aanvulling van de 
instructie gegeven specificaties. 

de indeling van het 
reeds in de 'OPEN'-

•valoe• - 'Internal Representation• - 'External Representa
tion• 
De •value• is een getalvaarde _of characterstring, vaarvan de 
codering beschreven is in •internal representation•. Het 
printproces interpreteert met behulp van de •internal 
representation• de •value• en drukt deze af in een foraaat 
dat beschreven is aet •external representation•. 

•string• 
In plaats van een triplet kan ook een string worden gegeven, 
geopend met de stringquote: • {' en afgesloten door: ') •. De 
characterstring tussen de beide stringquotes wordt 
rechtstreeks geprint. De lengte van de string _hoeft in dit 
geval niet te worden gespecificeerd. Daar staat als 
voorvaarde tegenover, dat tussen de stringquotes niet de 
charactercoabinatie: ') • aag voorkomen. 
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Verwerking 
Iedere 'PRINT'- instructie heeft tot gevolg dat aan het 
docuaent een characterstring (eventueel bestaande uit 
blanks) wordt toegevoegd. Deze characterstrings worden 
geconcateneerd. wanneer hierdoor een regel zou ontstaan, 
langer dan PL characters, dan wordt de regel afgebroken en 
voortgezet op de volgende regel. 
Op analoge wijze wordt, vanneer een pagina zoo ontstaan, 
langer dan LP regels, aatoaatisch gesprongen naar een nieuwe 
pagina. 

voorbeeld: als PL = 1 levert de instructie: 

doc.naae 1 PRIHT 1 '('string')' SKIP 

het volgende resultaat: 

s 
t 
r 
i 
n 
g 

• 



Fouten 

ftogelijke 
optreden: 
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fouten die in een 'PRIRT 1 -instructie kunnen 

de •value• kan niet volgens de opgegeven •internal 
representation• worden geïnterpreteerd. In dit geval worden 
op de posities die op grond van de •external representation• 
voor de •value• varen gereserYeerd, sterretjes geprint. 

de •external representation• en de •internal 
representation• zijn niet aet elkaar te coabineren. In dit 
geval wordt als •external representation• de NC-aode 
aangehouden (zie hiervoor blz 37) • 
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In alle van de volgende gevallen is n een getal van aaxiaaal 
3 decimalen, met als aaxiaua 132. Indien wordt opgegeven: 
n>132, wordt verondersteld n=132. In alle gevallen mag (n) 
worden weggelaten; n wordt dan gelijk 1 verondersteld. 

x (n) 
De eerstvolgende n posities worden blanks. Indien n=O, volgt 
geen reactie. 

SKIP (n) 
De resterende posities van de regel worden blanks; de 
eerstvolgende (n-1) regels worden overgeslagen. 
Indien n gelijk .is aan nul wordt de eerstvolgende regel over 
de vorige heen gedrukt; vanneer de printer deze mogelijkheid 
niet bezit, wordt SKIP(O) geïnterpreteerd als SKIP(1). 
Indien de coaaand SKIP(O) wordt gegeven tervijl op dat 
moment geen regel is ingelezen, wordt de command genegeerd. 

COLUfttl (n) 
De carriage springt naar koloa (n), gerekend vanaf BC (begin 
column). Valt n buiten het in de 'OPEN'- instructie gegeven 
kader (dus als n>PL), of vanneer n kleiner is dan of gelijk 
aan de positie van de laatst geprinte character, dan wordt 
slechts 1 positie geschoven. 

LINE (n) 

NB: De PL/1 boeken zijn op dit punt niet eens
luidend. Deze definitie sluit aan bij die van 
Bates/Douglas. 

De carriage springt naar regelnuaaer (BL+n), positie BC. 
Indien n kleiner is dan het noaaer van de regel vaar de 
carriage zich bevond, of wanneer (BL + n) > (aantal regels 
per pagina), of indien n=O, dan is LIHE(n) eqaivalent aan 
PAGE. 

CHANHEL (n) 
Gesprongen wordt naar de met 
regel, positie BC. Het 
standaardwaarde, hetzij 
gespecificeerde vaarde. 

een 

kanaal (n) 
regelnummer 

in de 

corresponderende 
is hetzij de 

'OPEH'-paraaeters 

ftet een channel-instructie kan worden gesprongen baiten 
door PL en LP gedefinieerde aarges. 
In verband hieraee hebben de coaaands LINE en VTAB na 
channel-coaaand geen effect aeer. Pas na de coaaand 
kunnen LINE en VTAB veer noraaal worden aangeroepen. 
Wordt bij een channel-coaaand gesprongen naar een regel 
een lager regelnumaer dan vaar de carriage zich bevond, 
is de coaaand CHANNEL(n) identiek aan CHANHEL(1). 
NB: Kanaal(1) duidt altijd regelnuamer (1) aan. 

de 

een 
PAGE 

met 
dan 
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PAGE 
Spring . naar de in de 'OPEN 1 -instructie gespecificeerde 
beginpositie op de eerstvolgende pagina. 

HTlB 
Spring naar de eerstvolgende toloa, die in de 'OPEN'
instructie in de specificatie HT is aangeduid of de 
defaultwaarde. 
Indien tussen de positie van de carriage en bet eind van de 
regel geen tabulatiestop aeer aanwezig is, wordt gesprongen 
naar de volgende regel, positie BC. 

VTAB 
Spring naar de eerstvolgende regel, die in de 'OPEN•
instructie in de specificatie VT is aangeduid of de 
defaultwaarde, positie BC. 
Indien tussen de positie van de carriage en bet eind van de 
bladzijde geen tabulatiestop meer aanwezig is, dan is de 
coaaand VTAB identiek aan PAGE • 



Internal Representation 

Ploating Point- E(p) 
Indien als 'internal representation• E(p) wordt 
betetent dit, dat de •value• het foraaat heeft 
byte. 
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opgegeven, 
van (p+ 1) 

De aeest significante bit van de eerste byte geeft het 
teken, 1 voor ain, 0 voor plus. Dit de volgende 1 bit kan de 
exponent berekend worden. De volgende p byte voraen de 
aantisse. 

wanneer het getal de vora heeft (hexadeciaaal genoteerd) : 
:tee ffffff 
dan wordt hieraee aangegeven het getal 
:t.ffffff•16*•(cc-64) • 

Fixed Point Binary - FB(w,d) 
Indien als interne representatie FB(w,d) wordt gegeven, 
betekent dit dat de •value• het foraaat heeft van (w + 1) 
bits; de meest significante bit is de sign. 
De koaaa wordt geacht zich te bevinden voor de d ainst 
significante bits. Deze is in de •value• niet gecodeerd. 
In plaats van FP(w,d) aag ook PP(v) worden opgegeven; d 
wordt dan 0 verondersteld. 

Fixed Point zoned Deelaal - FZ(w,d) 
Indien als 'internal representation• FZ(w,d) wordt gegeven 
betekent dit, dat de •value• het formaat heeft van v byte; 
de decimalen zijn gecodeerd volgens ASCII of EBCDIC , 
afhankelijk van het systeea. Dit betekent, dat in de 4 minst 
significante bits van de byte een deciaaal van 0-9 bevat, 
aet de binaire codering 0000-1001. De 4 meest significante 
bits zijn bij ASCII 01 01 en bij EBCDIC 1111. 
De minst significante byte is als volgt opgebouwd: de 4 
ainst significante bits beva ttan da minst si~nificante 
deciaaal, eveneens binair gecodeerd. De 4 aeest significante 
bits bevatten het teken. Dit is in ASCII gecodeerd aet plus, 
1010 en ainus, 1011; in EBCDIC met plus, 1100 en ainus, 
1101. . 
De koaaa wordt geacht zich te bevinden voor de d ainst 
significante deciaalen. Deze is in de •value• echter niet 
gecodeerd. 
In plaats van FB(w,d) aag ook FB(v) worden opgegeven; d 
wordt dan 0 verondersteld. 

Fixed Point Packed Deelaal - FP(w,d) 
Indien als interne representatie FP(w,d) wordt gegeven, 
betekent dit dat de •value• het foraaat heeft van (w + 1) * 
4 bit. De digits 0-9 hebben de binaire codering 0000-1001. 
De codes 1010-1111 zijn ongeldig als digits. Deze codes 
worden geïnterpreteerd als tekencodes, waarbij 
1010,1100,1110, en 1111 worden herkend als plus en 1011 en 
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1101 als minus. De codes 0000-1001 zijn als tekencodes 
ongeldig. 
Het Packed Deelaal foraaat houdt in, dat twee deciaalen 
naast elkaar in een byte worden geplaatst, echter 
uitgezonderd de ainst significante byte. Van deze byte 
worden de q ainst significante bits in beslag genomen door 
het teken. 
De koaaa wordt geacht zich te bevinden voor de d ainst 
significante bits. Deze is in de •value• echter niet 
gecodeerd. 
In plaats van FZ(v,d) mag ook FZ(w) worden opgegeven; d 
wordt dan 0 verondersteld. 

Picture - P 1 picture• 
Indien als •internal representation• 
opgegeven, betekent dit dat de •valne' het 
een characterstring. In de 'picture• staat 
characterstring beschreven. 

P 1 picture• wordt 
formaat heeft van 
de opbouw van die 

In de 'picture kunnen twee soorten characters voorkomen: 
1) characters die een afbeelding zijn van characters in de 
•value•-string: 9,A,x,B,s,z,.,+,-,.,I,E,CR,DB 
2) tekens, benodigd voor het interpreteren van een numerieke 
•value•-string: V,K,F(n) 
De genoemde syabolen hebben de in PL/I 
betekenis. 

gebruikelijke 

verder kunnen herhalingsfactoren zijn gespecificeerd als 
volgt: 
(n)<character> betekent n maal <character>, n is hier een 
natuurlijk getal, met n>O. 
Een •value• met P'picture• als •internal representation•, 
kan geconverteerd worden in een andere •external 
representation• als volgt: 
F,E - De in de •value• voorkomende cijfers worden met behulp 
van de •picture•-symbolen omgezet in Fixed resp Ploating 
Point getallen. Andere in de •value• voorkomende characters 
worden geskipped. 
A de •value• wordt beschouwd als een characterstring, 
vaarvan de lengte uit de 'picture• is af te leiden. 
B - conversie niet mogelijk. 
NC - De •value• wordt beschouwd als een characterstring met 
een lengte die uit de •picture• is af te leiden; deze 
characterstring wordt onveranderd geprint. 
P - conversie niet mogelijk. 
zolang als de conversie van P 1 picture• nog niet 
geiapleaenteerd is, is als •external representation• slechts 
HC toegelaten. In andere gevallen worden op de voor de 
•external representation• gereserveerde posities sterretjes 
geprint. 

Character String- A(w) 
Indien als •internal representation• A(v) wordt opgegeven, 
betekent dit, dat de •value• het formaat heeft van v 
characters, gecodeerd in ASCII of EBCDIC • 
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Bitstring - B (v) 
Indien als 'internal representation• B(v) wordt opgegeven, 
betekent dit, dat de •value• bestaat uit een bitstring van v 
bits. Deze wordt door het printproces niet geïnterpreteerd 
als binair getal. 

coaplex- C(int repr) of C(int repr, int repr) 
Indien als interne representatie C( ••• ) wordt opgegeven, 
betekent dit dat in plaats van een, twee •value•s worden 
gegeven, vaarvan de eerste geïnterpreteerd dient te worden 
als reeel en de tweede als iaaginair deel van hetzelfde 
getal. 
Indien slechts een •internal representation• wordt 
gespecificeerd, geldt deze zovel v:>or het ree el als het 
iaaginair deel; indien er tvee worden gegeven, geldt de 
eerste voor het reeel. het tweede voor het iaaginair deel. 
Als •internal representation• zijn slechts aogelijk: F, E of 
P. 
Indien de 'internal representation• coaplex is, dient de 
•external representation• eveneens coaplex te zijn. zo niet, 
wordt het getal zonder conversie (NC - aode) weergegeven. 
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External Representation 

No Conversion - NC 
Indien als •external representation• HC is opgegeven, wordt 
de •valae• rechtstreeks in de charactercode van de printer 
gebracht en in die vorm geprint. 
Bij Fixed Point getallen wordt bovendien nog een punt op de 
goede plaats toegevoegd; bij Floating Point getallen wordt 
een E of een lage 10 toegevoegd. 
Binaire Fixed en Floating Point getallen worden automatisch 
omgezet in een overeenkoastige decimale representatie. 
Bij •internal representation• = Complex wordt aan het reele 
deel een spatie en aan het imaginaire deel de letter I 
toegevoegd. 

Fixed Point - F(w) of F(w,d) of F(w,d,p) 
Indien als •external representation• F(w,d,p) wordt 
opgegeven, wordt de •value• veergegeven in een deciaale 
Fixed Point . vorm. Hierin is (v) het totaal af te drukken 
characters, dus inclusief teken en decimale punt. Indien 
gespecificeerd, geeft (d) het aantal cijfers achter de 
koaaa; indien d = 0 verschijnt een deciaale punt; is d 
weggelaten, dan wordt geen decimale punt afgedrukt. Indien 
(p) is opgegeven, wordt het getal met 1D••P veraenigvoldigd. 

Indien het aantal decimalen voor de koaaa van de •value• 
groter is dan de •external representation• toelaat, wordt 
het getal in een standaard Floating Point vorm weergegeven. 

Niet significante nullen aan het begin van een getal worden 
weergegeven door blanks. 

Indien de •value• niet als getal geïnterpreteerd kan worden, 
wordt in plaats van de Fixed Point mode, de NC representatie 
aangehouden. 

Floating Point- E(v) of E(w,d) of E(v,d,s) 
indien als •external representation•, E(w,d,s) wordt 
opgegeven, wordt de •value• veergegeven in een decimale 
Foating Point vorm. Hierin is (v) het totaal aantal posities 
van de representatie. Het getal wordt gedrukt in de vorm 
< s-d cijfers>.< d cijfers>E±< 2 cijfers>. Bij negatieve 
getallen wordt het getal voorafgegaan door een minteken. 
wordt (s) weggelaten, dan wordt s=d+l verondersteld. 
wordt (d) weggelaten, dan wordt d=O verondersteld. 

Uit het voorgaande volgt,dat moet gelden v~s+6. Als hieraan 
niet voldaan is, wordt het getal in een standaard Floating 
Point vorá weergegeven. 

Indien de •value• niet als getal geïnterpreteerd kan worden, 
wordt inplaats van de Floating Point mode de HC 
representatie aangehouden. 
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Coaplex - C(ext repr) of C(ext repr, ext repr) 
Indien als •external representation• C(ext repr,ext repr) 
wordt opgegeven, vorden de beide •value•s veergegeven 
volgens de met (ext repr) gespecificeerde aode. Wordt 
tweemaal (ext repr) opgegeven, dan slaat de eerste op het 
reele, de tweede op het imaginaire deel. 
Als (ext repr) kan slechts F,E of P worden opgegeven. 
Weergave gebeurt in de vora: <ext repr><blank><ext repr>I 

Indien als 'internal representation• niet Coaplex vas 
opgegeven, wordt de NC mode aangehouden. 

Character string- A(w) 
De •value• wordt als characterstring veergegeven met lengte 
v. zo nodig wordt deze naar rechts met blanks opgevuld of 
rechts afgesneden. 
De •value• mag slechts Z1Jn 
representation•: A, B of P. 
•external representation• de NC 

gegeven volgens de 'internal 
zo niet, dan wordt voor 

aode aangehouden. 

Bitstring - B(w) 
De •value• wordt als bitstring aet lengte v weergegeven. Zo 
nodig wordt deze naar rechts met blanks opgevuld of rechts 
afgesneden. 
De •value• mag slechts zijn veergegeven volgens de •internal 
representation• B. zo niet, wordt voor de •external 
representation• de NC mode aangehouden. 

Picture - P'picture• 
Indien als •external representation• P'picture• is 
opgegeven, wordt de •value• veergegeven volgens een formaat 
dat door de •picture•- characterstring wordt afgebeeld. 
syabolen in de 'picture•-string kunnen zijn: 9,V,S,+,
,E,K,CR,DB,F(n) ,z,.,Y,f" (koaaa) ,.,/,fJ 
Deze hebben de gebruikelijke PL/I betekenis. 
Is om enigerlei reden, conversie van de 
representation• naar de opgegeven 'picture• niet 
dan wordt voor de •external representation• de 
aangehouden. 

•internal 
mogelijk, 

NC mode 
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1 CLOS E1 -instructie 

Functie 
Een 'CLOSE'-instructie geeft aan, dat geen instructies voor 
het betreffende docuaent aeer volgen. Zodra het printen van 
het betreffende docuaent beeindigd is, hetzij door 
voltooiing, hetzij door een foutactie, wordt alle in de 
bufferruiate aanwezige inforaatie •et betrekking tot het 
docuaent verwijderd. 

Double Print !ode 
Indien de 'CLOSE'-instructie boort 
gebufferd was ten gevolge van een 
instructie, wordt dit docu•ent veer 
verwijderd. 

bij een docuaent, dat 
Double Print !ode 
uit de bufferruiate 
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VI. Control Language 

Als tussenfase tussen MPL/CHPL en de basisprintroutines is 
de Control Language gedefinieerd. 

De taal is opgebouwd als volgt: 
Voor iedere basisprintroutine is een controlteken 
vastgesteld (F=spring naar de volgende pagina, O<byte>= sla 
<byte> regels over, D=druk ingelezen regel af etc.). 
Te printen tekst wordt na afgewisseld met controls. Een 
groep van een of aeer controls wordt ter herkenning 
voorafgegaan door de non-printable character <HT> 
(horizontal tab, in ASCII -hexadeciaaal genoteerd- 09), en 
afgesloten door een blank. 

voorbeeld: de volgende CL characterstring: 

<HT>F tekst<HT>D 

heeft tot resultaat, dat een fora feed wordt gegeven, waarna 
op de eerste regel van de nieuwe pagina het voordt "tekst" 
wordt afgedrukt. 

Een MPL/CMPL string wordt eerst Yertaald in een CL string 
die in een bank Yan het aicroprocessorgeheogen wordt 
opgeslagen. Een tweede prograaaa verwerkt deze CL string tot 
gedrukte tekst. 

Deze opzet heeft de volgende voordelen: 

1- ontkoppeling printproces - fysieke printer 
wanneer een andere printer dan de Tally op het printproces 
aangesloten wordt, hoeft slechts de softvare die de control 
language verwerkt tot gedrukte tekst (=Print controller, zie 
ook hoofdstuk VII), herschreven te worden. 

2- Bufferen van tekst 
!et CL kan een tekst zeer compact worden gebufferd. 
aan het eind van een regel hoeven in CL niet te 
gegeven. Blank-strings aan het begin van de regel of 
twee characters, evenals blanco regels, kunnen 
gegeven als control. 

3- Repeat Mode 

Blanks 
worden 
tussen 
worden 

De in de !PL definities genoeade Repeat Mode (herhalen van 
de laatste pagina) is alleen te realiseren als aan een 
gebufferde tekst te zien is vaar een nieuwe pagina begint. 
Dit is bij een !PL/CMPL tekst niet aogelijk. Bij een CL 
tekst daarentegen wordt een nieuwe pagina aangegeven door 
een control. 
Kanaal instructies in MPL/Cl!PL worden zodanig vertaald dat 
ook hier een control volgt bij springen op een nieuwe 
pagina. 



4- Double-print !ode 
De aogelijkheid, twee paqina•s over elkaar heen 
drukken vas betrekkelijk eenvoudig te realiseren 
beide pagina•s zijn gecodeerd in CL. Vanuit (C)/!PL 
double-print prograaaa veel oaslachtiger worden. 

5- Flexibiliteit 
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af te 
doordat 

zou een 

Genoead is reeds de aogelijkheid, dat CL als interface dient 
voor verschillende aodellen line printers. 
Indien de output van het printproces in CL wordt geschreven 
op bv floppy-disc, kunnen ve de tetst ook op andere wijze 
leesbaar aaken. Denkbaar is een apparaat, vaaraee een 
floppy-disc aet tekst, op een TY-schera pagina voor pagina 
gelezen kan worden. 
Het ververken van een CL string tot gedrukte tekst is 
eenvoudig en kan desgewenst in hardvare worden uitgevoerd. 

6- Practische punten: 
- overzichtelijker prograaaastructuur; 
- bij het testen van het !PL vertaalprograaaa hoeft de 
printer niet te worden gebruikt. 



Control Langoage 

SYNTAX 

<input streaa> 
<text> 
< character> 

<HT> 
<control groap> 
<con trol> 

<control1> 
<control2> 
<blank> 
<byte> 

:= {<text>l<control groap>} 
:= (<character>} 
:= een in ASCII bestaande charac-

ter, uitgezonderd <HT> 
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:= ASCII teken voor horizontal tab 
:= <HT>(<control>}<blank 
:= <control1>1<control2><byte>l 

KtO{ <byte>}; 
:= DU'IIIN 
:= OIBIMIE 
: = een blank character 
:= 8-bit byte 

N.B.: óon-printable cbaracters als CR, LF etc., worden door 
de Tally printer als syabolen afgedrukt. 



control Language 

SEMANTIEK 

Betekenis van de controls: 

D druk de ingelezen tekst af. 
N.B.: na de control D is de regelbuffer 
direkt hierop volgende control D het 
blanco regel tot gevolg heeft. 
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gecleared, zodat een 
afdrukken van een 

p spring naar het begin van een nieuwe pagina 

I stop de line printer totdat de 'PRINT' toets op de 
printer opnieuw wordt ingedrukt. 

N sla een regel over 

O<byte> sla <byte> regels over 

B<byte> val <byte> blanks in 

M<byte> spring naar kanaal <byte> van de Vertical Format 
Unit (in de ponsband van de VFU is ergens dezelfde byte 
geponst; papier gaat lopen totdat de VPD deze byte 
detekteert). Rooit wordt verder gesprongen dan naar het 
begin van de volgende pagina. 
Per definitie is kanaal 1 het begin van een pagina. 

E<byte> spring naar kanaal <byte> van de geprograaaeerde 
VFU 

K<byte><byte> ••• <byte>; 
geprogrammeerde VFU in. 
regelnummers van kanaal 2 
kanaal 1 het begin van een 

stel 
Hierin 
t/a 12 
pagina. 

de 
geven 
aan. 

kanalen van de 
de bytes resp de 
Per definitie is 

wanneer het aantal characters in een regel de 132 
overschrijdt, wordt de regel rechts afgesneden. 
Regels korter dan 132 characters worden rechts aangevuld aet 
blanks. 
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VII. Opbouw Printproces 

Het printproces is opgebouwd uit 3 delen: 
1) Message Handler 
2) Streaa Constructor 
3) Print Controller. 

De message handler verzorgt ·de coaaunicatie aet deCPOen 
aet de andere devices. Syntaxanalyse van de aangeboden data 
wordt uitgevoerd; zonodig worden naar aanleiding daarvan 
foutacties ondernoaen. 
Instructies voor verschillende docuaenten aogen door elkaar 
heen de message handler bereiken. Deze roept op eigen 
initiatief een bufferproces aan (systeea- of floppy disc), 
vaar de syntactisch gecontroleerde tekst voor verschillende 
docuaenten in de juiste volgorde worden opgeslagen. Deze 
gebufferde tekst kan zonder verdere bewerkingen dienen als 
input voor de streaa constructor. 

De streaa constructor krijgt als input syntactisch correcte 
!PL of C!PL aangeboden, in de juiste volgorde, en verwerkt 
dit tot Control Language. De streaa constructor pleegt geen 
interactie aet de gebruiker noch aet de line printer. 

Tossen de strea• constructor en de print controller kan 
desgewenst een tweede bufferproces worden gevoegd (floppy
disc , digicassette of gewoon !CS-8 geheogenruiate) ten 
behoeve van bv de repeat aode. 

De print controller is het deel van het printproces, dat de 
control Langoage omzet in gedrukte tekst. Dit deel is het 
enige, dat dirakte interactie heeft aet de line printer. 

De drie processen: message handler, stream constructor en 
print controller kunnen worden uitgevoerd als parallelle of 
in time-•oltiplex verkende processen. 
Practisch is gerealiseerd een streaa constructor en een 
print controller die verken in tiae-aultiplex. 
Zodra de streaa constructor een regel heeft geforaeerd, 
wordt deze door de print controller verwerkt. In de tijd, 
die de line printer nodig .heeft om de regel af te drukken, 
wordt de volgende regel door de streaa constroctor 
geformeerd en doorgegeven aan de print controller. Hierdoor 
kan de Tally printer continu doorwerken. 
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Gebruik Print controller 

Als input voor de print controller dient een character 
string die voldoet aan de Control Language syntax. 

De CL string wordt verdeeld in CL substrings, zodanig, dat 
iedere substring eindigt met een control group waarin een D 
voorkoat. 
Een CL substring wordt geplaatst in bank 13. Het einde van 
de string wordt aangegeven door de control R. 

Wanneer vervolgens de subroutine PRICOM aangeroepen wordt, 
heeft dit tot gevevolg, dat de print controller de substring 
verwerkt tot tekst. Hierna kan de volgende substring in bank 
13 worden geplaatst. 

Gebruik Streaa Constructor 

Als input voor de streaa constructor dient een character 
string die voldoet aan de MPL of CftPL syntax. 

Deze string wordt verdeeld in substrings 
maximaal 254 byte. Een substring dient een 
instructies te bevatten. De substring wordt 
<a>R. 

ter lengte van 
aantal volledige 
afgesloten met 

De MPL/CMPL substring wordt geplaatst in bank 12. Na het 
aanroepen van STREAK verwerkt de stream constructor deze tot 
een CL substring in bank 13. 

De routine PRCESS bepaalt, vat met deze subroutine gebeurt 
(afdrukken, bufferen) • Geprogrammeerd is aomenteel een 
routine die de CL substring afdrukt. 



VIII. Practisch Werk 

in het kader 
gerealiseerd: 

- Print Controller. 

van 
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dit afstudeerwerk is practisch 

Voor de Tally printer werd een nieuwe interfacekaart 
ontworpen en gebouwd. 
Basisroutines verden geschreven; de bestaande afdrukroutine 
verd Yerbeterd. 

- Streaa Constructor. 
Geprograaaeerd is een streaa .constructor die een string kan 
Yerverken die voldoet aan de MPL of de C!PL syntax, 
behoudens de begrippen <aessage> en <triplet> daaruit. Dvz 
het uitvoeren van aessages en de conversie van internal naar 
external representation zijn nog _niet geprograaaeerd. 
Wel gerealiseerd is de Double-print !ode. 



.QEEL II 

programmabeschrijving 

--------------------------------------------------------------------------------------

Inhoud: 

basisprintroutines • 

print controller • • . . . . . . 
stream eenstructor • • • • • • • • 

speciale subroutines • • 

. • 1 

. . 3 
. 5 

15 
appendix • • • • • • • • • • • • • • • • 16 



BASISPRINTROUTINES 1 ) 

PRNTER (printer) 

doel: afdrukken van een gebufferde regel 

input: een in ASCII gecodeerde regel van max 132 byte in bank 14 vanaf 

adres 0; in reg. D het aantal characters van de regel. Na die positie 

volgen alleen nog maar blanks. 

SLOVER (sla over) 

doel: overslaan van een of meer regels 

input: in reg. D het aantal te skippen regels. 

NLCR (new line carriage return) 

doel: overslaan van 1 regel 

input: geen. 

FF ( form !eed) 

doel: springen naar het begin van de eerstvolgende pagina 

input: geen 

KNLMCH (kanaal mechanisch) 

doel: springen naar een kanaal met behulp van de Vertical Format Unit 

van de Tally line printer. 

input: in reg. B de binaire code die correspondeert met de ponsing in 

de VFU-ponsband. 

KNLEL (kanaal elektronischJ 

doel: springen naar een bepaald kanaal met behulp van de gesimuleerde 

VFU. 

input: in reg. D de byte die het kanaalnummer aangeeft . ln bank 8 
adres (200 plus N) het regelnummer dat mey kanaal N correspondeert. Uit

zondering: kanaal 1. Dit correspondeert altijd met kegelnummer 1. 

BLANKS 

doel: toevoegen aan de al te drukken regel in bank 14, 1~ blanks. 
input: N in reg. D; pointer bank 14 in reg. C 

output: N blank characters vanaf het adres i# bank 14, dat met de 

pointer (reg. C) is aangegeven; pointer aangepast. 



2) 

INTERR (interrupt) 

doel: stoppen van de printer totdat de PRINT-toets opnieuw is ingedrukt 

input: geen 

extra: 

CH:iRSET (character set) 

doel: bij aanroepen van CHRSET worden regel voor regel alle ASCII

characters afgedrukt. Bedoeld voor testen van de Tally-printer, in

stellen van papierdikte etc. Deze routine is geen eigenlijke basis

printroutine. 

input: geen. 



PRINT CONTROL~ 

PRICON (print controller) 

doel: verwerken van de Control Language (CL-) substring in bank 13 
tot daarmee corresponderende Tally-printer acties. 

werking: bank 13 wordt b~te voor byte gelezen. De paritybit wordt 1. 

3) 

Als de gelezen byte een af te drukken character is, wordt deze toegevoegd 

aan de gebufferde regel in bank 14 (input voor PRNTER). 

Als de byte de control R is, volgt return. 

Als de byte een andere control is, wordt DECODE aangeroepen (in 

dit geval niet via een CAL instructie; dit geeft problemen i.v.m. een 

te diepe nesting voor de MCS-8. Zodoende wordt tweemaal een JMP in

structie gebruikt). 

aangeroepen subroutines: SLAF, LSBYTE, DECODE 

SLAF (sluit af) 

doel: initialisatie van PRICON. Bank 13 wordt afgesloten met de control 

R na adres 254. Registers C en E, de pointers voor resp. bank 14 en 13, 
worden gereset op 0. 

input: geen. 

output: reg. C en E: zie boven. Bank 14: zie boven. 

aangeroepen subroutines: geen. 

LSBYTE (lees byte) 

doel: lezen van een byte uit CL- of (6)MPL-string 

input: in reg. H en E bank resp. adres van te lezen byte 

output: gelezen byte in reg. A en D; reg. E met 1 opgehoogd. 

aangeroepen subroutines: geen. 

DECODE 
doel: interpreteren van een gelezen control uit de CL-string; uitvoeren 

van de met de control corresponderende Tally-printer actie. 

werking: de control byte geeft een adres aan in bank 15. Op dit adres 

s taat een tweede byte. Deze byte geeft het adres aan van een èep 

routine in bank 16. Deze routine initialiseert een basisprintroutine 

en voert deze uit; hij eindigt met een JMP instructie naar CNTRl in 

PRICON. DECODE eindigt met een JMP instructie haar deze routine in 

bank 16. 
input: in reg. L de control byte, met paritybit 1. 
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4) 
aangeroepen subroutines: afhankelijk van de input, een of meer basisrou

tines of KNLINS. 

KNLINS (kanaal instelling) 

doel: het lezen uit de CL-string en instellen van de regelnummers, 

die behoren bij de kanalen 2 tot maximaal 12. Dit ten behoeve van de 

KNLEL basisprintroutine. 

input: in reg. E het adres i n bank 13 vanaf waar de regelnummers staan. 

In bank 13 vanaf dit adres een of meer regelnummers, binair gecodeerd, 

afgesloten met een puntkomma. Het eerste getal geeft het met kanaal 2 

corresponderende regelnummer; de overige regelnummers staan in een per 

kanaal opklimmende volgorde. 

output: de met kanaal 2 t/m N corresponderende regelnummers in ba~. 8 
vanaf adres 202 t/m (200 plus N). 

aangeroepen subroutines: geen. 
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STREAM GONSTRUCTOR 

STREAM (stream constructor) 

doel: (C)MPL- substring die zich bevindt in bank 12, vertalen tot 

CL-substring in bank 13. 

5) 

Na iedere geformeerde regel of control wordt de subroutine PRCESS aan

geroepen, die bepaalt wat er verder met de CL-substring gebeurt. 

werking: bank 12 wordt gelezen tot het begin van de eerstvolgende instruc

tie of string. Indien dit een R is, volgt return. Zo niet, dient de 

eerste byte daarvan als input voor DECOD2. 

input: (C)MPL-substring in bank 12, afgesloten met de instructie R. 

output: afhankelijk van PRCESS. 

aangeroepen subroutines: DECOD2, LSBYTE, LSBYT2. 

LSBYT2 (lees byte 2) 

doel: identiek aan LSBYTE, met dien verstande, dat bit 7 (parity; en 

bit 5 worde n gefixeerd op 1 

input, output: zie LSBYTE 

aangeroepen subroutines: geen. 

DECOD2 (decode 2) 

doel: interpreteren van ~~n (C)MPL instructie; deze compileren tot 

CL-substring en verwerken via PRCESS. 

input: in reg L de eerste byte van de instructie. Bit 7 en bit 5 zijn 1. 

In reg. E het adres in bank 12 van deze eerste jtE• byte. 

output: in reg. E het adres in bank 12 van de eerstvolgende instructie. 

aangeroepen subroutines: afhankelijk van input een of meer van de 

volgende subroutines: LSBYTE,LSBYT2, ENDBLK, LEESN, NUMBER, OPEN, 

CLOSE, M.SSAGE, STRING, CHANNL, CL, CL2, CS, COLUMN, HTAB, LINE, PAGE, 

PC, SKIP, VTAB, XN, PARAM, PARAMl, DPMRES. 

(werking analoog aan DECODE). 

ENDBLK (end blank) 
doel: reg. E wordt opgehoogd tot het adres in bank 12 van de eerst-

volgende instructie. 
input: in reg E adres van willekeurige byte in de lopende instructie. 

output: zie boven 

aangeroepen subroutines: geen. 



LEESN (lees N) 6) 

doel: lezen en converteren tot binair getal van N in de instructies 

GHANNEL(N), COL~IN(N) etc. 

input: in reg H en L het adres van een willekeurige byte in de lopende 

instructie. In bank H na adres L een getal van max. 3 decimalen, om

sloten door haakjes;(N) mag ook zijn weggelaten. 

output: in reg. D de geconverteerde N; als (N) weggelaten is D gelijk 

aan 1. In reg E het adres in bank 12 van de eerstvolgende instructie. 

aangeroepen subroutines: LSBYTE, DECBI N 

LEESNl (lees N 1) 

doel: identiek aan LEESN , echter bedoeld voor CMPL (compr essed lan

guage). Omdat N al binair is, is geen conversie nodig. 

input: in reg E plaats in bank 12 van de eerste of tweede byte van de 

instructie. In bank 12 na dit adres, N in binaire vorm. 

Output: N in reg D; N is maximaal 132; indien N weggelaten, wordt reg D 

gelijk aan 1; i n reg ~ het adres in bank 12 van de eerstvolgende instruc

tie. 

aangeroepen subroutines: LSBYTE 

DECBIN (decimaal naar binair) 

doel: decimaal getal converteren tot byte. 

input: in H en L het adres van de byte, volgend op dexm•••x minst sig

nificante digit. 

output: de geconverteerde N in reg. D. In reg E het (adres plus 2) van 

de minst significante digit. Reg D is maximaal 132 . 

aangeroepen subroutines: geen. 

NUMBER 

doel: het eerstvolgende decimale getal, afgesloten met een (punt)komma, 

wordt gelezen en geconverteerd tot een binair getal. 

input: in reg. i het adres i n bank 12 van een willekeurige byte i n de 

lopende instructie. In bank 12 na dit adres een d cimaal getal v~n maxi

maal ,3 digits, voorafgegaan door een blaak en afgesloten door een 

(punt) kom .. a. 
output: i ~ reg D het geconverteerde getal; reg D is maximaal 132. I n reg . 

.. E het adres i n bank 12 van de (. punt)komma, waarmee he t getal a f gesloten 

v.as. 

aangeroepen subroutines: LSBYTE , DECBIN. 



6PEN 

doel: resetten van alle parameters op hun standaardwaarden; het geven 

van een form feed; standaardinstelling vaD de kanalen. 

input: geen. 

output: de met de parameters overeenkomende geheugenplaatsen nemen waarden 

aan zoals gegeven in de appendix. In de double-print buffer (bank 28 e.v.) 

de CL-substring vooreen blanco pagina. 

aangeroepen subroutines: ENDBLK, DP}ffiES, CLEAR . 

DPMRES (double-print reset) 

doel: resetten van parametera voor de double-print mode. 

input: geen 

output: standaardwaarden ingesteld zoals gegeven in de appendix. 

aangeroepen subroutines: geen. 

CLEAR 

doel: CL-substring afsluiten met de control R; de Cl-substring verwerken 

via de routine PRCESS, BUFFER of OVERPR, afhankelijk van het feit of 

de paramater DM de waarde heeft van resp. 1,2 of 3. Bij gebruik van de 

double-print mode worden de vereiste routines aangeroepen. De linkeB

marge van de eerstvolgende regel wordt aa•~sx~•P•• gegeven als CL- sub

string in bank 13. Reg. C (pointer bank 13) en reg. B (resterende posi

ties van de regel) worden gereset. 

input: CL-substring in bank 13; parameter DM op bank 8 adres 228. 
output: reg. C (pointer bank 13) en reg B (resterende posities van de 

regel) gereset; in bank 13 (CL-substring) de controls voor de linke~

marge vooD de eerstvolgende regel. 

aangeroepen subroutines: BUFFER, OVERPR, PRCESS. 

PRCESS 9process) 

doel: verwerken (bufferen , afdrukken) van de CL-substring in bank 13. 

Voor een andere systeemopzet hoeft slechts deze routine te worden ver-

vangen • 
In de huidige versie bestaat PRCESS slechts uit de instructie JMP PRICON, 

waardoo~ de CL-substring wordt verwerkt tot gedrukye tekst. 



8) 
BUFFER 

doel: de CL-substring in bank 13 wordt toegevoegd aan de double-print 

buffer (bank 8 e.v.) Aangezien de te bufferen pagina geen channel-instruc

ties mag bevatten, volgt return wanneer hie rtegen gezondigd is. Hiertoe 

wordt bij aanvang de channel-flipflop op bank 8 adres 170 gecheqked. 

input: CL-substring in bank 13; double-print buffer-pointer op 

bank 27 adres 254 resp 255 voor adres resp. bank van de gebufferde 

pagina; cà.ann.el-flipflop op bank 8 adres l7·J . 

output: De CL-substring uit bank 13 .wordt geschreven vanaf het adres, 

aangegeven door voornoemde buffer-pointer. 

aangeroepen subroutines: geen. 

OVERPR (overprint) 

doel: de CL-substring in bank 13 wordt afgedrukt over de overeenkomsti

ge regel van de gebu~ferde pagina in bank 28 e.v. 

Zo nodig worden eerst de ov~rgebleven nog niet verwerkte regels van de 

gebufferde pagina afgedrukt. 

Als voor de lopende pagina abusievelijk een channel-instructie is 

gebruikt, volgt slechts een return. 

input: CL-substring in bank 13; CL-string voor gebufferde pagina 

in bank 28 e.v.; pointer voor gebufferde pagina op bank 27 adres 254 r esp 

255 (voor ••• adres resp. banknummer); regelteller samengestelde pagina 

op bank 27 adres 245; regelteller gebufferde pagina op bank 27 adres 247; 

adre s laatst gegeven pagina op bank 27 adres 246; chann.el-flipflop op 

bank 8 adres 170. 

output: buffer-pointer opgehoogf; alle regeltellers zo nodig opgehoog'; 

overige output a fhankelijk van PRCESS. 

aangeroepen subroutines: LOKCON, LKCBUF, LINES, DPMRES, MIX, PRCESS. 

LOKCON (look control ) 

doel: lezen va n CL-string tot eerstvolgende control O,D of h . Voor 

iedere te skippen regel wordt reg. B met 1 opgehoogd. •ls de laatste control 
... 

eenD was, is na afloop reg A gelijk aan 1 D1 • Na eenMis reg B gelijK aan 

255 en reg A gelijk aan 1 D1 • 

input: in reg H en L het adres vanaf waar gelezen moet worden. 

output: zie boven. 

aangeroepen subroutines: LSBYT4 
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LSBYT4 (lees byte 4) 

doel: lezen van de byte op het adres , gegeven door reg. H en 1. L wordt 

met 1 opgehoogd, zo nodig (overschrijding bank(H)) wordt H opgehoogd. 
input: zie boven 

output: reg H en L: zie boven. Reg . A: gelezen byte. 

aangeroepen subroutines: geen. 

LOKCBUF (look control buffered page) 

doel: analoog aan LOKCON, echter speciaal voor de gebufferde pagina. 

Na afloop geeft de double-print buffer pointer het adres van de laatst 

gelezen byte. 

input: In de buffer-pointer (bank 27 adres 254 en 255) het adres vanaf 

waar gelezen moet worden. 

output: buffer-pointer: zie boven. reg. A en B: zie LOKCON. 

aangeroepen subroutines: LOKCON. 

LINES 

doel: aan de CL-substring in bank 13 worden N blanco regels toegevoegd. 

Daarna wordt PRCESS aangeroepen. 

input: N in reg. A. 

output: CL-substring voor N blanko regels toegevoegd aan bank 13. 

aangeroepen subroutines: PRCESS. 

MIX 

doel: samenvoegen van 2 regels tot 1. Een character krijgt prioriteit 

boven een blank. Bij twee characters op dezelfde plaats krijgt de charac

·ter, afkomstig uit bank 27 voorrang. 

input: in bank 27 vanaf adres 0 een CL-substring voor ~6n regel; 

vanaf het adres, gegeven door de double-print buffer-pointer een tweede 

CL-substring voor ~&n regel. 

output: samengestelde regel, in CL-vorm, in bank 13. Buffer-pointer 

opgehoogd tot adres van de control 1D1 van de gebuf~erde regel. 

aangeroepen subroutines: LKBLKS, LKBBUF, BLKS. 
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LKBLKS (look blanke) 

doel: lezen van CL-string tot eerstvolgende character. Voor iedere blank 

tot die character wordt reg B met 1 verhoogd. Na de control 'D' wordt 

reg B gelijk aan 255, waarna return. 

input: In reg H en L het adres vanaf waar gelezen moet worden. 

output: reg B: zie boven. 

aangeroepen subroutines: LSBYT3. 

LSBYT3 (lees bJte 3) 

doel: lezen van byte op bank(reg H) en adres(reg L). L wordtmet 1 op

gehoogd; in het laatste geval wordt tevens bank 27 adres 255 met 1 op

gehoogd. 

input: reg H en L: zie boven; Bank 27 adres 255: zie boven. 

output: zie boven; i~ reg A de gelezen byte. 

aangeroepen subroutines: geen. 

LKBBUF ~look blanks buffer) 

doel: analoog aan LKBLKS, echter speciaal voor de gebufferde regel. 

Na afloop geeft de buffer-pointer het adres van de laatst gelezen byte. 

input: in de double-print buffer-pointer het acres vanaf waar gelezen 

moet worden. 

output: buffer-pointer: zie boven. Reg. B: zie LKBLKS. 

aangeroepen subroutines: LKBLKS. 

BLKS (blanks) 

.doel: aan de CL-substring in bank 13 worden N blanks toegevoegd. Voor 

meer dan 4 blanks wordt daarvoor een control gebruikt . 

input: N in register A. De point r reg. C geeft de plauts aan in bank 

13 vanaf waar geschreven moet worden. 

output: CL-substring voor N blanke toegevoegd aan de bestaande CL

substring in bank 13. Pointer reg C opgehoogd. 

aangeroepen subroutines: geenw 

CLOSE 
doel: zo nodig afdrukken van laatste gegeven regel; het geven van form 

feed. 
input: eventueel CL-substring in bank 13; in reg B resterende posities 

van de regel; in bank 8 adres 219 de parameter PL (positions per line). 

output: afhankelijk van PRCESS. 

aangeroepen subroutines: ENDBLK, SKIP , CLEAR 
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SKIP 

doel: overslaan van 1 regel. Zo nodig ingelezen regel afdrukken. Bij 

eind van de pagina tevens PAGE geven. Reg. E (pointer bank 12) aanpassen; 

na afloop aanroepen van CLEAR. 

input: parameters 131, LP,. BC, PL, DM (zie appendix;; Line Counter (LC) 

op bank 8 adr c; s 216; resterende posities van de regel in r egister B; 

overige input: zi e CLEAR. 
output: reg E opgehoogd tot adres van de eerstvolgende instructie; LC (tel-

ler lopende regel ; aangepast; overige output: zie CLEAR. 

aangeroepen subroutines: CLEAR, FORMFD 

FORMFD (form leed) 

doel: CL-substring in bank 13 uitbr ~iden met controle voor form feed. 

input: CL-substring-pointer reg. C. 

output: zie boven. 

aangeroepen subroutines: geen. 

SKIPN (skip (n)) 

doel: overslaan van N regels. J et effect is hetzelfde als N maal doeElopen 

van SKIP. 

Als N gelijk aan 0, wordt . in plaats van de control D, de control G gegeven 

voor afdrukken zonder te skippen. 

input: zie SKIP ; N in reg. D. 

output: zie SKIP; 

aangeroepen subroutines: SKIP 

CHANNL (channel ) 

doel: springen naar het met reg. D aangeduide kanaal. Als D kleiner dan 

of gelijk aan het la~tst aangeroepen kanaalnummer (LCN), wordt eerst een 

form feed gegeven. ~r kan buiten de vertikale marges worden gesprongen. 

De channel-flipflop op bank 8 adres 170 wordt geset op 1, waardoor VTAB, 

LINE, BUFFER en OVERPR worden kortgesloten tot de eerstvolgende PAGE 

instructie. 
input: N in r eg. D; LCN op bank 8 adres 171; overige input: zie SKIP. 
output: LCN gelijk aan N; channel-flipflop gelijk aan 1; overige output:: 

zie SKIP. 
aangeroepen subroutines: FORMFD, SKIP, CLEAR. 
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MSSAGE Qmessage) 

doel: lezen, interpreteren en uitvoeren van message in (C)~WL-string. 

input: de message in bank 12 vanaf adres(reg. E). 
output: afhankelijk van de message; reg. E opgehoogd tot adres van de 

eerstvolgende instructie. 

aangeroepen subroutines: afhankelijk bvan de massage. 

STRING 

doel: toevoegen van tekst aan de CL- substring in bank 13. Bij overachtij

ding van de max regellengte wordt SKIP aangeroepen. 

Input: in reg. E het adres in bank 12 voor de eerste character van de 

string. Vanaf dat adres in ban~ 12 de string, afgesloten met •)•. Ove

rige input: zie SKIP. 

output: CL-substring voor de l9pende (nog niet afgedrukte) regel in bank 

13; reg. B (resterende posities van de regel) aangepast; register E op

gehoogd tot adres van de eerstvolgende instructie; reg. C (pointer bank 

13) aangepast. 

aangeroepen subroutines: LSBYTE, SKIP. 

CL (channel list) 

doel: lezen van een channel-list in de 'OPEN'-instructie 

van deze list &an de CL-substring in bank 13. 

toevogen 

input: in reg. E het adres in bank 12, voorafgaand aan het eerste 

getal van de list; in bank 12 vanaf dit adres de channel list. 

output: kanaal lijst in bank 13 zoals beschreven bij KNLINS; in reg. E 

het adres van de eerstvolgende instructie; overige output: zie CLEAR. 

aangeroepen subroutines: NUMBER, LSBYTE, CLEAR. 

CL2 (channel list 2) 

doel: zie CL, echter voor CMPL. 

input: zie CL 

output: zie Cl 

aangeroepen subroutines: LSBYTE, CLEAR. 

CS (character set) 
doel: vergelijken van de opgegeven parameter CS met de courante es. 
Bij verschil, de Tally-printer interrumperen en bericht sturen naar de 

operatorconsole. 
input: in bank 12 na het met reg. E gegeven adres een decimaal getal van 
max. 3 decimalen, afgesloten met een puntkomma. 
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output: zie CLEAR 

aangeroepen subroutines: CLEAR, CONS. 

CONS (console) 

doel: oproepen een doorgeven van bericht naar de operatorconsole. 

input en output: nog niet gedefinieerd. 

PC (paper code) 

doel, input, output: mutatis mutandis gelijk aan CS 

aangeroepen subroutines: CS 

COLUMN 

doel: toevoegen aan CL-substring in bank 13 : blanks tot aan kolom N. 

wanneer N groter dan PL (positions per linB) of N klener dan reg c, 
volgt geen reactie. 

input: N in reg. D; overige input: zie SKIP . 

output: zie SiRING 

aangeroepen subroutines: XN. 

HTAB (horizontal tabulation) 

doel: toevoegen aanCL-substring in bank 13 : blanks tot aan volgende 

tabulatiestop. Wanneer deze stop voorbij de laatste positie van de regel, 

volgt SKIP. 

input: tabulatieposities in bank 8 adres 175 e.v., in opklimmenàe 

volgorde. Overige input: zie SKIP. 

output: zie STRING. 

aangeroepen subroutines: SKIP, COLUMN. 

VTAB 9vertical tabulation) 

doel~ toevoegen aan CL- substring: blanko regels tot aan zagalxX de 

eerstvolgende tabulatiestop. Zo nodig wordt eerst SKIP aangeroepen. 

Wanneer dit voorbij de laatste regel van de pagina is, volgt PAGE. 

input: tabulatieposities in bank 8 adres 150 e.v., in opklimmende volg

orde; overige input: zie SKIP. 

output: zie CLEAR . 

aangeroepen subroutines: LINE. 



14) 

LINE 

doel: toevoegen aan CL-substring: blanko ~egels to~ aan regel N. Zo 

nodig eerst 3KIP aanroepen. 

Als N gelij l\. is a un het nummer van de lopende ret;el, geen reactie. 

Indien kleiner, of wanneer N groter dan LP (lines per page,, volgt ~··• 
PAGE. 

Wanneer channel-flipflop (bank 8 adres 170) gelijk is aan 1, geen effect. 

input: N in reg. D. Overige input: zie SKIP . 

output: zie CLEAR . 

aangeroepen subroutines: PAGE, SKIPN . 

PAGE 

doel: toevoegen aan de CL-substring in bank 13 : blanko regels tot aan de 

beginpositie van de eerstvolgende pagina. zv nodig wordt eerst SKIP 

~angeroepen. 

input: zie SKIP. 

oàtput: zie ~ilix CLEAR 

aangeroepen subroutines: SKIP, FORMFD, CLEAR. 

XN (X(N)) 

do el: toevoegen aan CL/ substring: N blanks. Bij overschrijding van 

de regel wordt SKIP aangeroepen. 

input: N in reg, D. Overige input: zie SKIP. 
output: zie STRING. 

aangeroepen subroutines: SKIP. 

PARAM ~parameter instelling) 

doel: lezen en instellen van parameters uit de 1 0PEN 1 -instructie. 

input: in reg. A het adres in bank 8 dat de parameterwaarde aan moet 

nemen. overige input: zie NUMBER. 

output: de geconverteerde waarde in bank 8 adres (reg. A) • 

aangeroepen subroutines: NU}lBER. 

PARAMl (parameter instelling 1) 

doel: gelijk aan dat van PARAM , echter voor CMPL. 

input: reg. A: adres van de parameter in bank 8. Overige input: zie LSBYTEI 

output: zie PARAM 

a angeroepen subroutines: LSBYTE. 



SPECIALE SUBROUTINES 

KEY (keyboard naar printer) 

doel: lezen van instructies in ~WL en deze verwerken via PRCESS. 

input: characters via terminal 

output: afhankelijk van PRCESS 

15) 

aangeroepen subrotines: STREAM, TTY, TTYOUT (laatste twee subroutines uit 

bootstraploader) 

LEES (lees bank 13 en schrijf op TTY) 

doel: bank 13 wordt gelezen tot adres (reg. C) en geschreven op de 

TTY.(HT)wordt vertaald tot~ • De getallen 1 t/m 8 worden 

geconverteerd tot ASCII. 

Voor testdoeleinden kan PRCESS zodanig worden veranderd, dat 1 plaats van 

PRICON, LEES aangeroepen wordt. 

input: ASCII string in bank 13. 

output: geschreven tekst op TTY. 

CRDRDR (cardreader naar printer) 

doel: lezen van MPL instructies van ponskaart en deze verwerken 

via PRCESS. 

input: MPL substrings op ponskaart, gelezen via cardreader. 

output: afhankelijk van PRCESS 

aangeroepen subroutines: STRE~l 



DEEL III 

Tally-printer Interface Kaart 
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APPENDIX " , 
16) 

toewijzing geheugenplaatsen aan parameters, standaardwaarden. 

BANK 8 

adres naam 

150 t/m 169 Vertical Tab Positions 

170 Channel-flipflop 

171 Last Channel Number 

172 Paper Code 

173 Character Set 

175 t/m 199 Horizontal Tabulation Positions 

215 Begin Line 

217 Linea Per Page 

218 Begin Column 

219 Positions per Line 

228 Double-print Hode 

BANK 27 

245 Line counter Double print 

246 Line counter Overprint page 

247 Line counter Buffered page 

254 adress pointer buffered page 

255 bank pointer buffered page 

standaardwaarde 

5,10, 20, 30, 50, 60, 255 

CD 

1 

1 

1 

10, 20, 40, 60, 80, 100, 25~ 

4 
60 

7 
120 

1 

0 

0 

0 

0 

28 

I 

1 
I 

t 

.. 
• 
I 

• 

.. . ' • 

.. 



SlHEMA \u\\'\ - 'Ct'\.tllr ~"'-<- •) 

[r-'1 0~ J 
:(l~l ~ Co~ tle.,Jof'" M~e ..... Selec.~icd.(a.,. ... '- • 

• 1-.. ~D-11'1 ~t>o >el. C.tS"ï 0 lo 

• \"1 $v ~F" • • . 
4'-1 \'> LJF J "t. 

15 - \-'\1>.~ ) .. r"'F" 0 -

.."r 1'.4-P o 
"' 

'7..S ~t?P'1 5' 

'";o AT\\) --[:>o ' 
45" V~v 'I ()o " 
'-'.t " 't. 

4.9 .. ') "Z.. 

5\ l, I 
') .. 

I s, .. 5 I '1 1.nr. 1 

st .. ' 
I 
f 5' 

5s- '· r 6 

s~ .. s ~-- 1 

'?..t., PAT I c(} 0 

"2..1 '\. 

"'\.7,. ., "> t. 0 vi-p. \'t. "-

\ '} ~I J 
' 8 ) l< 

_\ t 6 s 
'20 . ' t e<I t 

& 



<-) 

~ll1 (",.,... h'lne~. ti:~ \D-iJ fetec..lï~~l<-t,....l-
;r• • Ill ........... .. ~ - .. . . ~u.!t• ::· :-. ;:-~ .... .. · '-re•·~, •. ..- . . ..... ~...._ ..... .,....... !I . -~ 

:~ ..... ~~-~ .... ~~~~- --·- ·- .. ::.. ------~ 

8 

f.. Vc H 

"')c 

~ l 

f 
t 
l 

l 
• • 

t 
• 

'I 
lt . . 
• • 
t 

• 
t 

' l 

I • 
' • ! 
• 
'Î 

• 
i 



::..::::...;'_;_;....,:-----
_·:~+.~ ;- .... -·· 

::.:.:::;.:.:-:<:+-:--::-:··. 
-~: .. i .. ... ; ... :·· 

·:: I 
:::::--+ · 

:.:--;_..:-;-...,.; . 
l ·· 

T~~ ·;::..~.: - . L -
·- . , . 

.:_;;;_, Î : 1· -· 

.r ~-~ C.J \ ::1' l \" ·'- ~-.Ar..t · l; ,"j > ~ ?: ....... . 
.. .-: ,, r•·· --· .. ··J ·'' ( • 16-=""""ï""'' 

• e. -'Si! .) C.~ ,; , -· . · . ...:. ~'"'.J~.t ........, _"_ , .. ;..,~,~>-j : .... ) .o-l~1 :t t-. .;c.c..~ .. :A. ··~i . 

I ,. 

... J..'.' 

\ 
\ , 
\ 
\ 

\ 

" \ 
. \ 

. '- . 

''" (. ..... '1111 '/I 0 

i. 
INTfi'-~' ~ --k~A flï / · 
L-~~A~L~L~~~~l~S~ 

--· --.----i 

~ . ;- ~~ ~ --···-· 
' ' i 

. i 
. 

--~- . 
: i(,!! ' /.' . 

('!'\ 
I . "\ >:_, (--
'····:--: \r ·~ - . :.· . .. .; .... 

-~~: , ___ _ ::L. . i·-- .! :· '-;. ; 

··r-·· t:,·~::··_.·,t_;:_·--.~·-.:_:··Ji '[ : _, , __ ::::·-~.-.·S.~,~~·.·;··:··:·._,_-.-.;.!:~ •. ~L.'~· -:.~~~--J_. ~_: _~~~~- ~;~~~- ;~~~-~--~-J~·J_.j __ .. _.·_·~~--------~~------~----------~--------------~------~--~~~~~~~~~~~:_~~~------~--·-:,._ .. __ ~----~ .. ~o--~--~~~~---------·--_-_· ~------------------------------~ 'j~-- ":_·c.~~~OT~:._~.,.~ ~y.t · ..... - . I ! ! ; " 

.·'·:~,_:, ~ ;.::-. . ·· r.,-4 . ''')"'..._~<.,,.. 







.. .. 

- 1 -

Technische gegeven~ Télléy~printer. 

Aansturing via selektiekaart nr 7. 

Enable out: 207 (octaal}; 87 (hexadecima~ll. 

Enable in: 107 (octaal}; 47 (hexadecimaall. 

Alle commando- en statussignalen zijn~ actief. 

Aansluitingen: 

Input N 

CR'S'T 

BUFF 

BUFB 

PAPO 

R'Eö'Y 

ATID 

LCOM 

Out M+1 

ëSëD 

PCMD 

BRST 

'S'I'EW 

RVCH 

SRST 

LRST 

Bitnr 

0 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Bitnr 

0 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Input N+1 

VFU 1 

VFU 2 

VFU 3 

VFU 4 

VFU 5 

VFU 6 

VFU 7 

VFU 8 

Out M+2 

databyte 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

bit ö 
11 T 

11 ï 
11 3 
11 "4' 

11 5 
11 '6" 

USASC IJ coded 

characters. 

De printer-routine uit het operatingsystem van de 8080 inverteert de databyte 

zodat bij gebruik van deze routine de characters in niet-ginverteerde USASCJ 1-

code aangeboden moeten worden. 
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Verklaring van de termen; 

- signalen naar de printer. 

- CSCD: Character Strobe Command. 

Dit signaal geeft aan dat de databits dO- d6 klaar staan en door 

de printer overgenomen kunnen worden. 

Het initiëert tevens het datatransport naar het printer 1 ine-buffer. 

Dit signaal moet laag blijven totdat ëRST ontvangen is. 

- PCMD: Print Command. 

Dit stuursignaal initiëert de printcyclus. 

Bij ontvangst van dit signaal door de printer wordt de data overgenomen 

vanuit het 1 ine-buffer naar het print-buffer. 

Dit signaal moet laag blijven tot CRST ontvangen is. 

PCMD mag alleen aangeboden worden als HDBW en BUFB niet actief zijn. 

- BRST: Dit signaal clears het 1 ine-buffer van de printer. 

Het moet laag blijven tot CRST ontvangen is en mag alleengegenereert 

worden als BUFB niet actief is. 

- SLEW: Paper Feed. 

Dit signaal verzorgt een continue paperadvance zolang het signaal niet 

gereset wordt. 

SIËW moet laag blijven todat LCOM ontvangen is of de gewenste VFU 

gedetecteerd is. 

Het signaal mag alleen aangeboden worden als HDWB en BUFB niet actief 

zijn. 

- ~; Print Indicator Control. 

Dit signaal l aat het contrölelampje PRINT branden, indien de PRINT

schakelaar is ingedrukt en er voldoende papier aanwezig is. 

- ~: System Reset. 

Dit signaal presets de printer om data- of commandosignalen te ontvangen. 
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- LRST: Reset LCOM. 

Dit signaal reset de flipflop welke door LCOM geset was. 

- signalen van de printer. 

- CRST: Cammand Reset. 

Dit signaal geeft aan dat de printer CSCD, PCMD of BRST heeft ontvangen 

en verwerkt. 

- BUFF: Dit statussignaal indiceert dat het line-buffer 132 characters heeft 

ontvangen. Het is tegel ijkertijd met het ontvangen van het 132e character 

actief. 

Het volgende commando moet nu zijn; of PCMD als de data moet worden 

uitgeprint of BRST als zij niet moet worden geprint. 

- BUFB: Buffer Busy. 

Dit statussignaal geeft aan dat de data vanuit het 1 ine-buffer naar 

het print-buffer wordt getransporteerd. 

Er mogen gedurende het actief zijn van BITFB geen commandosignalen aan 

de printer aangeboden worden. 

- HDWB: Hardware Busy. 

Dit statussignaal geeft aan dat de printer met een printcyclus of 

een paperfeedcyclus bezig is. 

Gedurende het actief zijn van HDWB mogen geen PCMD of SLEW commando's 

aangeboden worden. 

ëSëö of BRST mogen echter we·l worden gegenereerd. 

- ~: Paper Out. 

Dit statussignaal geeft aan dat er nog slechts 1 inch papier in de 

printer voorradig is. 

- RËÖV: Printer Ready. 

Dit statussignaal indiceert dat de printmode geselecteerd is en 

dat er voldaan is aan de voorwaarden voor RVCH. 

REDY wordt gereset als PAPa actief is en de volgende VFIT gedetect~erd 

wordt. 
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- ~: Attended. 

Dit statussignaal is actief als de ON-knop ingedrukt is. 

- LCOM: Dit statussignaal geeft aan dat de printer het papier één lijn heeft 

opgeschoven op commando van SLEW . 

LCOM kan gereset worden door LRST. 

Het wordt dus niet actief wanneer het papier na een normale printcyclus 

één lijn wordt verdergedraaid. 

- VFIT: Vertical Format Channels t/m 8. 

Dit is een papertape van 8 posities breed dat gebruikt wordt om de 

papierpositie te detecteren. Hiertoe worden in deze ponsband gaatjes 

aangebracht. 

Met behulp van VFU en~ kan het papier op elke gewenste positie 

worden ingesteld. 

VFü 1 is gereserveerd voor de bovenkant van elke nieuwe pagina van 

het printerpapier, 

Gebruiksaanwijzing. 

De nethoofdschakelaar bevindt zich op de achterkant van het printerchassis. 

-ON: Secundaire netschakelaar. 

-Print: Knop ingedrukt preset de printer in de printmode; de knoppen FORMFEED 

en LINEFEED zijn gedisabled. 

-FORMFEED: Indrukken van deze knop geeft een continue papiertransport. 

-LINEFEED: Indrukken van deze knop geeft een papiertransport van l regel. 

-8LPI: Knop ingedrukt geeft een printformaat van 8 1 ijnen per inch. 

Knop niet ingedrukt geeft 6 1 ijnen per inch. 

Het schema van de interface tussen printer en MCS 8080-system bevindt zich 

op de volgende pagina. 

- 0 - 0 -
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Schema en aansluitingen van de interfaceprint tussen de Talleyprinter 

en het 8080 system. 

Amphenol connector op chassis 

Talleyconnector signaal 11 printer. 

--d}-7 CRST 33 , 
14 BUFF ~ 32 

44 BU.FB ~ 31 
r 
I 

~ ----15 HOWB 30 . 

37 PAPö ~ 29 

25 REDY ~ 28 
D 

30 ATTD ~ 27 

45 VUF 1 ~ 33 

47 VUF 2 ~ 32 

49 VUF 3 --$L-- 31 

51 VUF 4 ~ 30 

59 VUF 5 ~ 29 

57 VUF 6 ~ 28 

55 VUF 7 ~ 27 

53 VUF 8 ~ 26 

DATABYTE bitnr 

24 0 
9 D.3 
~ 50 

21 ~ 49 

22 2 ~ 48 

19 3 ~ 47 

18 4 ~ 46 

17 5 11 ~ ·~ 45 

20 6 ~ 44 



• - 6-- -

Amphenolconnector 

op chassis printer. 
Talle:tconnector signaal D1 I IJ 

5" 8 10 " 
10 csco C:~,. 42 

1-

1'3 PCMD 41 

12 BRST 40 

8 39 

60 38 

31 SRST 37 

11 LCOM 26 

LRST 36 

Vooraanzicht en nummering~ van Amphenolconnector die gemonteerd 

is op de achterzijde van het printerchassis. 

I J1. 

•50 '• •5o .. 

• 
• , 
• • I 

• .. 
• • 
• ~" • •14 • • 

25" 2$" 

- 0 - 0 - 0 - 0 -
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INTRODUCTION 

TheSerial Interface Option (60361 0) allows opera-
ti on of the printer with remote serial transmission 
devices over telephone I i nes. Using a serial Data-set 
interface, CC ITT compatible, the system works with 
modems such as the Bell series 202C. The interface 
design utilizes standard El A (RS232) voltage levels 
and connectors. The interface accepts 10 bit (1 start, 
7 data, 1 parity, 1 stop), serial USASCII data at 600 

The controls operate as described in the Operator's 
Manual with the following exceptions: 

ATT'D - (Attended) Th is switch replaces the ON 
switch. lt is used when an operator is present to 
apply power to the printer. 

REAR PANEL 

In additiun to the circuit breaker at the rear of the 
printer, there arealso three addîtional switches, they 
are located directly above the data-set connector, see 
Figure 1. 

600!1200 BAUD - A two position switch used to 
select the input bit rate (Bits 
per Second). Must be coordi
nated with the re mate termi
nal. 

EVENlOOD PARITY- Parity select switch. A two 
position switch settoEVEN 
ur ODD to match the parity 
of the transmilled data. Must 
be coordinated with the re
mote terminal. 

or 1200 bits per second. All 64 pri ntable characters, 
plus space, carriage return, line feed, and form feed 
are decoded to perform both printing and paper 
movement functions. 

This manual is to be used in conjunction with the 
Tally Series 2000 Printer Service Manual and the 
Tally Series 2000 Operator's Manual. 

OFF/?/CHK MODE- Parity Mode switch. A three 
posîtion switch used to select 
the parity mode desired. See 
"Modes of Operation". 

600~1200 BAUD 

EVEN~ODD PARITY 

OFF~CHK MODE 

"?" 

Figure 1 

SERlAL INTERFACE CONTROLS 
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TO PRINT (ATTENDED) 

To place the unit in operation with an operator in 
a1tendance, praeeed as follows: 

1. Apply power. Circuit breaker at rear of unitand 
ATT'D switch. 

2. Laad farms (See Operator's Manual). 

3. Select desired BaudRate, Parity and Parity Mode. 
Coordinate this information with the remote station 
prior to operation. 

4. Press the TALK button on the Data-set. The Data
set may now be used as a normal telephone, ready 
to receive ar place a cal!. Establish voice comffiuni
cation in the normal manner. 

5. When ready to receive data, press the PRINT 
switch on the Printer, then the DATA button on 
the Data-set. Data wil I be received and printed. 

TO PRINT (UNATTENDED) 

Ta prepare the unit for operation where it wil I be 
lelt unattended, praeeed as follows: 

1. Check to see that the Circuit Breaker is in the ON 
position. 

2. Laad farms (See Operator's Manual). 

3. Select desired Baud Rate, Parity and Parity Mode. 
Coordinate this information with the remote sta· 
ti on. 

4. Press the PRINT switch. 

The printer is now ready to operate. When the remote 
terminal places a call, the printer will automatically 
turn on and come on line ready to print when data 
is received. 

Page 2 
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MODES OF OPERA Tl ON 

To<operate the Printer an asynchronous serial 
USASCII input of either 600 ar 1200 baud is required. 
The cammand to initiatea print cycle is the carriage 
return, (CR). Taspace more than one line, the line 
leed (LF) character is used. Ta skip to the top of 
a farm, the farm leed ( F F) eh araeter is used. 

As data is received, print characters are placed in the 
input buffer. When the carriage return character is 
received, the data in the input buffer is transferred to 
the print buffer and a print cycle is started. Upon the 
initiation of a print cycle, the input buffer is immedi
ately available for receiving the next line of data. 

lf more than 132 print characters are received, the 
printer will assume that the 133rd character is a 
carriage return and will automatically initiatea print 
cycle. 

The number of lines printed per minute is dependent 
upon the number of characters per line and the baud 
rate. The baud rate is selected by the operator. The 
print cycle is fixed at 300 milliseconds, therefore 
print cammand (CR) intervals should benamore 
frequent than 300 milliseconds. 

Vertical Format Control 

Moving the paper to the top of the next farm alter 
initia! form loading, can be accomplished in two ways. 

1. By receiving a form feed control character. 

2. By receiving successive line fead characters. 

In either case, the time required for each line is 7 
character times (at 1200 baud). When these control 
characters are applied, the paper wil I be advanced 

• • 

• • 

prior to the printing of that line. Following the car· 
riage return character associated with that line, 7 
delete characters must be transmitted for each line 
spa eed. 

Parity Mode 

There are three operational modes, Parity Disable, 
Parity ?, and Parity Check. 

Parity Disable 
In this mode, parity is nat checked. Th is mode is 
similar to teletype operation. 

Parity? 
In this mode, parity is checked. When a parity 
error is detected, a question mark (?) is printed 
in pi ace of the character in error. 

Parity Check 
In this mode, parity is checked and a reverse chan
nel signa! is used for error control and retransmis
sion. In this mode the printer can receive data from 
any Tally Serial Transmitter. 

When an error is detected by the printer, it wil I 
cammand the distant transmitter to retransmit 
that line up to 3 times ar until printed correctly. 
On the fourth retransmission the printer wil I print 
the line and insert a question mark (?) in place of 
the error detected. 

lf a parity error has accured in a line, printing wil: 
nat take place upon receipt of the carriage return 
character. A signa! commands the distant trans
mitter to back up to the last carriage return code. 
The transmitter reverses direction again and re
transmits the carriage return character, which en
ables the printer. The line is printed provided na 
error is detected a second time. 

The error control feature can only detect as error; 
,.. it cannot determine its source. Therefore, an error 

existing in the original tape would be repeated 
continuously. When an error is detected three 
times within a given IÏne, an error retrieval feature 
assumes that the error is in the tape itself. The 
error retrieval feature then overrides the error 
control and commands the printer to print the 
line in error. The error is still detected but printed 
as a question mark (?) in place of the character 
in error. 

I 
V 
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.-PARTS LIST 
•. 

Th·• incorporation of theSerial RS232 Option 
1603610) consistsof the following changes and addi
tions to the General Assembly, Part Number 602652. 

The partslist for the cable assembly, 602702·1 is as 
follows: 

The legend ON, part number 400563-20, is replaced 
b'/ the legend ATT'D, Part Number 400563-21 on 
the control paneL All other parts are added to ;he 
General A"embly. 

Part Number 

400962-02 
400498-06 
400962-04 

603389-1 
400354-09 
400354-10 
400305-28 
602609-1 Part Number 

602702-1 

602696-1 
400017-05 
400215-10 
400216-10 

Page 4 

Description 

Assembly, Cable (See Figure 2) 

PCB Assembly, Serial 1/0, (See Figure 3) 
Screw, 8-32 x 3/8 inch, Pan Head Slotted (2) 
Washer, No. 8, Split Loek (2) 
Washer, No. 8, Flat (2) 

J10 INPUT/OUTPUT SIGNALS 

PIN SIGNAL 

1 Ground 
3 Serial Data In 
4 -18 Volts 
6 Data-set Ready 
7 Ground 

11 
20 
22 

Reverse Channel 
Data Terminal Ready 
Ring Indicator 

NOTE: Mating connector for J1 0 

400498-06 
401015-01 

Connector 
Hood 

Description 

Connector, J7 
Connector, J 10 
Polarizing Key 

Clip, Connector 
Switch, S1 and S2 
Switch, S3 
Terminal Block (TB2) 
Plate, Assembly 

J7 

• • 

• t • 

SERlAL 

I ... 

CONTROLLER 
602696·1. 

OUTPUT 
CONNECTOR 

Figure 2 

TYPICAL CONTROLLER 

J3 

J2 

TO 
PRINTER 

1/0 
CONNECTOR 
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SERlALINTERFACE PRINTED CIRCUIT CARD ASSEMBL V 
I Reference No. 602696-1) 

Page 6 

COMPONENT 

Z3,Z4,Z5,Z6,Z7, 
Z50,Z59,Z61,Z63 
Z9 
Z12, Z21, Z44, Z60 
Z13,Z32,Z34,Z42, 
Z57,Z62 
Z14, Z30, Z31, Z51, 
Z56 
Z15,Z23,Z35,Z54 
Z16 
Z19,Z20 
Z22,Z24,Z33,Z41, 
Z49,Z53 
Z25,Z37 
Z27 
Z28, Z46, Z48 
Z29 
Z38 
Z40 
Z47 
R1, R4, R5, R7, RB, 

PART NUMBER 

400812-01 
400926-01 
400173-01 

400192-01 

400106-01 
400929-01 
400396-01 
400393-01 

400194-01 
400930-01 
400928-01 
400927-01 
400927-02 
400469-01 
400470-01 
400488-01 

R9, R11, R12, R13,R15,R16 400071-01 
R2,R3 400071-15 
R6 400073-08 
R 14 400050-43 
C1, C2 400955-01 
C3 through C31 400527-02 
CR 1 400698-01 
CR 2 400093-49 
VR1 400522-01 

401039-01 

DESCRIPTION 

lntegrated Circuit, SN7476N 
lntegrated Circuit, SN74199N 
lntegrated Circuit, SN7410N 

lntegrated Circuit, SN7402N 

lntegrated Circuit, SN7400N 
lntegrated Circuit, SN7427N 
lntegrated Circuit, SN7486 
lntegrated Circuit, SN74192N 

lntegrated Circuit, SN7404N 
lntegrated Circuit, SN7425N 
lntegrated Circuit, SN74154N 
lntegrated Circuit, SN74163N 
lntegrated Circuit, SN74162N 
lntegrated Circuit, MC1488L 
lntegrated Circuit, MC1489L 
lntegrated Circuit, SN7420N 

Resistor, 1K, 1/4W, 10% 
Resistor, 15K, 1/4W, 10% 
Resistor, 2K, 1/4W, 5% 
Resistor, 330 ohm, 1/2W, 10% 
Capacitor, 0.22 MFD, 50V 
Capacitor, 0.01 MFD, 100V 
Diode, 1 N4001 
Diode, Zener, 1N5237 
Voltage Regulator, LM309K 
Heatsink IFor VR1) 



RS 0 OR11 I Z46 {) I Z37 () I Z28 

C24 
DCR2 

C21 

I Z56 ~ I Z47 < I Z38 ()c22l z29 

R14 D c:::J 
R13 c::l R6 

~0 0 I Z48 {) 
R7 I Z57 0 ... I ZJO 

C28 C25 
RB 

I Z49 ~ R
2 0 I Z40 < I Z31 

RJD 

I Z59 <û 1 zso <ü DR1 I Z41 <ü I Z32 

C29 C26 C23 

J7 
DR12 I Z60 ç I Z51 < I Z42 < I Z33 

I Z61 <0 
DR4 I Z34 

CJO 

I Z62 s I Z53 s I Z44 s I Z35 

C31 

I Z63 <Do lz54 () 
c::::J R9 C27 

R16 

TP4 
TP70 0 0TP1 

() I Z19 
() TPS0 0 TP2 

C16 Cll TP6 0 0 TPJ 

{) I Z20 {) 
C17 C12 

û lm û I Z12 

C18 C13 

~ I Z22 ~ I Z13 

() I Z23 ü IZ14 
C19 C14 

< I Z24 < I Z15 

~ I Z25 () I Z16 

C20 C15 
CJ 
R15 

0 < 

l: b 
C10 

0 
C2 

0 
Cl 

{) 
C7 

~ 

() 
ca 

< 

() 
C9 

zg 

I ZJ {) 
CJ 

I Z4 ~ 

1 zs u 
C4 

I Z6 < 

jó u 
C5 

b 
C6 

C1l 
CR1 

J2 

Figure 3 

SER l AL INTERFACE 

I Relerenee No. 6026961 
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J2 Pin Conneetiens on Serial Interface Schematic 602696- Figure 4 

IN OUT MNEMONIC TO FROM FIG. ZONE 

17 DAT6 J3-11 4-4 BB 

18 DAT5 J3-18 4-4 BB 

19 DAT4 J3-19 4-4 BB 

20 DAT7 Not used 

21 DAT2 J3-21 4-4 CS 

22 DAT3 J3-22 4-4 CS 

24 DATl J3-24 4-4 CS 

27 CLQ)l J3-27 4-2 CS 

28 Nol used 

29 PORS J3-29 4-2 AB 

J7 Pin Conneetiens on Seriallnterface Schematic 602696- Figure 4 

IN OUT MNEMONIC 

2 Serial Data 

3 Data Set Ready 

6 Parity Enable 

0 Baud Rate Select 

F B2/ 2 CLK 

NOTE: The connector reference listsin this manual 
mav be used as a guide toeasereading between sche· 
ma tics and manuals. Th is list provides the mnemonic, 
whether the signa/ is an input or output, the to or 
from connee tor and the schematic figure number 
where it can be found. Schematics referred to as Fig. 
4-4 (two digits) are found in the Series 2000 Service 
Manual. 
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A • c 
3 .... _.." 

1 14 !13 12 11~ ~---!--1"(r"r---/i~.~--ue-bie~-<J;;~z29t--~cA~'ÀtR~V 15 11 10 

~ p CCEI 74161 Z24 

r 
4·6tl OECIMAL CNTR 

CLK ISYNCCNT. SVNC CL RI 

ClR A B C 

11 

CA~RY 15 

0 L O 

• 9 
0 LO 

1 
___"-, 3 4 16 1" 

I 
I 
I 
I 
I 
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Z33 6 I 
I 
I 
I 
I 

J2-20 

~----------+--hl---i-.--ff---------- - ---"""-'--} JZ- 17 

J2-18 

J1.-19 

J222 

J1·21 

J2·24 

I 
I 
I 
I 

OAT7 
OAT6 
OAT5 
OAT4 
DAT3 
DAT2 
OATl 

Figure 4 

SERtAL INTERFACE 

( Relerenee No. 602696) 

Page 9 



J2 Pin Connections on Serial Interface Schematic 602696- Figure 5 

IN OUT MNEMONIC TO FROM -FIG. ZONE 

1,2, 
61,62 Ground TB1 -9 2-2 C9 

3,4 +BV TB1 -1 3 2-2 C5 

6 +5V SENSE J17-H 4-16 Cl 

7 CAST J3-7 4-3 DB 

B SLEW J3-B 4-3 BB 

10 CSCD J3-10 4 -3 CB 

11 LCOM J4-11 4-6 BB 

12 BAST J3-12 4-3 BB 

13 PCMD J3-13 4-3 CB 

14 BUFF J3-14 4-3 02 

15 HDWB J3-15 4-3 AB 

16 CL03 J3-16 4-2 C8 

45 VFU1 J5-45 4-10 B4 
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BUFF 

+SV SENSE 

+8V 

GND 

! I 
'I 
I 
I 
I 
r'2·14 
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I 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
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I 
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J2-6 
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Fig.6-C7 

Fi,. 6-C7 

Fi, . 4 -A2 

Fig. 6-BJ 

Fig. 4--A2 

Fig. 4 -08 

Fig. 4-A2 

Fig.. 4-08 

J2-J4 
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Z15 
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CL03 F1g. 4-88 

I Fig. 6-87 
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J2-16 7427 12 

J2-7 
I 

J2-13 
I 

~ 
•• ~ rTPJ"'\.- a l ~ Z23 / ~ 1 ~.: - 13 

I 

I 

HOWB 

CSCD 

CL03 

CAST 

PCMD 

I 
J28J SLEW 

J2-45 I 
Fi' 

~· r-___._.---+----~~·~ l ~~~· ')'----·------------"'~ 

~~·~·· .~~ 
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I 
I 

iF 
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.. ~~-------------------------------------------+~~74~ "'~------------1r~~-+'--~ ' --t-~--J ~ 
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Î 
l 

,----------+~~ 
J2-11 r-----------------------------------------------------------_. __________ ~~--~~~-----------------------t--------------------------~~-(LCOM 

1 r----*a,~'---*~--~--~~, 
~ CNT UP t>"'--------'''fCNT UP 

~CNTON 
~-- -

7404 • '-'c"\1"' 1~4,.--------=---------';;'"' 

!>"'------__;4'!CNT ON 

CLR 

CR 1 

OECAOf 

Ufi/DN CNTR 

74192 
Z19 

I 
I 
I 

CARRY 1>1:.!.2---j---, I 
eoRR OW 1>1'-'3'----t---~~~~~~~:'<~L~~·,oo!.' _" 3 

~ 

LO 

I 
I 

" 2-~ 
7404 '-J 

Z22 -:- I 
I 

,----------J 

• 5V IIN TERNA L J 

01 uf 

I 
I 
I Figure 5 

I Cl fHRU CJl I 
1 JZ 1,2,61 ,62 GNO IINTERNALI I 

SERlAL INTERFACE 

( Relerenee No. 602696) 

L ______________________ j 
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J7 Pin Conneetiens on Seriallnterface Schematic 602696- Figure 6 

IN OUT MNEMONIC TO, FROM FIG. ZONE 

A -18V J10-4 

B +BV 

c Data Terminal Ready J10-20 

H.7 Ground J10-7 

J +5V 

L PCHS 53-3 

Reverse Channel J10-11 

4 Parity ODD Switch 52-2 

J2 Pin Conneetiens on Serial Interface Schematic 602696 · Figure 6 

IN OUT MNEMONIC TO FROM FIG. ZONE 

5 -18V TB1-12 2-2 C5 

25 REDY J3-25 4-2 82 

26 REXT J4-26 4-7 ca 
30 ATT'D SW J3-30 4-2 A2 

31 SRST J3-31 4-2 AB 

37 PAPO J3-37 4-2 82 

60 RVCH J3-60 4-2 BB 
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SERlAL INTE RFACE 

( Relerenee No. 6026961 
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INTRODUCTION 

The USASCII Generator is a printed circuit card 
(Tally Part Number 603865) designed to test the 
Tally Series 2000 Printer exclusive of external equip
ment. This card, when inserted directly into the 
Printer 1/0 connector (J2). performs the necessary 
keying functions to cause the unit to printout all 
64 USASCII characters. Each character is printed at 
every location thereby exercising all print positions 

to assure full epera tion of pri nt and buffer loca tions. 
The printer output can be varied to change print 
density (spacing) between three sett ings ; Full , 50% 
or 64 character/64 spaces. Line feed can also be 
varied to allow 1, 2, 4 or 8 blank I i nes between each 
print line. See "Series 2000 Printer" eperator's manual 
tor the USA SC 11 characters. 

CONTROLS 
-·~· . 

ON -c 

Ö)~ 
OFF -t 

ON! 

fi~ 
OFF 0 

FULL~ ~ 
64/64 ~ 

Figure 1 
GENERATORCONTROL PANEL 

PRINT ON/OFF 

When set to ON, this switch enables the Generator 
Card. The PRINT switch on the Printer must be 
pressed tostart printing. When set to OFF the switch 
disables and resets the Generator Card without 
affecting the printer logic. 

line Feed ON/OFF 

When set to ON, this switch enables the Number of 
Lines switch. When set to OFF, single fine spacing 
occurs. 

Number of Lines 

When activated by the LI~~ E FE ED ON/OFF switch, 
thi ~ switch contro ts the number of bl <mk lincs 

between each printed line and can be set at 1, 2, 4 
or 8. 

Density 

50%- Th is switch setti ng places a space between 
each printed character. Print Density is 66 
characters per fine. 

FULL - Each character is printed in sequentia! order . 
Print Density is 132 characters per line. 

64/64 - 64 sequentia/ characters are printed then 
64 blank spaces are left. Print Density is 
66 to 68 ch<Hacters per line. 

Each of the pri nted lines wi/1 be of fset by fo ur 
characters trom the preceeding fine . 
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ELECTRICALOPERATIÖN 
• )j • 

't '~ 

. ··' 

ELECTRICAL OPERATION 

See Schematic, Figure 3. The reset clamp on the 
generator card (B1-6) is released when the PRINT 
switch is set to ON and the Ready (REDY) signa! 
becomes high. The REDY signa! is applied through 
J2-25 by the PRINT switch on the printer being 
depressed. The next clock pulse, CLQ)3 through J2-16, 
sets the Generator Counter, B4 ahd B5 (through B 1-8), 
and the Strobe flip-flop, A3-3. This inhibits the 
generator counter from advancing until the Character 
Strobe Command (CSCD) is issued and a Command 
Reset (CRST) is returned. The next CLQ)3 pulse 
resets the Strobe flip-flop and allows the Generator 
Counter to clock again. Each pulse continues to 
advance the counter producing the sequencial USASCII 
code. When the data out completely fills the buffer 
register, the register returns a Buffer Full (BUFF) 
signa!. This toggles the Buffer Full flip-flop (A3-8) 
which provides a Print Command (PCMD) and inhibits 
the counter. 

With the Line Feed switch OFF, the Command Reset 
(CRST) signa! resets the Buffer Full flip-flop (A3-11) 
to allow the counter to clock again. lf the Line Feed 
switch is ON, then the Print Command (PCMD) sets 

. ' - ~ i:J .l . . ~ .. 

the Slew flip-flop (A4) and when HDWD becomes low, 
the SLEW line goes high (J2-8). The counter is held 
from advancing wh ile the Line Feed Counter (86) 
counts on each Line Feed Complete ( LCOM) signa I 
until the count of the selected 1, 2, 4 or 8 I i nes has 
been completed. 

The two other selectable modes of operation provide 
horizontal line spacing. The 64/64 mode prints 64 
characters and then 64 spaces. This is accompl ished 
when the Density switch is set to 64/64 wh ich enables 
the 64/64 flip-flop, C4-1. The first count sequence 
through the Generator sets the flip-flop wh ich eneodes 
only spaces for the second count sequence. At the 
end of the second sequence the flip-flop is reset 

which enables data again. The 50% mode of operation 
provides a space between each data character. With 
the Density switch set to 50%, the 50% f li p-flop, 
C4-8, is enabled. Th is flip-f lop is set and reset by every 
other clock pulse through the Strobe fl ip-flop . lt 
alternately inhibits the Generator, loads a space and 
allows the generator to continue on to the next 
eh araeter. 

Wh en the PRINT switch is re leased , it pi aces a clamp 
(B 1-6) on the card circuitry which resets the generator. 

PARTSLIST 
.. :~. 

(?;,. 1 ) 
•(~ '. 

COMPONENT PART NUMBER DESCRIPTION 

603680-1 Bracket, Control 
C2 400106-01 lntegrated Circuit, 7400 
B2 400194-01 lntegrated Circuit, 7404 
A5, A6 400190-01 lntegrated Circuit, 7408 
B1 400173-01 lntegrated Circu it , 7410 
A2 400929-01 lntegrated Ci rcu it, 7427 
B4, B6 400390-01 lntegrated Circuit, 7493 
A3,A4,B5,C4 400195-01 lntegrated Circuit, 74107 
C1,C7,C8 400527-02 Capacitor, 0.01 MFD 
C2,C5, C9 400342-12 Capacitor, 22 MFD 
C3,C4 400955-01 Capacitor, 0.22 MFD 
C6 400342-21 Capacitor, 1.5 MFD 
VR1 400522-01 Regulator, LM309 
CR1 400698-01 Diode, 1 N4001 
S1 400354-13 Switch, Toggle 
S2 400570-03 Switch , Rotary 

400571 -03 Knob 
S3,S4 400354-09 Swi tch, Toggle 
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S1 

S2 

1 2 3 

alm· . 
<l: I I I 

1 2 3 

SJ [JJJJ 
1 2 3 

S4 !:I!JJ 
1 2 3 

SWITCH TERMINALS 

CONNECTIONS FROM PCB TERM INALS TO SWITCHES 

PCB·1 
,PCB·2 
PCB·3 
PCB·4 
PCB·5 
PCB·6 
PCB·7 
PCB·S 
PCB·9 
PCB·10 
PCB· 11 
PCB·12 
S1·A2 

S3·2 
S2·5 
S4·2 
S3·1 
S4·3 
S2·1 
S2-4 
S2·2. 
S2·3 
S1 ·B1 
S1 ·A3 
S1 ·A2 
S1·B2 

-----l 

@l 
I 
I 
I CB 
I <::::> 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

lc2 I 
I 
I 
I 
I 
I S4 = 

@: I C4 

I 
I 
I 
I 
I 
I _____ _J 

C3 ü 

1110987654321 
ooooooo o ono 

C4 0 

12 13 C5c::::>+ 
00 I B1 9 

C6 

9 0 ls2 9 

9 ls4 9 

I B5 9 

C9 + 
I B6 9 

~ ::::::::;, c1 

Figure 2 
USASCII GENERATOR 

PRINTED Cl RCUIT CA RIJ 
Relerenee Assembly No. 603865 

• 

~ 
C1 CR1 
~--{C}-

IA2 9 

I A3 9 

I A4 9 

I A5 g 

I A6 9 
::::::::;, c2 

+ 
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Figure 3 
USASCII GENERATOR SCHEMATIC 

(Reference No. 6038651 
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To modify USASCII generator to enable upper 

and lower case on 2202 to be printed • . 
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upper case lower case characters printing. 
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The Tally Series 2000 Line Printer is intended for 
intermediate speed printing applications with comput
ers, remote terminals, and off-line print stations. The 
unique design, employing a greatly simplified print 
mechanism, results in exceptional reliability and a 
consistently high quality printout. The hammers 
produce characters one line at a time using the 
USASCII 64 character subset in a dot matrix format. 
The printer accepts data in the farm of character 
codes and paper feed instructions and converts them 
to printout on standard business machine multiple 
part carbon farms. The printer will produce up to si x 
copies with clear, consistent print quality on all copies. 
Adjustable tractors accommodate farms from 4 to 
14-7/8 inches wide. 

The printer is available in two basic models. The 
Model 2100 prints at a rate of 100 lines per minute; 
the Model 2200 prints at a rate of 200 lines per 
minute. Switch selectable 6 ar 8 lines per inch print
ing is a standard feature on the Model 2200. 

UCTION 

The printer is very easy to laad and operate. Ribbon 
changing is uncomplicated and na special tools are 
required. Format control is accomplished by means 
of a vertical format unit (VFU) using industry standard 
8 channel tape. An integral punch and die block is 
provided to facilitate tape loop preparatien with the 
farm control loop in the printer. 

Specificatiens 

This tabletop printer is 28 inches (71.1 cm) wide by 
23 inches (58.4 cm) deep by 11 inches (27 .9 cm) high. 
lt weighs 150 pounds (68 kg). lt is designed to 
operate in a temperature range of 50 to 105 degrees 
Fahrenheit (10 to 40 degrees Centigrade) at 5 to 95 
percent relative humidity, as long as na temperature/ 
humidity combination produces condensation. lt will 
opera te using 105 to 140 V AC at 60 Hz. As an option 
187 to 264 VAC ar 100 VAC at 50 Hz, eperation is 
available. 

* 
PRINT 

FORM 
FEED 

LINE 
FEED 8 LPI 

ON 

PRINT 

*PAPER OUT on Model 2100 units. 

Figure 2 

CONTROLS, FRONT PANEL 

Pressing this switch illuminates the 
lamp and applies power to the printer 
mechanism. Press again to turn power 
off. 

NOTE: Main power is applied to the 
printer through the switch on the back 
panel. 

White. Pressing this switch illuminates 
the lamp and conditions the printer to 
start printing. Release of the switch 
stops printing. With the Print switch 
on, the Form Feed and Line Feed 
switches are inactive. 

1 

FORM 
FEED 

LINE 
FEED 

When one inch of paper remains in the 
printer, an audio alarm will sound. 
Release of the Print switch wi 11 shut 
the alarm off. 

White. A momentary switch which 
causes the paper to advance to the top 
of the next farm for each depression. 

White. A momentary switch which 
causes the paper to advance one line 
at a time. 



8 LPI 
(MODEL 
2200 ONL V) 

PAPER OUT 
(MODEL 
21000NLY) 

White. Pressing the switch illuminates 
the lampand selects a print fine spacing 
of eight lines to the inch. With the 
switch off, the print fine spacing is six 
lines to the inch. 

Red. Indicator which il luminates when 
the printer runs out of paper. Works 
with the audio alarm, see Print switch. 

FORM LOADING (See Figure 3) 

NO TE: Befare operating the machine af ter shipment, 
faosen the two shipping screws, but do not remove. 
See F i gure 3. 

Standard fanfold or continuous pin feed business 
forms (4 to 14-7/8 inches wide) are used in the 
printer. To load forms, raise the cover and perform 
the following: 

1. Pull the Formscale back . 

2. Using the platen lever, pull the platen open. 

3. Open the hinged paper hold downs on the paper 
tractors. 

4. lnsert the teading edge of the form between the 
two guides in the lower front of the unit. Feed 
the paper until it appears inside the machine. Grasp 
the paper and pull up to engage the feed holes 
of the form with the feed pins on the paper 
tractors. lf the paper tractors are not in the proper 
position, see FORMS WIDTH ADJUSTMENT. 
After ensuring the form is loaded straight, close 
the paper hold downs to hold the form against 
the feed pins. 

5. Using the platen lever, push the platen closed. lf 
not closed, an alarm wilt sound when the Print 
switch is pressed on . 

6. Push the Formscale against the paper. 

7. Arrange the form supply directly beneath the 
paper tractors and see that the supply wilt feed 
correctly. 

NOTE: lf farms are fed from a cardboard carton, 
care shou/d be taken to insure that the carton wil/ 
no t snag the farms as they advance in to the printer. 
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REAR PANEL 

POWER Circuit breaker on/off switch. With 
the switch set to the on position, the 
main power is applied to the printer. 
Pull down to turnthema in power off. 

FORMS WIDTH ADJUSTMENT (See Figure 3) 

Although the right tractor is generally used, both the 
right and left tractors may be used to adjust for 
proper form width . 

1. Hold the clutch knob and loosen the thumbwheel 
loek . 

2. Slide the paper tractor to approximate form width. 

3. Load the forms and adjust the paper tractor 
to give a slight cross tension in the form. Secure 
the tractor thumbwheel loek by holding the 
clutch knob and rotate the thumbwheel in the 
direction indicated by the arrow on the paper hold 
down. 

FORM CONTROL LOOP LOADING 
(See Figure 3) 

1. Load the Form Control Loop on the Vertical 
Format Unit (VFU) by inserting the tape loop into 
the tape slot so that the sprocket holes are toward 
the right hand side. 

2. Engage the sprocket holes of the tape with the feed 
pins on the drive sprocket. Place the loop around 
the tensionunit at the rear of the VFU . 

3. Move the tension handle to the rear, setting 
enough tension on the Form Control Loop to 
maintain sprocket engagement . 

NOTE: The Paper Out switch is connected to the 
Top of Farm channel and therefore, if nocontrol 
Loop is used the last two inches of the last farm 
can not be printed. 



PAPER GUlDES 

CLUTCH LEVER 

Figure 3 

FORM LOADING AND VERTICAL FORMAT UNIT 
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FORMSCALE 

VERTICAL FORMS POSITIONING 

1. Press the On switch to apply power. 

2. Be sure the Print switch is off. 

To adjust the vertical registration of the paper, assure 
that the Formscale is against the form. Release the 
clutch lever (see Figure 3). Press and release the Form 
Feed switch which will position the VFU loop to the 
top of form. Th is is the position the form will advance 
to when a top of form cammand is issued. Position 
the paper in the printer tor the first print line as 
follows: 

3. Select the first print line location on the form and 
position this line just above the print line on the 
Formscale as shown in Figure 4. 

4. Draw a line on the form using the top of the 
Formscale as a straight edge. 

5. Now, move the form back down into the machine 
until the drawn line coincides with the Print Line 
on the Formscale. 

BRAKE ARM, STOP POSITION 

NOTE: To move the paper down into the print 
mechanism, grasp the paper where it feeds into 
the printer and pull down slight/y while rotating 
the c/utch knob. Move the paper slightly below 
the required position, remove the s/ack in the 
paper, and then rotate the c/utch knob until the 
paper is in position for printing. 

6. Re-engage the clutch. 

CHANGING RIBBON (See Figure 5) 

Although not mandatory, it is recommended that the 
ribbon be changed without farms loaded in the printer. 

1. Raise the cover and pull the Formscale back. 

2. Using the platen lever, pull the platen open. 

3. Move the brake arms to their stop position. 

4. Remave the old ribbon and spoals trom the unit. 

BRAKE ARM 

SHIELD 

BRAKE ARM STOP 
Figure 5 

RIBBON LOADING 
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5. lnstall the new ribbon (Tally P/N 400667-6) with 
the empty spoot on the left hand spoot drive. A 
reverse eyelet is attached to the ribbon next to the 
spool. Make sure that this eyelet is positioned on 
the spoot side of the reversing fork. 

6. Thread the ribbon as shown in Figure 5, holding 
it taut while positioning it between the hammers 
and ribbon shield. Place the full spoot on the right 
hand spoot drive. Rotate the right hand spoot to 
apply tension. 

7. PI ace the brake arms in their operating position. 

8. Load forms if required. 

9. Close the platen. 

10. Push the Formscale against the paper. 

FINE PRINTING ADJUSTMENTS 

Two mechanica! controts are used to adjust the form 
thickness, and vertically position forms. Adjustment 
of the control is dependent on the form being printed. 

Vertical Form Positioning 

The VFU punch pin mounted on the VFU (see 
Figure 3) can he used to align printing in proper 
registration on the forms. This adjustment should 
he made while the printer is in operation, and is 
noticed on the form as the next VFU loop hole is 
read. Push the pin forward to tower the printing on 
the page and move backward to raise the printing. 
Moving the slide all the way in one direction wilt 
move the printing approximately one half a line. 

Form Thickness Knob (See Figure 3) 

This knob can he rotated while the printer is op
erating and is used to adjust the spacing between 
the platen and the print hammers. The best setting 
tor a given form and ribbon is a matter of judge
ment; the criteria being print den si tv, embossing 
of paper, form jamming and/or ribbon smudging. 
lt should be set to: 

1. Higher numbers tor heavy forms. 

2. Lower numbers tor light forms. 
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OPERATION 

To place the unit in operation, proceed as follows: 

1. Apply power. 

2. Press the On switch. 

3. Select 6 or 8 lines per inch operation (Model 2200 
only). 

4. Load forms. 

5. Load the Form Control Loop. 

6. Adjust the vertical registration of the paper. 

7. Press the Print switch to on. The printer is ready 
to receive data. 

8. Adjust printing if required. 

FORM CONTROL LOOP CONSTRUCTION 

A Form Control Loop is required tor each vertical 
size form used. To make a Form Control Loop, 
perform the following : 

1. Obtain a lengthof paper tape, Tally P/N 603709-9. 
The minimum tape length is 11 inches (110 
sprocket holes) and maximum tape length is 19 
inches 190 sprocket holes). 

To determine the tength of the Form Control 
Loop, multipty the length of the form in inches 
times six (example; 11 inch form x 6 = 66). 
Sixty-six represents the number of sprocket holes 
corresponding to a standard 11 inch form. For 
this example, two or more forms must he indicated 
on the loop since 110 sprocket holes is the 
minimum length. (2 forms x 66 sprocket holes 
= 132). 

2. In this example, cut the Forms Control Loop 
between sprocket hole 132 and 133 and make a 
butt splice (see Figure 6). Spl ice the tape on both 
sides using a piece of opaque mylar (Tally Part 
Number 400825-06). Use a Tally spiicing slide (Part 
Number 603628-1) or a Tally Hand Punch Assem
bly (Part Number 603630-1) to align the tape while 
splicing. 

3. Turn power off. 

4. Raise the cover. 

5. Mount the tape on the Vertical Format Unit. 
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Figure 6 

BUTT SPLICE 

6. Center the VFU punch pin. Maintain this center 
position while removing the pin. 

7. Engage the clutch lever. Using the clutch knob, 
move the paper up unti I the first print line is 
just above the Print line on the formscale (see 
Figure 4). Punch channel 1 in the tape on the 
VFU die block. 

NO TE: Channel 1 is top of form and must be 
punched to provide the paper out function. 

8. Advance the tape and punch channels 2 through 
8 as desired (see Figure 7) aligning the correspond
ing I ine on the form to the Print Line on the 
Formscale each time. 

BOTTOM OF FORM--~---~--

80 70 
60 

50 40 
000000 000000000000 

30 20 

TOP OF FOR 

Figure 7 

FORM CONTROL LOOP 
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9. Now make a second form corresponding to the 
one produced in steps 7 and 8 above. Repeat the 
pattern as many times as required to produce a 
minimum tape of 1 1 inches in length . 

10. Replace the VFU punch pin and maintain the 
center established in step 6. 
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