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In het kader van de minicomputer, die in de groep ECB 
ontwikkeld wordt, werd een cassetterecorder aangeschaft, 
die als massageheugen zal dienen• Na vooroverleg met de heer 
Pieterse kreeg ik als afstudeeropdracht het ontwerpen en 
bouwen van een besturingseenheid, die de cassetterecorder 
aanpast aan de standaard .ECB Adapter Interface• Hierdoor 
kan de recorder aangesloten worden op de minicomputer, de 
IBM 360 computer en andere apparaten zoals de Eye Marker, 
die ook van de standaard interface zijn voorzien• 

In eerste instantie werd met schakelaars en lampjes 
een handbesturing voor de recorder gemaakt,om deze te 
kunnen testen• De aanwezige dokumentatie was namelijk erg 
summier• (Wat betreft de dokumentatie: in juni verklaa.rde 
de importeur nog niets van de fabrikant ontvangen te 
hebben; pas medio augustus werden ons de schema's toege
stuurd}• Deze statische test gaf echter niet voldoende 
meetmogelijkheden: gegevens als de maximale lees;schrijf
snelheid kunnen pas gemeten worden als de besturing gereed 
is• 

Hierna werd een eenvoudige besturingseenheid ontworpen• 
Deze eerste versie zou gedeeltelijk met de hand bediend 
moeten worden: instelling van bandsnelheid, draairichting 
e•d• konden niet automatisch geschieden doordat de standaard 
Adapter Interface de mogelijkheden hiervoor niet heeft• 
De ha.ndbediening kreeg hierdoor zoveel nadruk dat de 
recorder zelfs geheel off-line gebruikt zou kunnen worden• 
Deze eenvoudige besturing bestaat hoofdzakelijk uit drie 
gedeelten: 
- doorschakelbuffers voor de datalijne~ 
- aanpassing van de stuursignalen van de beide interface~ 
- enkele 'procedures' (New Tape, Begin of Tape, 

Bnd of Tape) die specifiek zijn voor deze I/0 eenheid1 

- bovendien enkele beveiligingen• 

• 
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Bet was echter duidelijk dat deze opzet te beperkt 
was om het veile profijt te trekken van de cassetterecorder• 
Er moesten twee belangrijke veranderingen aangebracht worden: 

1• De besturing moest geheel geautomatiseerd worden• 
Het subkanaal van de minicomputer zou hiervoor 
aangepast worden met meer kommandomogelijkheden via 
de datalijnen• De besturing moest natuurlijk compatibel 
blijven met de standaard interface: andere apparaten 
kunnen de recorder dan ook gebruiken, zij het met 
minder mogelijkheden• 

2• Aan de besturing moest een eenheid worden toegevoegd, 
die het mogelijk zou maken datablokken op de band 
op te zoeken• Ook hierop is de standaard interface 
niet berekend en moet de minicomputer aangepast 
worden• 

Ook de recorder beeft geen voorzieningen hiervoor 
en de zoekfaciliteit wordt dus een zelfstandige eenheid• 

Er zijn verschillende mogelijkheden om het zoeken uit te 
voeren• om te beginnen moet tussen de blokken een 
scheidingsteken geschreven worden, zodat de blokken 
berkenbaar wo.rden• Bovendien is het mogelijk om de blok
lengte vast cf variabel te maken• In het eerste geval 
moet de eenheid een teller bevatten die het tekennummer 
binnen het blok bijhoudt en een teller die het bloknummer 
bevat• Zodra een teken op de tand door een drop-out niet 
gelezen wordt, is dit systeem van slag a.f; ook stoor
pulsen zouden funeste gevolgen hebben• 

Om dit te veimijden moet het blokscheidingsteken ook 
het nummer van het komende blok bevatten, zodat de tellers 
bijgesteld kunnen worden• Het wordt dan overbodig een 
bepaalde bloklengte vast te leggen: bij variabele blok
lengte tan de band efficienter gebruikt worden• Bovendien 
wordt de byte-teller overbodig• Ideaal is dus het systeem 
waarbij op de tand de bloknummers staan en een blokteller 
het aantal gepasseerde blokken bijhoudt• De beide nummers 
kunnen dan vergeleken worden; komen ze niet overeen dan is 
tennelijk een scheidingsteken niet gelezen• 

om het systeem niet te ingewikkeld te maken is dit 
ideaal niet verwezenlijkt: aan het begin van elk blok wordt 
wel het bloknummer geschreven, maar er is geen teller 
voor eventuele controle• De kans dat een blokscheidingsteken 
niet gelezen wordt is namelijk zo klein, dat dit de extra 
hardware niet rechtvaardigt• 
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In de besturingseenheid zijn de volgende delen te 
onderscheiden: 
1• Datalijnen en registers 
2• Dirette besturing 
3• Indirekte besturing 
4• Procedures ivm• de aanloopstrook 
5• De opzoekmogelijkheid 
6• De display 
Deze delen worden hieronder beschreven• Voor een 
gedetailleerde beschrijving van de cassetterecorder 
wordt verwezen naar de dokumentatie• De standaard ECB 
Adapter Interface wordt bekend verondersteld• 

1• De datalijnen en -registers 

De transmissie van data geschiedt met 9 bits parallel, 
waarvan ~~!! pariteitsbit• Zowel de standaard interface 
als de cassetterecorder zijn hierop gebouwd, zodat in 
de besturingseenheid slechts twee simpele 9-bits registers 
nodig zijn• Cp de datalijnen naar de recorder moeten 
thv• het zoeksysteem ook het blokscheidingsteken en het 
bloknummer geplaatst kunnen worden; op de datalijnen naar 
de kompoter bovendien de statuslijnen Device Bnd en 
Unit Check• 

2• Direkte besturing 

2•1 Modekeuze: readjvrite;search 

De modekeuze wordt door de standaard interface als 
kommandovoord op de datalijnen aangeboden• De readjwrite 
keuze wordt direkt aan de recorder doorgegeven; het kommando 
'search 1 wordt in de besturingseenheid verwerkt• 

2•2 De stuursignalen WBTRDY, BDRDY en BS• 

De verbinding van deze lijnen met de stuuringangen van de 
rekorder volgt vrij eenvoudig uit de definitie van de 
standaard interface, resp• de recorderspecifikaties• 
De zoek-eenheid en de procedures be-invloeden deze signalen• 
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3• Inàirekte besturing 

Keuze van snelheid en draairichting van de band en 
. kontinue of inkrementele wijze• 

De recorder heeft voor snelheids-, richtings- en werkwijze 
keuze vier ingangen: SPDA en SPDB, BEY resp• CBUN• 
Deze signalen werden bestuurd vanuit een register in de 
besturingseenheid• Dit register wordt ingesteld door een 
kommandowoord op de datalijnen, tegelijk met de lees;schrijf 
keuze• Zoals hierboven reeds vermeld moet hiervoor de 
standaard interface aangepast worden, evenals bet 
subkanaal van de mini-kcmruter• 

4• Procedures ivm• de aanloopstrook 

4•1 NEW TAPE: het voorbereiden van een ongebruikte band• 

Nieuwe banden zullen tbv• de synchronisatie voorbewerkt 
moeten worden• Elke cassette is voorzien van aan- en 
uitloopband van doorzichtig plastic (eng•: leader}• Deze 
aanloopband wordt gesignaleerd in de recorder op de uitgang 
'leader' (LDR) • Op deze aanloopband wordt het kommando 
CBUN onderdrukt, zodat aan het einde van de band de 
recorder bij kontinu mode automatisch uitschakelt• 
Inkrementele operaties zijn echter niet onmogelijk en er 
moet een voorziening ingebouwd worden zodat op de aanloop
band geen bytes geschreven worden en verloren gaan• Hier
voor zijn de procedures 'Begin of Tape' en 'New Tape' 
aangebracht• De laatste procedure is bedoeld om bytes te 
schrijven op een nieuwe band; het eerste byte dat volledig 
op het magnetische deel van de band wordt geschreven zal 
verder als beginmerk van de band fungeren• 

De procedure Eegin of Tape zoelt na het terugspoelen van 
een band of het inleggen van een cassette het beginmerk 
op• Dit gebeurt door achtereenvolgens Leader Run en een 
leesopdracht te geven• Hierna is de band gereed voor 
gebruik• 
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5• De opzoekmogelijkbeid 

De zoek-eenbeid bestaat voornamelijk uit twee delen: 
1• Bij het schrijven worden de blokscheidingstekens en 
de bloknummers op de band geschreven• 
2• Bij bet zeeken worden de bloknummers vergeleken met 
het gevraagde nummer• De band wordt in de juiste richting 
gelezen tot het blok gevonden is• 

De blokken worden gemerkt met drie bytes: het nummer van 
het blok (binair} met aan weerszijden bet teken ~, dwz• 
alle lijnen laag• Dit teken heeft een onjuiste pariteit 
en is daardeer te herkennen• Deze bytes worden op de band 
gezet na het schrijven van een blok, dus na het koremando 
BALT• Bij het lezen fungeren ze als end-of-bleek teken 
en genereren Device End• Eij het zoeken worden de 
nummers telkens in het leesregister geklokt en vergeleten 
met het gevraagde nummer; de uitslag bepaalt de draai
richting van de meter• Na het vinden wordt Device End 
gegeven• 
Voor nadere details van deze zaten wordt verwezen naar 
de dokumentatie, waar ook flowdiagrammen te vinden zijn• 

6• De display 

De besturingseenheid is uitgerust met een klein bedienings
paneel• Met behulp van 14 lampjes kan het transmissieproces 
worden gevolgd en er zijn 13 schakelaars die als hand
bediening fungeren• om het gebruik te vereenvoudigen is 
achterin de dokumentatie een Bandleiding opgenomen waar 
deze display en alle verbindingslijnen uitgebreid zijn 
beschreven • 
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De cassetterecorder registreert bytes van 9 bits parallel 
met snelheden van 0 - 800 bytejsec• De bits worden na elkaar 
op de band geschreven• Op een gewone cassette zijn 50•000 tot 
120•000 bytes op te slaan• 

De recorder beeft 2 werk-mogelijkheden: 
- incrementeel: de motor wordt per byte gestart en weer 

gestopt• Mogelijke transmissiesnelheid 0 - 40 byte;sec• 
- continu: de motor draait continu, tekens kunnen worden 

aangeboden met een snelheid tot 800 byte;sec, en gelezen 
met de snelheid waarmee ze langs de kop gevoerd worden• 

Het toerental van de motor is regelbaar: er zijn 4 snelheden 
die digitaal gekozen worden en een ingang voor analoge 
regeling• Deze instellingen komen overeen met 60, 120, 240 en 
480 byte;sec• De afstand tussen de bytes op de band kan 
variaren en is van belang als de werkwijzen afwisselend 
worden gebruikt• Incrementeel geschreven data hebben een vrij 
grote tussenruimte: maximale continu leessnelheid is 400 
byte;sec• Eij incrementeel lezen is eenzelfde tussenruimte 
nodig, zodat niet te snel continu geschreven moet worden• 

In beide werkwijzen kan de draairichting worden omgekeerd• 
Bij het lezen verwisselen de bits nu echter van plaats: de 
meest significante bit komt op de plaats van de minst 
significante, omdat de laatst geschreven bit het eerst langs 
de leeskop komt• Om deze reden kan niet achteruit geschreven 
worden• 
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De werking is in het kort als volgt: 

Een "byte strobe" signaal doet de motor een eindje draaien• 
Onderwijl worden de aangeboden bits na elkaar op de band 
geschreven• Gedurende dit proces is een "busy" indikatie 
aanwezig• Na beeindigen hiervan verschijnt een "ready" 
indikatie en staat het geschreven woord op de data-uit lijnen• 

Ook het lezen wordt gestart met een "byte strobe"• Na het 
draaien van de motor staat het gelezen woord op de data-uit 
lijnen• 

De band stopt telkens tussen 2 gescbreven bytes• Is een byte 
verkeerd geschreven, dan kan dit gemakkelijk hersteld worden 
door gg:g byte te lezen in omgekeerde richting en het 
opnieuw te schrijven• 
Een bepaalde plaats op de band kan in beide richtingen 
gezocht worden; stoppen bij een bepaald woord is alleen moge
lijk bij lage snelheden• Tussen datablokken wordt een tussen
ruimte van een centimeter of meer aanbevolen• 

De recorder heeft de mogelijkheid om snel terug te spoelen 
naar het begin van de band• 
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1• BS' - Byte Strobe 

Een neergaande flank < 100 nsec op deze lijn start de 
incrementele operaties• De lijn moet gedurende 500 nsec 
aktief {laag) blijven• Dit kommando werkt alleen als de 
statuslijn RDY' laag is• Bij continu lezen mag deze lijn 
niet gebruikt worden• 

2• CRUN' - Ccntinuous Run 

Deze lijn bestuurt de continue operaties behalve snel 
terugspoelen• De motor draait zolang de lijn aktief is, 
behalve wanneer de aanloopstrook van de band ("clear leader") 
voor de kop ligt• 

3• LRN' - Leader Run 

Deze besturing komt cvereen met CRUN' doch is ook werkzaam 
op de aanloopstrook (alleen vooruit) • Deze lijn is slechts 
bedoeld om het begin van de band voor de kop te krijgen• 
NB Hiervoor is het nodig enkele centimeters verder te 
draaien dan de aanduiding LDR aangeeft• 
Achteruit draaien op de aanloopstrook is niet mogelijk• 

4• WD' - Write Data Enable 

Aktieve lijn betekent schrijven {of wissen); een '1' nivo 
betekent lezen• Schrijven is niet mogelijk als het nokje 
op de cassette dat wissen mogelijk maakt, niet aanwezig is• 
Bij terugspoelen heeft de lijn geen effekt• 

5• SPDA, SPDB - speed control lines 

Het toerental van de 
volgens: A 

0 
0 
1 
1 

motor 
B 
0 
1 
0 
1 

wordt gekozen met deze lijnen 

snel 
medium 1 
medium 2 
langzaam, incrementeel 
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6• REV' - Beverse Cammand 

Deze lijn kiest de draairichting: hoog nivo betekent voor
uit, laag nivo betekent achteruit zowel bij continu als bij 
incrementeel bedrijf• 

7• RHD' 1 Eewind cammand 

Snel terugspoelen van de band wordt gestart door een aktieve 
lijn• De band stept op de aanloopstrook of bij Reset• Verder 
draaien op de aanloopstrook is mogelijk door de lijn aktief 
te houden• Gedurende het terugspoelen hebben alle kommandc's 
behalve Reset geen invloed• 

8• RST' - reset 

Een laag nivo op deze lijn zet de recorder in ruststand• 
Dit kan gebruikt worden na het inschakelen van de netspanning 
of in bet geval dat de recorder een leesopdracht heeft ge
kregen op een leeg stuk band• 

9• DSPI - delta speed input 

Hiermee is het teerental van de motor kontinu regelbaar• 

1• CS' - cassette Status 

Deze lijn is aktief als de cassette op zijn plaats is• 

2• RDY' - Beady fcr Eyte Strobe 

Deze lijn is laag als de recorder een Byte Strobe kan 
ontvangen• Ongeveer 500 nsec na ontvangst van een Byte Strobe 
wordt de lijn hccg ("busy") , totdat de lees- of schrijfoperatie 
is afgehandeld• te lijn is ook hoog bij: 

Reset 
Bewind 
cassette afwezig 
schrijfopdracht terwijl àe cassette niet gewist mag 
worden (nokje ontbreekt) • 
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3• DAV - Data Available 

Deze lijn is hoog als er data beschikbaar Z1Jn op de data
output lijnen: bij lezen het gelezen woord, bij schrijven het 
geschreven woord• 

4• LDB - Clear Leader 

Aan het begin van de band zit een doorzichtige streek, de 
aanloopband• Als enkele centimeters J!.2.2~ de lees;schrijfkop 
deze aanloopstreek aanwezig is, is de lijn LDR hoog• 

NB• Een aktieve lijn betekent niet dat de kop op beschrijf
bare band staat• 

5• WP - Write permit 

Deze lijn is hoog als van de cassette het wisnekje ontbreekt• 
Wissen en schrijven is dan onmogelijk• 

6• RWDS' - Bewind status 

De lijn is aktief als de band wordt teruggespoeld• 

Er zijn 9 parallel input lijnen DIO' - DI8'• Bij schrijven 
moeten de datalijnen geldig zijn 100 nsec voordat de Byte 
Strobe aktief wordt en geldig blijven totdat RDY' hoog 
wordt• Dit gebeurt na ca 500 nsec• 

De data op de 9 outrut lijnen DOO' - DOB' Z1JD geldig 
zolang de statuslijn DAV hoog is• Bij achteruit lezen wordt 
de volgorde van de bits omgekeerd• 
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Incrementele operaties (vooruit lezen, achteruit lezen, 
vooruit schrijven) vcrden uitgevoerd door de besturingslijnen 
in te stellen en daarna een Byte Strobe te geven• De 
besturingslijnen mogen niet veranderen zolang BDY' hoog is• 
Een leesopdracht op een onbeschreven stuk band moet beeindigd 
worden door Beset of Bewind• 

Continue operaties mogen alleen gestart worden als BDY' 
aktief is• Eeeindiging vindt plaats door CRUN' af te laten 
vallen en wanneer de uitloopstrook wordt gesignaleerd• 

Op de aanloopstrook kan LDB' gegeven worden; aktieve WD' 
betekent dat de band gewist wordt• Op de uitloopstrook mag 
alleen Bewind gegeven worden• 

De volgende voedingsspanningen zijn nodig: 
+ 5 V (5 %) , 1 A max, 0,9 A nom• 
+ 12 V (3 ~), 1,5 A max, 0,7 A nom• 
- 12 V {3 %) , 1 A ma x, 0,7 .A nom• 

NB• Hoog nivo = logische ' 1 ' = +5 V 
Laag nivo = logische '0' = aktieve lijn = 0 V 
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Deze beschrijving is voornamelijk uitgevoerd als een 
toelichting bij de schema's• Eet doorschakelen van de data 
en de aansluiting van de besturingslijnen van enerzijds de 
standaard~interface en anderzijds de PI-70 cassetterecorder 
levert nauwelijks problemen op• Enkele kleine procedures 
worden beschreven bij schema 7• Het belangrijkste deel van 
de schakeling wordt hieronder uitgebreid behandeld• 

om de bruikbaarheid van de recorder te vergroten is een 
systeem omtworpen dat bepaalde blokken op de band kan 
opzoeken• Via de datalijnen wordt het kommando •search' en 
daarna het gewenste bloknummer gegeven• De recorder zoekt 
het blok op, stoft aan het begin van het blok en geeft 
Device End• 
De blokken {van willekeurige lengte) worden van elkaar 
gescheiden door de reeks Q - N - Q, vaarbij N bet 
nummer van het komende blek is en Q aangeeft het teken 
0001 0 1000(de recorderlijnen 3 en 5 aktief) • Dit teken 
heeft een onjuiste pariteit en kan daardoor onderscheiden 
worden van gewone data• 

De volgende wijzigingen zijn nodig: 

Bij een schrijfopdracht wist de recorder eerst een stukje 
band, zodat de blokken gescheiden worden door een 
tussenruimte• 
~a het schrijven van blok N genereert BALT de reeks 
Q-{N+1)-Q• (zie flowdiagram WBITE) • De recorder stopt 
na de scheidingstekens• 

Als de recorder bij het lezen Q tegenkomt, wordt dit 
teken aan de uitgang onderdrukt• De recorder leest nog twee 
woo~den (R - QJ en stopt weer na de scheidingstekens• 
Dan wordt Device End gegeven (zie ook flowdiagram BEAD)• 



16 

Een geheel nieuw stuk hardware verzorgt het zoeken van 
het gewenste blok• De werking hiervan wordt verderop 
behandeld• 

Het voorbereiden van een nieuwe tape gebeurt als volgt: 
- met NEW TAFE worden willekeurige tekens op de band 

gezet, 
- terugspoelen met EEWIND, 
- met BEGIN OF TAPE naar het eerste woord dat na de 

aanloopband geschreven is, 
- met HALT eerste bloknummer (Q - 1 - Q) schrijven• 

De procedure BEGIN OF TAPE blijft onveranderd: 
- met BOT wordt de aanloopband overgeslagen en het 

eerste woerd gelezen• Hierna kan direkt een search
opdracht gegeven wordèn, daar BOT register 3 op nul zet• 
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De rekenmachine maakt bij CMDBDY de lijnen 'write' en 
•search' aktief• Dit kommando wordt opgeslagen in FF '.search•, 
terwijl de uitgang WD op •read' wordt gezet• Hierna geeft 
de rekenmachine WRTRDY met op de datalijnen het nummer van 
het gewenste blok• Dit nummer wordt opgeslagen in DAOUT
register 1; BS wordt onderdrukt• De binaire vergelijker 
geeft aan of dit gewenste nummer ~eg 1) gelijk is aan, 
of groter (kleiner} is dan het bloknummer dat in register 3 
is opgeslagen• Dit is het nummer van het voorliggende blok; 
verderop wordt besproken hoe reg 3 zijn inhoud krijgt• 

Als de beide nummers gelijk zijn wordt Device End gegeven 
en stopt de recorder• 

Als (1) > (3) moet de recorder verder draaien en wordt CBON 
aktief gemaakt• Hierdoor leest de recorder woorden van de band• 
Aan het einde van het blok zal weer de kombinatie ~ - N - q 
voorkomen• Een Q wordt onderdrukt zodat na de tweede Q 
het woord N in DO-register 2 staat• De flipflops ABC 
staan dan in stand 101 en de inhoud van reg 2 wordt over
genomen door reg 3• te binaire vergelijker heeft nu het nieuwe 
bloknummer en het gewenste nummer op de ingangen en de cyclus 
wordt opnieuw doorlopen• Als het gewenste punt is bereikt 
geldt ( 1) = (3) en vcrdt gestopt• 

Als echter (1) < {3) dan moet de recorder terugdraaien• 
Hiertoe wordt REV aktief gemaakt• De gelezen voorden 
komen nu echter omgekeerd op de uitgang, dwz• de velgorde van 
de bits is verwisseld• schakelaar c zorgt ervoor dat reg 3 
het nummer toch in de juiste vorm overneemt• De kombinatie 
Q - N - Q is symmetrisch gekozen• 
Als nu echter de recorder het begin van het gewenste blok 
bereikt zal de band stoppen .!QQ!: de scheidingstekens {in 
normale richting gezien} • De recorder moet dus weer even 
vooruit draaien tot het scheidingsteken opnieuw is gepasseerd, 
en staat dan aan het begin van het gewenste blok• Hierna 
wordt Device End gegeven• 

De draairichting van de motor kan niet omgekeerd worden als 
de motor loopt; een veranderend kommando doet eerst de motor 
stoppen• Nadat EEV ornieuw is ingesteld wordt CRON weer 
aktiet gemaakt• 
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A• Register 1 slaat de door de komputer aangeboden informatie 
op• Bij een write-opdracht zijn dit de te schrijven 
bytes, bij een search-opdracht is dit het nummer van 
het te zoeken blok• 
NB• Het pariteitsbit wordt op recorderlijn 4 geschreven• 

B• Dmv• switch A kan ook de inhoud van register 3 op de 
band geschreven worden; dit is het nummer van het 
komende blok • 

C• Bij een disatle wordt Q op de band geschreven (bet 
blokscheidingsteken, 0001 0 1000) • 

D• Van de DAOUT-lijnen wordt de pariteit gekontroleerd; 
een onjuiste pariteit geeft Unit Check 1• 

E• In register 2 worden de gelezen bytes opgeslagen• 

F• Op de DAIN-lijnen kunnen ook statuswoorden worden 
gezet: Device End en Unit Check• 

A• Er is een flipflop om de keuze write;read te onthouden 
en een voor de search-opdracht {waarbij de eerste op 
•read' wordt gezet)• 

B• De readjwrite keuzelijn liD kan ook worden ingesteld: 
- door een schakelaar (bij manual) (input 30 1) 
- bij New Tape {WD J : write) 
- bij Aanleep (WD 4 : write) 
- bij Begin of Tape (WD 2 : read) 

C• Een wri te-kolf man do geeft 250 msec lanq CRUN ('aanloop') 
zodat een stukje band wordt overgeslagen en gewist• 

D• Na CMDRDY of IAV wordt BDRDY gegeven• 
RDRDY wordt geblokkeerd: 

- als een Q gelezen wordt 
- bij S'IARDY 
- tijdens •aanloop' 
- en bij een searcb-opdracht na DAV (als het blok 

is gevonden wordt STABDY gegeven}• 
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E• WRTBDY laadt bet '~rite'-gebeugen• Ruim 100 nsec nadat 
de WRITE-data op de DO lijnen zijn verschenen, wordt 
BS gegeven (ES1)• Ca• 500 nsec later laat de recorder 
RDY afvallen en ~crdt de byte geschreven• Als dit is 
geeindigd komt D.AV op, waardoor RDRDY wordt gegenereerd 
(250 nsec vertraagd, een eis in de BEAD-mode)• 

F• ES wordt ook gegeven bij Halt (BS6)• Bij manual 
bediening wordt BS gegeven: 

- door een schakelaar {input 302) 
- bij New Ta re (BS4) 
-bij Eegin of Tape (ES3)• 

BS wordt geblokkeerd door STARDY en bij kontinu 
lezen (dit is een eis van de recorder)• 

A• Als de recorder enkele setenden leest zonder iets te vinden 
wordt een Eeset en Device End gegeven door de ASTRAl -
schakeling• 

B• Device End wordt verder gegeven: 
- na het lezen van een end-of-bleek teken (Q-N-Q.) (DENDC2) 
- na het vinden van het gevraagde blok {search) (DENDC3) 
- na Halt (DENDC4)• 

C• Unit Check wordt gegeven bij onjuiste pariteit en End of Tape• 
(UNC 1 en 2} 

D• Reset wordt gegenereerd door RST en de knop Reset 
(input 303)• Het afgeleide signaal RSTC zet alle 
flipflops in de interface in rustpositie• 
Bij inschakelen van de voedingsspanning wordt automatisch 
gedurende enkele msec Reset gegeven• 

E• PWRON is op als een cassette in de recorder is geplaatst 
en valt af bij RST• 
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- een gelezen Q blokkeert het laden van reg 2, 
- blokkeert BDRDY, 
- verzorgt laden van reg 3 via flipflops 

ABC (Q- test) , 
- aktiveert CRUN tot twee woorden gelezen 

zijn (CRUNC4) • 

Register 3 neemt de inhoud van reg 2 over (direkt of verwisseld) 
wanneer de flipflops ABC in stand 101 staan, dwz• na de 
scheidingstekens• 
Bij READ wordt nu Device End gegeven (DENDC2)• 
Bij SEABCB beslist de vergelijker wat er verder gebeurt• 
De inhoud van reg 3 wordt met 1 opgehoogd op de flank van 
HALT• 

Als {1) < (3) wordt flipflop X hoog• Hierdoor zal REV 
aktief worden, maar door flipflop Z gebeurt dit pas als 
CRUN laag is• BEY kan dus alleen veranderen als de 
motor niet lcopt• 
Als uitgang (1=3) van de camparator hoog wordt na (1<3} 
zal flipflop Y niet hoog worden• Dit gebeurt wel als (1=3) 
hoog wordt na (1=3) of (1>3), dwz• als de recorder vooruit 
draait• Flipflop Y doet dan CBUN afvallen en geeft 
Device End (CBONC2 resp• DENDC3)• 
Bij het opkomen van WBTRDY na een search-opdracht, wordt 
de informatie van de camparator overgenomen• Bij Beset 
verliest flipflop X deze informatie namelijk• 

5• 1.!!1! 

Bij HALT moeten drie tekens extra geschreven worden, 
dus drie maal ES gegeven• 
De eerste BS wordt 250 msec vertraagd om enige tussenruimte 
op de band te krijgen• 
Door select switch A wordt reg 3 met de lijnen verbonden (N)• 
Bij de eerste en derde ES worden via switch A alle lijnen 
hoog gemaakt (Q) • 
Na de derde ES valt CBUN af en wordt Device End 
gegeven• 
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a• De stuursignalen BEV, SPDA, SPDB en CRUN worden 
gegeven door 4 schakelaars of een 4-hit register• De 
instellin9 van dit register geschiedt door een kommando
voord op de datalijnen, tegelijk met de read;write 
instelling• 

B• De lijnen SPDI en SPDB zijn hoog bij incrementeel 
bedrijf • 

C• REV kan ook ingesteld worden bij een search-procedure• 

D• Het kommando CRUN wordt fas doorgegeven als WBTBDY opkomt• 
CRUN wordt ook gegenereerd bij: 

- aanleep 
- search 
- halt 
- het lezen van Q, 

en wordt gereset bij STARDY• 
CRUN komt pas op als BDY op is (eis van de recorder)• 

a• De procedure NEW TAPE dient om ongebruikte banden voor 
te bewerken, door op het begin van de band data te schrijven• 
De volgende signalen verschijnen achtereenvolgens bij in
drukken van de knop: 

- LRN totdat leader afwezig is, 
- instelling op WEITE 
- zodra LDB afvalt: een aantal malen BS (zolang de 

knop is ingedrukt) vaardoor de data die {toevallig) op de 
DI-lijnen staan, op de band worden geschreven• 
Deze bewerking is nodig voor de procedure BOT• 

B• De knop Revind doet de band terugspoelen naar het begin• 

C• De knop BEGIN OF TAPE genereert achtereenvolgens: 
- LBN zolang LDE op is• 
- instellen op BEAD• 
- 10 msec na afvallen van LRN &~nmaal BS zodat het 

eerste teken dat geheel op de band staat gelezen wordt• 
Hierna kan de band gebruikt worden• 

D• WRTBDY terwijl LDB op is geeft Unit Check 2 (end of 
tape) • 

E• WP wordt gesignaleerd met een lampje, dat brandt als 
schrijven verboden is• 
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De display bestaat uit 12 schakelaars en 14 lampjes, 
die op een afart flaatje worden gemonteerd• Zij worden 
verbonden met de in- en outputs 301 tot 324• 
Voor uitgebreider informatie wordt verwezen naar de 
~gDdl~ig!ng_jB!~!!~ce c~§§~!!~I~~Q!g~!· 
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A• !Q~~ij!i]~_Jij]g]• 

1• DAOUT lijnen 

data kolfmando's naar DI-lijnen 

0 MSB spda ) snelheid 0 
1 spdb ) 1 
2 rev 1 = reverse 2 
3 crun 1 - continuons run 3 
4 5 
5 search 05 = search 6 
6 re ad 02 = re ad 7 
7 LSB write 01 = write 8 
p 4 

2• DAIN lijnen 

data status van DO-lijnen 

0 0 
1 1 
2 2 
3 3 
4 5 
5 device end 6 
6 unit check 7 
7 8 
p 4 

Unit Check bij: - end of tape ( en begin of tape) 
- onjuiste pariteit van DAOUT lijnen 

Device End bij: - lezen op onbeschreven tand 
- lezen van end-of~block teken 
- vinden van gevraagde blok (search) 
- na Halt• 
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Het paneel tevat de volgende schakelaars: 

1• Manual 
2• Write 

op 
handbediening 
schrijven 

3• 
4• 
5• 

Crun 
Spda 
Spàb 

6• Rev 
7• Reset 

band loopt kontinu, 
) snelheid : 00 langzaam, 
) 11 snel 

achteruit 

neer 
automatisch 
lezen 
incrementeel 
incrementeel 

vooruit 

B• Reset diplay : de lampjes Unit Check en Device End 
worden gedoofd 

9• Bewind : snel terugspoelen van de band; kan worden 
onderbroken door Reset 

10• Begin of Tape 
11• New Tape 
12• Byte Strobe : hiermee kunnen met de hand data geschreven 

en gelezen worden• De DAOUT- en DAINlijnen moeten 
dan worden aangesloten op schakelaars resp• lampjes• 

NB• Alleen de schakelaars 7 en 8 werken onafhankelijk 
van schakelaar 1• 

De lampjes hebben de volgende funkties: 

1• Unit Check door onjuiste pariteit 
2• Device End 
3• Cassette Status : er is geen cassette aanwezig 
4• write Permitted : de cassette mag niet beschreven worden 
5• Leader : de schrijfkop staat op aanloopband 
6• Busy : de recorder is bezig een opdracht uit te voeren 
7• Data Available : de recorder heeft een byte gelezen 

of geschreven 
8• Manual : handbediening 
9• Write : schrijven {gedoofd :: lezen) 
10• Bewind status : er wordt teruggespoeld 
11• Crun : motor draait kontinu 
12• Spda ) snelheiàskeuze 
13• Spdb ) 
14• Beverse : er wordt achteruit gelezen 



1• NBtschakelaar 
2• Reset 
3• Indien nodig Rewind 
4• Ongebruikte band : 

1• Manua1 
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2• Knop New Tape enige tijd ingedrukt houden 
3• Revind 
4• Begin of Tape 
5• Halt 
6• Schrijfopdracht 

4• Reeds beschreven band : 
1• Manual 
2• Begin cf Tape 
3• Search opdracht, 221 voor blok 1 

kommandolijnen 

S.EL op 
CMDHDY op 

at 

WRTRDY op 

af 

dit herhalen 
HALT op 

af 

SEL af• 

DAOUT 

ccoo 0001 

databyte 

statuslijnen 

RDRDY op 

af 

RD'RDY op 

af 

S'!:ARDY op 

af 

DAIN 

0000 0100 



SEL op 
CMDRDY op 

af 

WRTRDY op 

af 

dit herhalen 
WRTRDY op 

af 

SEL af 

SEL op 
CMDRDY op 

etc• 

SEL op 
C.MDRDY op 

etc• 

H• ~Qg~g!! 

SEL op 
CMDRDY op 

af 

i.RTRDY op 

cooo 0010 

1101 0001 

1101 C010 

1100 0101 

bloknummer 

CMDRDY op, nieuwe opdracht 
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RDRDY op 

af 

BDRDY op data 

af 

S'IARDY op 0000 0100 

af 

BDRDY op 

af 

STARDY 0000 01011 
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chips DI 0 DAOUT û 

• • 
• • 
• • 
7 1 
8 p 

DC 0 DAIN 0 
• • 
• • 
• • 
7 1 
8 p 

BEST• SEL BEST• LDB 
CCZH• CMDBDY BEC• RDY 

WRTRDY DAV 
HALT BS 
.HST CRUN 
.RDRDY LRN 
STARDY WD 
PWRON RST 

LA~I?JES FARI'IY SCEAK• WRlTE BEST• es 
LDR BS REC• WP 
HP RST RWDS 
RWDS MANUAL REV 
REV SPDA SFDA 
SFDA SPDE SPDB 
SPDB REV RWD 
CEUN CRUN 
WRITE NEBTAPE 
DEV•END REiHND 
BOSY BO'.r 
DAV 
es 
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Flowdiagram WFITE 

SEL 

cr~tRDY write 

nsec 

I CMIRtY af, RDEDY af 

I ,[Ï I 
1-l B T Ti D Y d a t a ~1 

tAV 

Y:DPDY at 

BALT 



Flowdiagra m READ 
----··----~--

SEL 

CN LR DY rea d 

WRTHDY 

rAV 

tAV 
nu mmer 

LAV 

BIFCY \H af 

CMLRDY af 6 RDRDY af 

WETPtY af, P.DHDY at, BS af 

2 naaI re ~ Jj _ 

CRUN af, IEVE Nt, S1A Bt Y 

I 
Sfl.. af 



Flowdiagram ~EAFCH 

SEL 

CWCBDY 

WETBDY nummer 

tAV 

tAV 

.LA V 

!vergelijk 1 en 31 
I 

1>3 1<3 1=3 

af 
:CE V END 
STAR:CY 
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