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Dit afstudeerverslag geeft een beschrijving van het multiuser

interface systeem voor de in de sctie NDC aanwezige P.D.P. 11/20 

minicomputer. 

De P.D.P. 11, voorzien van ponser/lezer, teletype, oscillograaf 

en XY plotter, was in gebruik voor eenvoudig rekenwerk en als multi

scaler (met speciale interface GEE 72 b) bij de looptijdexperimenten. 

De computer kan echter ook erg goed ingezet worden bij de automati

sering van de gecompliceerde experimenten in de groepen NDC en NDB. 

Bij de experimenten in NDC, het looptijdexperiment en het experiment 

voor de bepaling van inelastische molecuulbotsingscrossecties, 

moeten gedurende een langdurende meting de meetgegevens opgenomen 

en de experimentele parameters bestuurd worden. De pulserende 

gasontlading in NDB levert in zeer korte tijd (~msec) een aantal 

meetgegevens. Door automatisering wordt de dataverwerking gemakke

lijker en is er minder tijd voor de experimenten nodig. 

Het in de sectie NDC ontwikkelde multi-user interface systeem 

biedt mogelijY~eid voor het aansluiten van 8 gebruikers. Deze 

gebruikers hebben ieder 255 adressen beschikbaar. Deze adressen 

worden behandeld als geheugenadressen, er kunnen data naar toe 

geschreven en data van uitgelezen worden. De data, die naar de 

gebruiker gaan, kunnen daar geïnterpreteerd worden als instel

waarden of bedieningssignalen. De data die van een gebruikeradres 

naar de P.D.P. gaan, zijn meetgegevens of bewakingssignalen. Omdat 

de experimenten volledig onafhankelijk zijn, zijn er maatregelen 

genomen tegen ongewenste beinvloeding ~ de gemeenschappelijke 

interface. 

Het oparating system dat de verschillende gebruikers simultaan 

kan bedienen (ROSIE) is ook in de groep NDC ontwikkeld (SMI 75). 

Het afstudeerwerk in de sectie NDC omvatte afbouw en in bedrijf 

stelling van het algemene deel van de interface, het ontwerp en de 

bouw van apparaatinterface-modules voor de koppeling van specifieke 

apparaten en voorts de documentatie van het interfacesysteem. De 

documentatie was zeer onvolledig door personeelsmutaties en bestond 

slechts uit een stageverslag (LOW 73) dat slechts een deel van de 

interface beschreef. 
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Dit verslag bestaat uit twee delen A en B. 

A geeft een korte beschrijving van P.D.P. en de experimenten en 

bevat een overzicht over de interface. 

B bevat gedetailleerde informatie voor gebruikers. 

Voor een algemene indruk hoeft dit deel niet gelezen te worden. 
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Summary 

This report gives a description of the multi-user-inter

face of the PDP 11/20 minicomputer in the group NDC. 

The PDP,equipped with puncher/reader,teletype,oscillos

cope and XY-plotter,was used for simple calculations and as a 

multiscaler (with special interface GEE72b) for the Time-Of

Flight experiments.However the computer can very well be used 

in the complicated experiments in the groups NDC and NDB.For 

the experiments in NDC:the Time-Of-Flight and the measurement 

of inelastic molecule scattering cross-sections,it is neces

sary to collect the measurement data and to control experimen

tal parameters during a measurement of several hours.The pulsed 

gass discharge of NDB produces all data in a short time.(msec). 

With the help of the computer the data can be handled easier 

and the experiments take less time. 

The NDC multi-user-interface offer the possibility for 

the conneetion of 8 users.These users have 255 addresses at 

their disposal.The addresses are treated as memory addresses, 

data can be read and written in these addresses.The data read 

from one of the useradresses are experimental data or guarding 

signals.The data written to the user are setpoints or control 

signals.The users are staying completely independent because 

of the special precautions against undesired coupling in the 

interface. 

The section NDC has developed the eperating system (ROSIE) 

for the organisation of the simultaneous execution of the dif

ferent tasks of the users. 

The work in t'he final year can be divided in three parts: 

1)The finishing and putting into eperation of the gerneral 

part of the interface. 

2)The construction of apparatus interfacemodules. 

3)The documentation of the interface. 

This report consists of two parts called A and B.Part A 

gives a short description of th PDP and the experiments and 

gives a general idea of the interface.Part b has details for 

users.For a first introduetion to the system part A delivers 

enough information. 
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DE EXPERIMENTEN EN HUN EISEN T 1 A, V 1 AUTOMATISERING. - - - --== :: 

De te automatiseren experimenten 

De experimentele opstellingen die in aanmerking komen voor 

automatisering, liggen in de vleugels NO en NT van het natuur

kundelaboratorium van de T.H. 

Fig. A 1.1 geeft een overzicht van de situatie. 

De volgende opstellingen staan aangegeven: 

1) De P.D.P.ll met randapparatuur 

2) Looptijdopstelling 1 

3) Kist II (Experiment inelastische molecuulbotsingen) 

4) Looptijdopstelling 2 

5) Gepulste gasontladingsexperiment, 

vleugel NT vleugel NO 

5 2 3 1 
4 

I 'Jom~f" 
I 

r 
I 

Fig, A 1,1: Situering van de experimenten, die gekoppeld zijn 

aan de P.D.P, 11 

Zoals op tek, A 1.1 te zien is, zijn de opstellingen 

ruimtelijk verspreid. Het experiment met de gepulste gasontlading 

dient voor het onderzoek van diverse plasmaeigenschappen gedurende 

stootontladingen. Omdat dit experiment nog in opbouw is, zal het 

niet nader worden besproken. De experimenten van de groep NDC in 

de vleugel NO zullen kort beschreven 1r1orden in de volgende 

paragrafen, 
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De looptijdexperimenten 

De looptijdmethode voor het onderzoek van molecuulbotsingen 

(Bey 74) kan als volgt beknopt worden weergegeven: 

Bij de bestudering van molecuulinteracties is het nodig de 

snelheidsverdeling van de moleculen te kennen. Deze snelheida

verdeling kan op twee manieren worden gemeten: 

1) Klassiek m.b.v. een snelheidsselector, die alleen de ingestelde 

snelheid in een smalle band doorlaat. 

2) Volgens looptijdmethode. Hierbij doorlopen de moleculen een 

vaste afstand L. De looptijd is een maat voor de snelheid. 

Een grof schema van de looptijdmethode staat in fig. A 1.2-1. 

~ dwarsbundelbron 

1.~ 
t ""' strooicentrum 

'.. • • 
1 

hoofdbundel 

··~ 

roterende 
chopper 

dwrsbundel 
detector 

hoofdbundel
detector 
met 
quadrupcol 
massafilter 

·----...1 

.f:i'ig. A 1.2-lz Schema looptijdmethode 
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x = 0 
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tiJdkanalen detector 

Fig. A 1.2-2: Tijd-weg diagram looptijdexperimenten 

De hoofdbundelbron maakt een bundel van de te onderzoeken 

moleculen. Deze bundel wordt door een chopper in plukjes door

gelaten. De chopper bevat enkele schijven op een as. De schijven 

hebben een sleuf en zijn zo in staat plukjes van~ 50f" s breecl 

door te laten. De moleculen van een plukje komen op verschillende 

tijden bij de detector aan. De op de detector aangesloten 

rrrultiscaler maakt een tijdverdeling van een molecuulbundel puls. 

Omdat de loopafstand L bekend is, kan eenvoudig de snelheidsver

deling bepaald worden. 

Wanneer men nu de dwarsbundel aanzet, treden er botsings

verschijnselen op. Hierdoor verandert de snelheidsverdeling in 

voorwaartse richting. Door de ongestoorde snelheidsverdeling te 

vergelijken met de snelheidsverdeling na botsing, kan men de 

botsingsdoorsnede Q (v) als functie van de snelheid bepalen en 

daaruit de intermoleculaire potentiaal. 
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Bij deze metingen met moeilijk detecteerbare edelgasatomen 

komt er in ieder van de 100 tot 800 tijdskanalen van de multiscaler, 

slechts lo-3 tot 10-l moleculen per kanaal per chopperomwenteling 

binnen. Hierdoor moet er zeer lang gemeten worden, voordat de 

statistische onnauwkeurigheid, die evenredig is met -~ kleiner 

dan l:fo0 is; N (aantal pulsen per kanaal) moet dan groter dan 106 

zijn. De meettijd kan hierdoor enkele tientallen uren bedragen. 

Omdat in deze lange tijd drift kan optreden in een aantal bundel

parameters is het nodig de snelheidsverdeling met en zonder dwars

bundel alternerend op te meten. Hiertoe is de multiscaler verdeeld 

in 2 groepen kanalen, A en B, die identiek zijn. In iedere groep zit 

een aantal (100- 800) gelijke kanalen (2,5- 150~ s). 

In de A kanalen wordt gedurende 60 sec. een aantal bundelstukjes 

bijgeteld zonder botsing. Daarna wordt de bundel aangezet. Er wordt 

nu 60 s. in de B kanalen geteld. Dit steeds omschakelen vereist een 

groot aantal routinehandelingen, zoals kleppen open en sluiten enz. 

Deze handelingen automatiseren betekent een aanzienlijke besparing 

aan mankracht en vergroting van de nauwkeurigheid. 

De detectorpulsen worden versterkt en daarna verwerkt tot TTL 

compatibele pulsen. Deze pulsen worden via een speciale snelle 

multiscaler interface (Gee 72) opgeslagen in het geheugen van de 

P.D.P.ll. 

Het experiment gebeurt in een gecompliceerde vacuumopstelling. 

In deze opstelling moeten diafragma's, kleppen, bundelinstellingen, 

drlli(ken enz. bestuurd en bewaakt worden, al is de opstelling tegen 

grote fouten beschermd door een modulair systeem van relaiskastjes. 

De uitgaande gegevens van het experiment zijn puntsgewijze: 

1) Hoofdbundeldetectordata naar de looptijdinterface (snel) 

2) Dwarsbundelint,ensi tei t 

3) Choppermotorfrequentie 

4) Melding klep-, diafragmastanden enz. 

5) Drlli{signalen zoals brondrukken. 

Ingaande gegevens zijn: 

1) Dwarsbundelbesturing 

2) Klep en diafragroo.standen 

3) Neterbesturingen 

!+) Instelling van bundelparameters zoals bronrichting 

5) Sturing choppermotorfrequentie. 
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Het experiment in kist II; de bestudering van inelastische 

molecuulbotsingen 

Dit experiment dient voor de bepaling van crosssecties voor 

diverse rotatieovergangen bij molecuulbotsingen. Schematisch 

verloopt het experiment als volgt: 

dwarsbundeldetector 

~ polarisator analysator 

"----~=------~---~~---~----~~--~'~:----~==------~==~--11rt11Hr--1 
/ - - - - '- ·atrooicen~m- '----h'""'ete draad-

hoofdbundel- t detector me 
bron snelheids- quadrupcol 

selector massafilter 
I' 

dwarsbundelbron 

Fig. A 1.3-1: Schema van het experiment voor de bestudering van 

inelastische molecuulbotsingen 

De hoofdbundel doorloopt een aantal diafragma's en bereikt 

dan een zgn. polarisator; een elektrostatisch lenzensysteem met 

4 en 6 pool lenzen (VER 71".). Dit systeem zorgt ervoor dat alleen 

moleculen met een bepaalde rotatietoestand (j, m) het diafragma 

voor het strooicentrum passeren. De instelling op de toestand 

(j, m) gebeurt door hoogspanningen te zetten op de lenssta:ven. 

Na botsing met moleculen van de dwarsbundel is van een aantal 

moleculen de rotatietoestand (j 1 , m1) ge\wrden. De hoofdbundel 

doorloopt nu een tweede lenzensysteem, de analysator, dat alleen 

moleculen met rotatietoestand (j 1 , m1) doorlaat. Door de spanningen 

op de analysator te variëren kan een groot aantal (j 1 , ml) toestanden 

geselecteerd '<lorden. De snelheidaselector van het slotted disc type 

laat een bepaalde snelheidsband door naar de detector. Deze 
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gemodificeerde Langmuir-Taylor hete draad detector geeft een 

signaalstroom evenredig met de intensiteit. De detector is van 

een quadrupcol massafilter voorzien. Door met variabele 

diafrag~'s te werken kan in zekere mate de hoekverdeling van de 

inelastische botsing bestudeerd worden. Naast de instelling van 

hoogspanningen en verwerking van de detectordata eist dit experiment 

ook instelling en controle van vacuumsignaleringen klepstanden e.d. 

Puntsgewijze zijn de uitgaande gegevens: 

1) Het detectorsignaal 

2) Dwarsbundelindicatie 

3) Klep, diafragmastanden enz. 

4) Frequentie van de snelheidsselector. 

De ingaande gegevens zijn: 

1) Instelwaarden hoogspanning vier en zes poollenzen 

2) Bedieningasignalen voor meters 

3) Dwarsbundelbediening 

4) Klep, diafragmastanden 

5) Frequentie snelheidsselector 



A 1.4 

- 10 -

Samenvatting van de gestelde eisen 

De eisen, die de experimenten aan een interfacesysteem stellen 

zijn in de volgende punten samen te vatten: 

1) Er moet tweerichtings datatransport mogelijk zijn 

2) De interface moet een real time multi user gebruik van de 

P.D.P.ll mogelijk maken 

3) Handbediening moet mogelijk blijven 

4) De interface moet flexibel zijn. 

Ad 1: 

&L_g: 

De data van de P.D.P.ll naar gebruikers ZlJn instel

waarden e.d. Deze data zijn traag en behoeven slechts 

een lage prioriteit. 

De data van de looptijd moeten snel (~ p.s) in P.D.P. 

opgeslagen worden, de andere data kunnen langzaam 

(~ 0,1 sec) verwerkt worden. 

Alle instructies voor de verschillende users moeten 

simultaan uitgevoerd worden. Dit vereist naast een 

aangepaste interface ook een goed organisatieprogramrna. 

Dit programma, ROSIE geheten, is ook in de groep NDC 

ontwikkeld (SMI 75). 

Voor multiuser gebruik is het ook nodig te zorgen voor 

maatregelen tegen onderlinge beïnvloeding via de inter

face. B.v. stoorpulsen van hoogspanningen. 

Ad 3 en 4: De experimenten worden steeds min of meer aangepast. Er 

worden nieuwe appendages aangebracht, die ingesteld moeten 

worden. 

Dit instellen moet met de hand kunnen gebeuren. 

Ook bij ingrijpen van de experimentator is handbediening 

erg gewenst. Het aanbrengen en verwijderen van apparaten 

moet kunnen gebeuren zonder grote wijzigingen aan de 

interface; de interface moet dus al aangepast zijn aan 

een snel veranderend apparatenbestand. 
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DE KEUZE VAN EEN INTERFACESYSTEEM. -- - =- -

De P.D.P.ll en zi,jn interface mogelijkheden 

De P.D.P.ll, produkt van D.E.C. Maynard Ma~~~ U.S.A., is 

een 16 bits minicomputer met een cyclustijd van 1,2ps. De 

computer is destijds aangeschaft met een teletype (ASR 33) en 

een snelle bandlezer en -ponser. Toegevoegd zijn een XY plotter 

(HP1D05ö)en een kleine geheugenoscillograaf (Tektronix D 11 ) met 

interface (GEE 72 b). Vervolgens is een looptijd interface 

gebouwd (GEE 72 a). Recentelijk is het kerngeheugen tot 16 k 

uitgebreid en is een tweede teletype in de vleugel NT geplaatst. 

Het belangrijkste kenmerk van de P.D.P.ll is zijn Unibus

structuur (DEC 72). Alle communicatie tussen de delen van de 

P.D.P.ll loopt over de Unibus die hiertoe 56 signaaldraden 

bevat. Schematisch is dit weergegeven in fig. A 2.1. 

/ 

" 

Processor 

P D P U "b • • • lll US 

8k geheugen koppel
register 

Fig. A 2.1: Unibusstructuur P.D.P.ll 

andere 
aansluiting 

Belangrijke groepen van signalen op de Unibus zijn: 

' 
, 

Datalijnen D <.15:0) ; 16 voudie; voor het transport van 16 bits 

woorden. 

Adreslijnen A (17:0); A <15:1) bevatten het adres d.i. een even 

natuurlijk getal voor iedere 16 bits geheugen

plaats 



- 12 -

A < 0 >wordt gebruikt bij het aanroepen van 

"halve" 8 bits woorden, zgn. bytes. Hierbij 

kan het adres oneven worden. A < 0" wordt in 

de interface niet gebruikt. 

A < 17:16) zijn voor grote P.D.P.ll/40 en 

11/45 systemen. 

Controlelijnen C < l:O>; C <1~ bepaalt de richting van het datatrans

port. C < 1~ true wil zeggen dat de data C op 

D <15:0 .> naar het aangeroepen adres A< 17:0~ 
moeten. C < 1 ) t:a.lse wil zeggen: lees met 

MSYN, SSYN 

D <15:0 > de inhoud van het aangeroepen adres. 

C <.O ~ heeft een detailfunctie hierbij. 

; Master en slave synchronisation. 

Deze twee timing signalen worden gebruikt om 

een hand shake werking mogelijk te :naken 

(Hand shaking is een synchronisatiesysteem met 

vraag en antwoordsignalen. Zie ook voorbeeld 

pag. 

Bus Busy BBSY ) 

Bus Request BR < 7:4) ) 

Bus Grant BG <7:4') ) 

Selection Acknowledge Sack ) 

Het deze signalen wordt het bestuur 

van de bus geregeld. 

cte ui-L~;es:..,o::cn (kSY~l) h~Lr;.d be'lrr:·,\-IoorJ. De CPU ::ar: c..o :Ja·..,a -.:_,:;:;:'1-.'i:~-ere:_l. 

l-l.SYN worJt verHijdcrll ur:. ~.~e vol2,ende ir~stru\·' .. ~-e :·:a~: bo.~·.in.!1GT nar:_n. !:. 

ook do SSYH weg is, 

De handshakes voor andere instrulcties staan in het D.E. c. 
Unibus Interface ~~nual (DEC 72). 
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Voor ieder Unibussignaal is een draad beschikbaar in de Unibuskabel. 

Deze draden functioneren als 11 bus 11 , zodat het aan- en afkoppelen van 

systeemdelen betrekkelijk eenvoudig is. Een uitzondering wordt 

gevormd door de Bus Grant signalen, die in serie door de interrupt 

aanvrageschakelingen lopen. Deze serieschakeling eist oplettendheid!! 

De P.D.P.ll beschikt voorts over een dubbelwoord instruktie 

repertoire, dat een eenvoudige data in- en uitvoer mogelijk maakt 

(D.E.c. 73 a). 

Op de P.D.P. Unibus kan men op verschillende manieren een 

interface aansluiten voor experimenten. Ingedeeld naar de hoeveel

heid eigen werk kan men onderscheiden: 

1) Geheel kant en klare interface van Unibus tot experiment. Dit 

kan eigenlijk in deze omstandigheden alleen met CAMAC gereali

seerd worden. 

2) Een gekocht systeem, dat de Unibusaansluiting met de hand-shake 

:uodes verzorgt. Tussen dit gekochte deel en het experiment moet 

nog een stuk interface gebom.Jd worden. Hiervoor hoeft men echter 

de Unibuswerking niet gedetailleerd te bestuderen. Dit systeem 

is gebruikt bij de eerst gebouwde interfaces, nl. voor de XY 

plotter en de geheugenoscillograaf (GEE 72 a). 

3) Volledige eigenbouw van Unibus tot experiment. De werking van 

de computer moet nu door de diepe greep in het zenuwstelsel van 

de P.D.P. zeer goed bekend zijn. Alle synchronisaties moeten 

kloppend gerr.aakt worden. Er kan een v.rel zeer goed aangepast 

systeem gemaakt worden. 

In de volgende paragrafen zullen deze drie mogelijkheden nader 

bekeken worden. 
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Het Camac systeem 

Om het aansluiten van apparaten op computers te standaardi

seren is er door de Cern (e.a.) een lli~iform interface systeem 

ontwik'keld met de naam Camac (EUR 72 a, EUR 72 b). 

Dit systeem geeft een passende aansluiting onafhankelijk van 

het type computer. De computer wordt via een aan het type aangepaste 

koppelschakeling aangesloten. Centraal element in Camac interfaces 

is de zgn. Crate, een montagedoos, die past in 19" rek en die 4 units 

hoog is. Deze Crate heeft 25 sleuven voor het opnemen van zgn. 

modules; specifieke interfaces voor een bepaald apparaat, b.v. een 

digitale voltmeter. Hodules zijn 1 tot 3 Crate sleuven breed. De 

modules worden enerzijds aangesloten op het apparaat en anderzijds 

op de Crate via connector. De Crate heeft een gestandaardiseerde 

bedrading de zgn. Dataway. Deze Dataway transporteert alle data- en 

controlesignalen. Vergelijk ook fig. A 2.2-1. 

Cra.te 
IL , . 

.. , Cra.te DATAWAY 
Controller : , 

t:P' (." 1' Conne< toren 
: 

I 
-- .j- -. 
I I 

I : mod1 I 

T '-----' 
IL 

les 

L 
.. 

1" 

apparaten 

Fig. A 2.2-lt Schema Camac Crate 

De Dataway van de Crate 1mrdt bestuurd door een Crate Controller. 

Deze Crate Controller is aangesloten op het computer koppeldeel of op 

een zgn. Branch Highway. De Branches of aftahl(ingen worden bediend 

door een Branch interface in de zgn. H.a.ster Crate. Vergelijk fig. 

2 en 3. 
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/////-

Crate 
/ 

ËfDts I kopp.J I ' 
~omputer I J modules vralie 

Contro 
I 

Fig. A 2.2-21 Principe van Camac interface met 1 Crate 

Branch 
afsluitei 

Crate m / 

' 

Crate 2 
, 

Crate 1 

lmod. 
bontrol - , 

.L 
. r ... 

Branch 1 !Branch 2 ! 'RnilTH'Ioh n 

Controller 
-1 

!computer} 0 ll opp.! I l Branch 
drivers -.- T 

' 
~ 
I 

Fig. A 2.2-3 1 Principe van Camac systeem met Branches 

HASTER 
CRATE 
(Cra.te 0) 
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Alle é!elen voor Camac systemen ZlJn pasklaar te leveren door 

de industrie. Verschillende delen van verschillende merken zijn 

compatibel. Een systeem met vier Branches zou zonder modules t 75 

kfl. gaan kosten (voor kosten-opgave zie appendix). 

De kosten voor modules hangen af van het experiment. Een 

experiment met 10 modules heeft t 20 kfl. nodig. 

Wijzigingen kunnen zeer gemakkelijk aangebracht vTOrden, omdat 

nen niemre modules zo in de sleuven kan steken. Ook het type 

computer kan worden gewijzigd. 



A 2.3 

- 17 -

Een interface systeem met gekochte DEC Unibus koppeldelen 

De industrie biedt een aantal units aan, die de koppeling met 

de P.D.P. Unibus kunnen verzorgen (b.v. D.E.C. DR 11-A en 1'17820). 

Door aanschaf van deze units kan men zich het denkwerk voor de 

Unibus werking grotendeels besparen. Er moet nog wel een stuk 

interface gebom.Jd 1-rorden voor de koppeling van het experiment aan 

deze units, waarbij men vastzit aan de beperkingen van de units. 

Twee voorbeelden van deze units zullen kort worden besproken. 

De DR-11-A bevat een selecter voor 4 adressen, een 4 bits 

statustword, een 16 bits lees en schrijfbaar register met uitgang 

en een 16 bits inleesmogelijkheid (verg. fig. A 2.3-1). 

P.D.P. Unibus 

/ [\ Selectie A, C, MSYN, SSYN .... en 
, Besturing 

, 
-" 16 bits UI'!\. . 

~ 

iL 16 bits 7 
register 

"' 
DATA 

' s::: 
Q) 

' , ..p 
H 
0 
0 
0.. 

..p 
lL_ 16 bits IN· •rl 

i: ['. 
..-1 

'\ V 
Fig. A 2.3-1: Principe DR-11-A D.E.C. 

De DR-11-A is erg geschikt voor ADG 1 s, DVN enz. met nmltip1exing. 

De DR-11-A is weinig flexibel en heeft moeite met grote afstanden. 
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De ~f7820 unit regelt het aanvragen vt:m een interrupt en het 

plaatsen van de interruptvektor. Deze unit ••erk de handshake modes 

af nadat op een aanvragedraad een signaal gezet is (verg. fig. 

A 2.3-2). 
P.D.P. Unibus 

DATA en 

control 
signalen 

Fig. A 2.3-2: M7820 principe 

M7820 
Interrupt 
module 

A in n 

Interrupt aanvraag signalen 

B ingang 

Het sy.steem van Unibus koppel units is gebruikt voor de 

interrupts van het multi user interface systeem. Voor de adres, 

data, synchronisatie en control signalen is het niet gebruikt. 

Bij de interrupts wordt de aanvrage door een M7820 unit per 

twee kanalen verwerkt. Aan eigenbouw is alleen een blokkering 

op usernivo in de centrale en op apparaatnivo bij de user aangebracht 

in bit 6 van het statuswoord conform de D.E.C. afspraken. 

Zie ook Hfd. A 3. 
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Een complete eigenbouw interface 

Het maken van een complete eigenbouw eist bestudering van en 

aanpassing van de Unibus, een werk dat door anderen al eens gedaan 

is en daarom minder zinvol. Er kan een zeer goed aangepast systeem 

gebouwd \-lorden voor relatief weinig geld (manuren bui ten beschouwing 

gelaten!). Het gebouwde systeem wordt beschreven in het volgende 

hoofdstuk maar een zeer kort overzicht is te vinden in onderstaande 

fig. A 2.4. 

P.D.P. Unibus 

Eigenbouw 
Controle 
tata 
Adressering 

Fig. A 2.4: Eigenbouw interface in gekozen uitvoering 

.___..J 

app. 
interface 

Uaerbus 8x) 

De Userbus, een soort DATAWAY, biedt de mogelijkheid een 

variabel aantal apparaatinterfaces te lezen en te beschrijven. 

De Userbusses zijn onafharu(elijk. 
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Vergelijking 

Bij vergelijking van de drie mogelijldwden kan men hoL 

volgende puntsgewijze overzicht maken. 

Ca::Jac: 

Pro Prefabrikage; alle delen zijn getest en gedocumenteerd. 

Gontra 

Flexibel; het aantal en de soort van de apparaten kan 

gemakkelijk gewijzigd worden. 

De gebruikers hebben geen elektronikakennis nodig. 

Hoge aanschaf prijs. 

Iets moeilijker programmeren. 

Eigenbouw met gekochte Unibuskoppeling: 

Pro Goedkoop 

Contra Er moet nog een stul\: zelf geboui-ld worden, dus 

elektronikakennis nodig. 

Lange afstand moeilijk te overbruggen. 

- Weinig flexibel. 

Complete eigenbouw: 

Pro Zeer systematische opbou'VI en flexibel door de U serbus. 

Contra 

Snel orde ~ enkele malen machinecyclus

Geen aparte instructiecoabinaties nodig. 

Goedkoop. 

Door zelfbomr ontstaat cor:lputer en elektronikakennis 

en is een opleiding voor studenten geschapen. 

Er is geen fabriekssteun; dus geen schema's e.d. 

Dit is vooral nadelig bij een snel wisselend 

personeelsbestand (promovendi en studenten!). 

Er noet veel tijd besteed 'VTOrden: 

a) aan studie en ontwerp 

b) aan bouw en 11 debugging11 

c) aan documentatie. 
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Bij ruime begroting is het Carnac systeem de verstandigste keuze. 

In de aanwezige omstandigheden moest de keuze, gezien bovenstaande 

ars-unenten vallen op een combir...atie van de laatste t-..1ee mogelijkheden. 

De interrupts worden via DEC M7820 koppelunits aan de Unibus aange

sloten. 

De Data, Adres, Control, Unit, 1-1aster- en Slavesynchronisatie signalen 

worden door een eigenbouw interface verwerkt. Deze interface rQB.akt 

gebruik van D.E.C. prints voor versterkine en D.E.c. montage delen 

in de constructie. Hierdoor bespaart men aan detailuontage en 

detailontwerp. 
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GLOBALE BESCHRIJVING VAN DE INTERFACE. ====---====--== 

Inleiding 

Dit hoofdstlli( bevat een globale beschrijving van de interface. 

De beschrijving van interfaces gebeurt meestal door een combinatie 

van 1) blokschema 

2) detailschema's met toelichting. 

De P.E.delen zijn: het blokschen.Ja geeft te ueinig detailinformatie 

en de deta.ilschenJa 1 s te weinig overzicht. 

In cUt hoofdst~ is de beschrijving als volgt: 

1) Blol<:schema met korte toelichting 

2) Een serie overzichtstekeningen. Deze tekeningen geven paars

gewijze voor een groep signalen de loop van Unibus tot Userbus 

net alle details, IC poorten e.d. Deze serie 1-Jorclt voorafgegaan 

door een korte toelichting. 

J) Een beschrijving van de werking van de interface bij een lees

en een schrijfinstructie. Deze paragraaf geeft de timing van 

de diverse signalen. De beschrijving is geillustreerd r:J.et 

diagram.nen, die de gemeten werksnelheid van de interface laten 

zien. 
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Overzichtstekeningen met aanwijzingen en toelichting 

Indeling van de overzichtstekeningen 

De overzichtstekeningen zijn steeds op twee bladzijden 

e;etekend. 

De indeling is als volgt: 

HSYH, SSYJ'J, C <1> en A <17:9,.> 

A <.,8:1) 

595 Gedeelte in de extension mounting box en centrale 

596 Gedeelte bij de user 

597 Gedeelte in de extension mounting box en centrale 

598 Gedeelte bij de user 

Datalijnen D < 15:0) Koppeling Data in Data out 612 

617 DIN Gedeelte bij exte.nsion mounting box en centrale 

618 Gedeelte bij de user 

606 DOUT Gedeelte in extension mounting box en centrale 

607 : Gedeelte bij de user 

Interrupt request 

604 Gedeelte in extension mounting box en centrale 

605 Gedeelte bij de user 

Er zijn drie e;roepen te onderscheiden: 

I Adressering en controle signalen 

II Data signalen 

III Interrupt aanvrage signalen 
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Toelichting bi.i alle tekeningen 

Bij het lezen van de scher:1a' s moet men een goed onderscheid 

Jr.aken tussen: 

1) Losische functies 

2) Spanningen 

3) De aansluitpunten van logische poorten. 

Ad 1 Logische functies of signalen ZlJn booleans; functies met 

tvree waarden nl. waar (true) of niet I·Taar (false). 

Een boolean kan worden voorgesteld door "waar" en "niet waar", 
11 1 11 en 11 0 11 en uiteraard ook door 11 spanning" en "geen spanc''ling 11 • 

&Z, In logische schakelingen komen twee spanningen voor nl. 

H (hoog) (voor TTL logica: H? 2,7V) 

L (laag) (voor TTL logica: L <o,3V) 

(In soumige boeken treft men de verwarrende namen "true" voor 

Hen 11 false 11 voor Laan). Spanningen kunnen worden gebruikt 

or:J. booleans voor te stellen. Dit kan op twee manieren: 

1e-~~eK: De spanning is H als de boolean true is en L als de 

boolean false is 

boolean 

true 

false 

spanning 

H ( 7 2,7V) 

L ( <. 0,3V) 

Als deze manier gebruikt wordt staat bij de spanningvoerende 

draad de naam van de betreffende boolean gevolgd door een 

hoofdletter H. B.v. 

Piet is wa:YJ<.::er H 

De booleçm is: Piet is \.Jakker. 

ge_r.J~,nieK: De spanning is L als de boolean true is en H als de 

boolean false is 

boolean 

tru.e 

fa1se 

spanninc 

1 ( ( o,sv) 
H ( ) 2,7V) 

A1s deze manier wordt gebruikt staat bij de spanningvoerende 

draad de naam van de boolean gevolgd door een hoofdletter L. 

B.v. Piet slaapt L 
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Nac:tst deze t-..Jee eevallen komt het een enkele keer voor, dat 

een spanning twee booleans voorstelt; dit geeft echter Heinig 

moeilijkheden, b.v. 
Piet is 'Wakker L 

Piet is 'Wakker L j ---------...... 1 Piet slaapt H 

) 

) 

Op de Unibus is manier 2 van toepassing, dus Unibas signalen 

zijn laac aktief. 

Ad 3 Bij poorten, dit zijn elektrische schakelingen die logische 

bewerkingen met booleans uitvoeren, beginnen en eindigen 

spanningvoerende draden. De aansluiting van de draad aan de 

poort kan op twee manieren getekend zijn. 

e:yde be~n 
le manier )~--------'1 r~--------~~ 

de boolean op manier 2 (dus Het open rondje geeft aan, dat 

true = L) wordt voorgesteld. 

eifde b,gin 
2e manier ~--------- · ) 

1) 

Het ontbreken van het open rondje geeft aan, dat de boolean 

op manier l (dus true = H) -..;ordt voorgesteld. 

In het algemeen is het zo dat lijnen, die op een rondje 

beginnen, ook op een rondje eindigen en omgekeerd. In een 

eclcel geval (nl. als de naam van de boolean verandert) treedt 

er een uitzondering op. B.v. 

Piet is wakker L 

Piet slaa t H 

De belancrijkste poorten zijn: 

~versterker; logische f"Lmctie B =A 

(eventueel als inverterende versterker ~ 

o~ -,B = A resp. B ="YA ) 
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2) --~:--~~~~c~-- and poort; loc;ische functie C = Al\ B 

3) ----~....__"D_ ~-c __ or poort; logische functie C = A V B 

(Opm. een Of' poort wordt and poort en omeekeerd als men 

naar de geinverteerde signalen kijkt ..,c =MB~ C =(ïA)V(ïB) 

~#~ 
4) Verder voor adres selectie zgn. BCD decoders 

A 

c 
D 

Uit 
Werking: Uit C iJ is true, dus L als 

[ABGDJ=[i] i= 0, 1, •• , 9 

Wordt in de interface echter ook gebruikt als 

A 

B 

c 

D 

Uit [0] 

Uit [ 7J 

"enable" 

Nu is Uit t. il true, dus L, als 

[ABG"J =liJ~ D is true (L) 

i = o, 1, •• ' 7 
D kan alle adressen blokkeren. 

Bij het lezen van de overzichtstekeningen moet r1en ook een onder

scheid r:-al:en tussen slot en pennummers. 

Een slot is een sleuf' waar een print in past. 

Iedel~ slot heeft 2 x 18 contactveren die de contactstrips op de 

print doorverbinden 1'1et pennen. Vanaf deze pennen kmmen uire Hrap 

verbinclinzen naar andere schakelingen gelegel Horden. 

Alle slot- en pennw:1L!ers, die niet voorzien zijn van dit telt~en 

*zijn voor alle users c;elijli:. Slot- en pennummers 1;1et een* zijn 

specifiek voor user 2; de enige user die bij het te}::enen al in 

bedrijf ~tJas. 
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Stippellijnen op een telcenine scheiden steeds een schakeling 

op een print af. Op de afgescheiden print zijn echter alleen die 

onderdelen Getekend, die van belang zijn voor de signalenGroep op 

de tekening. 
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Toelichting bij de overzichtstekeningen voor de Adres, Control 

en HSYN/SSYN schakelingen 

De adressen in de P.D.P.ll hebben de volgende structuur: 

17 16 15 fllr 13 12 111 10 I CJ I 8 7 6 I I) 4 3 I 2 1 0 c I I - I I - I - - I I - I I - I I I 

A < 17:16>zijn voor de geheugen systemen van P.D.P.ll - 45 systemen. 

Voor het aanroepen van gevrone adressen worden A <. 15:1) gebruikt. 

De direct aan te roepen adressen zijn ingedeeld in 8 blokken v'a.n 

ieder !:- k uoorden. Deze 8 blo}cken ( ~tro.arvçm de helft als kerngeheugen 

aangesloten is) ~tlorden geadresseerd met A < 15:13) • B:Lnnen een 

blok 1.mrd~~ :rJ.et A < 12:1) een woord geselecteerd. A <. 0/ ~~an 

eventueel gebruikt 1-10rden om de onder- of bovenhelft van het woord 

(lo~trer- of upper byte) te kiezen. Voor de interface is een half 

blok beschikbaar nl. de onderhelft van blok 6 dus A <.15:13 )' = 
<110> en A <12) = <O)'. 

In de interface wordt verder geselecteerd n:vlr user en apparaat. 

Een interfaceadres ziet er dan zo uit: 

Voorbeeld 

Cenirale 
select 

1 4 .6 3 2 48 TT i 

user 
select 

apparaatadres 
user 
interface 

apparaat select 
op userbus 

De selectie van een apparaat verloopt in drie fasen met tHee 

selectiemogelijld1eden. 

1) Eerste l'lethode 

Centrale decodering 

8_ 

4 

2 selecter 

1 

0 

ll) 

_.. 
Een draad naar ieder apparaat. 

Deze draad is aktief als het 

apparaat geselecteerd is. 

niet 
gebruikt 
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De adressen zijn afhankelijk van de plaats waar de uitcaande 

draad van de selector eindigt. Er is bij dit systeem maar een 

selector voor alle apparaten. 

2) Gedecentraliseerde decodering 

De adreslijnen lopen langs alle apparaten (b.v. in de Unibus). 

Ieder apparaat vergelijkt continu zijn eigen (ingebouwde) adres 

met het adres op de adreslijnen en reageert als ze gelijk zijn. 

8 

4 
2 

! 
1 

8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 

app. I app. J I app. J 
selector 1 selecter 2 selector 3_ 

~ 'l 't 

Bij deze methode zijn de adressen uiteraard geheel plaats

onafhankelijk. 

In de eerste selectiefase wordt op L.'lanier 2 de centrale 

geselecteerd uit A~ 17:12)' en HSYN. (zie ook tek. 595-2). 
In de tweede fase worden in de centrale op de eerste manier de 

users geselecteerd uit A < 11:9/, centrale select en C<O> (zie 

ook tek. 595-4). In de derde fase selecteren de apparaat inter

faces hun adressen op de t1-reede manier uit. Voor eventuele 

apparaatinterface subadressen wordt ITanier 1 weer gebruikt. 

Bij de selectie is MSYN een deel van het selectiesignaal. 

De volgende selectiesignalen worden gereserveerd voor 

- Centrale select : (A = J..4:xxxx8) 1\ (MSYN) 

- READ n : (A = 14nxxx8) 1\ (MSYN) 1\ (,C<'l>) 

- WRITE n : (A = 14nxxxs) 1\ (MSYN) 1\ ( C~l7) 
-A <(8:1> zijn userbussignalen en worden op de apparaatinterfaces 

gedecodeerd. 
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Toelichting bii de overzichtstekeningen van de Datalijnen 

De Datalijnen worden, ten behoeve van eenvoudige twisted-pair 

kabelsturingen, gesplitst in ingaande (DIN) en uitgaande (DOUT) 

lijnen (tek. 612). 
De uitgaande Datalijnen gaan rechtstreeks naar alle userbusses. 

De Uitgaande Datalijnen zijn bij de receivers in de userbalk voorzien 

van een blokkering om rondzingen over de ingaande Datalijnen te 

voorkomen (zie tek. 607 punt 2). 
De DIN draden zijn op twee plaatsen w.n een blokkering voor

zien, n.l. bij de receivers in de centrale en bij de Unibusdrivers. 

DIN user 2 
READ2 

Centrale 

enable 

Extension mounting 
box P.D.P.Unibus 

Met de blokkering op de Unibusdrivers wordt de P.D.P. tegen onge

wenste Data vanuit de interface beschermd. 

De blokkering in de centrale op de receivers beschermt ook tegen 

ongewenste Data en helpt bovendien bij het voorkomen van rond

zingen (zie tek. 606, 607, 617 en 618). 
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Toelichting bi ·j de overzichtstekeningen van de Interrupt aanvrage 

schakeling 

De eigengebouwde interface geeft via twee blokkeringen de 

interruptaanvragen door aan een M7820, die de eigenlijke interrupt 

aanvrage op de Unibus afhandelt (D.E.C. 72). 

Nadere toelichting is overbodig. 
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De verwerking van instrcl{ties door de interface 

Inleiding 

Alle contact tussen de interface en de P.D.P. kan worden 

ingedeeld in een van de volgende categorieën: 

1) Het aanvragen van een interrupt. Als een interruptr. gehonoreerd 

1rrordt, gaat een interruptprogram;na. met ge1rrone instrul:ties 

werken (zie 2 en 3) • 

2) Lezen (DATA IN); het transporteren van Data van de interface 

naar de P.D.P. 

3) Schrijven (llt\.TA OUT); het transporteren van Data van de P.D.P. 

naar de interface. 

Het aanvragen van een interrupt Hordt gedaan door H7320 1.mits 

volgens de beschrijving in D.E.c. literatuur. De lees- en schrijf

instrukties zullen nader beschreven ;wrden. 



De sirmalen op de Unibus bij een leesinstruktie 

De handshake bestaat 1.üt de volgende stappen 

1 De master (processor) zet het adres op de A lijnen. 

Tevens wordt C < l)false om de leeshandeling aan te geven. 

2 lJa 150 nsec ( uit.slinger- en decodeer-tijd) wordt HSYN true 

(mits er geen SSYN signaal van een vorige instruktie meer is). 

3 Als de Processor SSYN true terug ziet komen is de uitgestoken 

hand beantwoord. Na 75 nsec (slingertijd) worden de data van 

de slaaf ingelezen. De slaaf heeft deze data voor de SSYN 

naar de Unibus gestuurd. 

L, HSYN i-lOrd t false. 

5 Na 75 nsec (scheiding van verschillende apparaten) i-lOrden A 

en C false. 

6 Door het afzetten van lv:[SYH komt er na enige tijd ceen SSYN 

;:~eer terug. 

7 Het einde van de SSYN is het einde van de leesinstrulctie. 

Hoe al deze signalen door de poorten van de interface lopen, j_s al 

c;etoond op de overzichtstekeningen. De tining van J.it transport 

is te zien in 

Adree en 
Control 

~'----:~--1'1-' ---J'L.'----~' : : '' 1r , 1 
I 1

1 1 I 

1~ 50 n1 ,,._;-75 na ga,.ntie 
g&Rntia 1 1 ... M..,S ... v...,N..___._ r ' 
I._____~~--------

~,...'-~;1~'----~ 

WA 

5SYN 1/ 
l/ r 

eindt 1natruotie 

Fig. A 3.4.2-11 Timing van de signalen op de Unibu bij een 

leasinetruktie. 
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De Data sic;nalen Horden direct doorgeseven naar de Userbus. 

De Adres HSYN en C<l.i'signalen lJOrden door de selectors van de 

interface gebruikt voor het aktiveren van READ n. 
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De sü:nalen op de Userbus bi i een leesinstruktie 

Op de Userbus n verloopt de leesinstruktie als volgt: 

l) Het adres van de uit te lezen apparaatinterface 1r.rordt aktief. 

De apparaatinterface kan gaan decoderen. 

2) Na 200 nscc uordt READ n aktief. De apparaatinterface zet zijn 

Data op de Datalijnen. 

J) Na 250 nsec uordt SSYN teruggestuurd als antuoord op READ n. 

De r::e.tapulsen zijn al uitgeslingerd. 

4) Als de HSYN van de processor wegvalt, uordt READ n inaktief. 

De data en SSYN vallen ueg. 

r-------------~'' Jtf--------...... , 

A 

1 :200 _.n..,.s"---------J''I-'--------,7 5 ns 

--=REA=:D~n~_..,q_....,·- Tl ~._ ...... 1 _____ _ 

SSYN 
~50 1----,? ]..__ ____ _ 

___ DA_T_A ______ 2_0~n~/ ~~-----------
F'ig. A 3.4.3: Signalen op de Userbus bij een leesinstruktie 
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Eeting van de signalen op de User- en Unibus bij de ûitvoering 

van een leesinstruktie 

Om te kontroleren of inderdaad de juiste werking aanwezig 

is, zijn een aantal metingen verricht. Bij deze metingen moet 

men enkele voorzorgen nemen ou beschadigingen te voorkomen. In 

de aardleiding van het meetsnoer is een 25-nlweerstand aangebracht 

om kortsluiting via aarde te voorkomen. De meetklemmen moeten 

volledig geïsoleerd zijn. Verder moet de aarde steeds zo dicht 

mogelijk bij het meetpunt worden aangesloten. Het triggernivo 

moet secuur worden ingesteld om triggering op inschakelverschjjn

selen te voorkomen. Om een puls te bestuderen is een cyclisch 

verschijnen erg handig. Dit kan worden gerealiseerd iWt een kort 

cyclisch prograil~ voor de P.D.P. 
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' 

v- I"' 
MSYN L 

~ .- lt\ _f_ 

IJ lJ ~ 

r- ~ SSYN L 

I• A IA A 

I' rL L[ !" 

READ WRITE 

Fig. A 3.4.4-lz Unibus bij leesinstruktie voor user 1 (read

modify wri te ayclus, zie par • .3.4,.?) 

Ir-~ rv f\1 !-"' -- MSYN L 

ll. 1\ 
LJ V 

...... ,v- A 8 L 

A. j I 

READ WRITE 
~ 
500 nsec/div 

Fig. A .3.4.4-2& Unibus bij leesinstruktie voor user 1 (read

modify write cyclus) 

Opm. De beschrijving van een read-modify-wri te cyclus sta.a t u, de 

volgende paragraaf. 
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rv ~ SSYN L 

n. " ,J 

"' 
I"' D 0 L 

~ 
500 nsee/div 

Fig. A 3.4.4-3: Unibus bij leesinstruktie voor user 1 

r- rv 

ll 
J 

É 

I 

l.t. 

I 

) 
500 nsec/div 

1\ 

IJ 
/ 

I 
I 

rv 
J 

l. 

MSYN L 

Centrale 
select H 

ll'ig. A 3.4.4-4: Timing van het signaal Centrale select H 
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--. 
1/ READ L 1 

I 
I 

/ 
V V 

/ 
SSYN L 

I 
2 V/div 

I V 
~- IL_ 

-· .EAD WRITE 

~ 500 nsec/div 

Fig. A 3.4.4-51 Userbus signalen bij leesinstruktie 

READ H 1 

i 
2 V/div 

~ 

lf 

~I\ J 
v• 

D 0 L 

> 500 naec/div 

Fig. A 3.4.4-6: Userbusaignalen bij leesinstruktie 
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..... Jr ....... ,.. 
READH 

i 

r A8H 

r 
2 V/div 

~ 

---7 
500 nsec/div 

Fig. A,3.4.4-7 Userbussignalen bij een leesinstruktie 

, 
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De signalen op de Unibus bij een schrijfinstruktie 

Een P.D.P. instructie kan naast leesopdrachten ook een schrijf

opdracht bevatten. Deze schrijfopdrachten hebben alleen betrekLing 

op de zgn. destination operand. 

Bij instructies als HOV en CIR is alleen een beschrijven van de 

desk nodig, bij instructies als ADD, INC e.d. moet de volgende 

cyclus uitgevoerd worden "lees, wijzig, schrijf" van de dest, 

De P.D.P. 11 voert echter alle schrijfopdrachten uit als lees, 

wijzig, schrijf (read - modify wri te). Om een doelmatiger gebruil-:: 

van het kerngeheugen mogelijk te rnaken (- het kerngeheugen verliest 

zi_jn inhoud door uitlezen -) wordt op de volgende manier gellerkt. 

Alle leesopdrachten die door een schrijfopdracht op het zelfde 

adres gevolgd zullen worden zijn DATIP opdrachten~ft,an vergezeld 

van een "false" signaal op C ~ 0 >. Het kerngeheugen herschrijft 

dan niet de gelezen 1-1aarde maar pauzeert en wacht op de niem-1e Data. 

Dit is niet van belang omdat C <: 0) niet gebruikt wordt. Via de 

HSYU krijgen we wel telkens twee pulsen bij iedere schrijfinstructie 

zoals verderop in de hoofdstille te zien is. 

c <1;> c <.. O}' 

DATA IN DATI 0 0 Data van slaaf naar r;,aste-r 

_.;. 

DATA IN pauze DATIP 0 1 Idem, doch zonder herschrij-

ven van het Geheugen door 

geheugen buffer; Lloet, dus 

gevolgd Horden door DATO 

of DAT OB 

DATAOUT DATO 1 0 Data van waster naar slave 

DATAOUT byte DAT OB 1 1 Idem, maar slechts halve 

woorden. A <o> kiest 

i-lüordhelft 

fig. 3.L,.5-l Schema van de i-Jerking van C~l:O )bij lees

en schrijfinstructies 

Bij de schrij !'helft van een read-J!lodify-\-rrite cyclus verschijnen 

de volgende signalen op de Unibus: 
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1) Het adres op de A lijnen is nog atldef van de leeshelft. 

C < 1 ~ en D .C:: 15:00 > 1wrden aktief. 

2) Na 150 nsec (om de signalen van 1 uit te laten slingeren) 

wordt, mits er geen SSYN meer is, HSYN aktief. Als het 

apparaat HSYN ontvangt, worden de Data overgenomen en SSYN 

teruggestuurd. 

J) Als SSYN weer bij de master is, Hordt HSYN inaktief. 

4) Na 75 ns ( overlappingsbeveiliging) 1-10rden C, A, D inaktief. 

5) Als HSYN bij de slaaf weL,rvalt, kor;1t er na enige tijd geen 

SSYN meer terug. Het einde van het SSYN signaal geeft het 

einde van de instruktie. 

~A~d=r~e~s~----------~;,~~--------~.~, 
I 

~7; nsec MSYN 

~' --~/~--------~ J ___ t 
DATA'l50 ns. 

1 garant~~ 
1

, 

1!1-----------1,,1-------' 

SSYN 
h I I L..____f,l-------1., 

Fig. A J.4.5a De signalen op de Unibus bij schrijfinstruktie 
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De signalen op de U serbus bij een schri j finstrulctie 

Op de Userbus is de cyclus als volgt: 

1) De adreslijnen zijn nog aktief vamrege de voorafcaande lees-

instrulctie. 

2) HRITE n vlordt aktief. ~\ffiiTE is een combinatie van A(l7:9;?, 

103YN en C <( 1>. 
3) De data 1-mrden overgenomen. Omdat c~eze data minil:naal 200 nsec 

voor 1IRITE gearriveerd waren, zijn ze hele:naal uitgeslin::;erd. 

!,.) Na 250 nsec zijn de data zeker overgenomen en wordt SSYN 

teruggestuurd. 

5) Als SSYN bij de master aanl::omt, valt 1NIUTE en D \·Jeg. 

Adres 

DATA 

WRITE 

SSJ::L~ 

beginflank wordt bepaald door 
read-modify-write cyclus 

I !/~ 
I 

I 
// 

1/ 
I I 

l{•m,w._afstand ~5 ns 
I I I I 

' •250 ns // 

t=j 1/ 

Fig, A 3.4.6: Signalen op de Userbus bij schrijfinstrulctie 
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Controle van de signalen bij een schrijfinstructie 

Door het gecombineerd zijn van de lees- en schrijfinstructies 

zijn enkele signalen al getoond in 3.4.4. 
Enkele andere belangrijke combinaties staan op de volgende 

pagina 1 s. Men dient wel eerst 3.11-.4 in te zien. • 

1 

-

=:-7 500 nsec/div 

rJ 

JU l\ 1\ 
r w-

"' 
·~ ,.. 

overlS.pping 
read en vri te 

r SSYN L 

IA,.. , ,, 
D 0 L 

Fig. A 3.4.7-1: Overlapping raad en write instruktiesignalen 

op de Unibus 

WRITE H 
..., 

( 

-.I 

" 
D 0 L 

~ 
200 nsee/div 

Fig. A 3.4. 7-2z Signalen op Uael'bua 1 bi.i scl1ri i finstrukt.i A 
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r--- r- r 1"- -- MSYN 

111 .. 1\11 ~ .... ' r 

l,- r "._ r-- SSYN 

~...._ 

~ 

~/div 
Fig. A 3.4.?-3: Unibussignalen bij een read-modify-vrite 

cyclus voor user 3 (vleugel NT) 

Qam. bij A 3.4.7-3. User 3 is 125 mtr, van de P.D.P. verwijderd; 

voor een antwoord moet men dus altijd 1, 5ft'S w.cht.en. 

Het interface systeem is dus bij deze lange afstand een rakt-or b 
trager, maar men kan nog steeds direct communiceren via het 
Unibus handshaking systeem. 

• 
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De systeem status Unit 

De systeem status unit vervult de volgende taken: 

1. Het genereren van een SSYN puls als de user dat niet doet en 

het signaleren van de in gebreke blijvende user. 

Toelichting: 

Bij het transport van signalen naar de P.D.P. kunnen enkele 

ongewenste situaties optreden waartegen de P.D.P. beschermd 

moet worden. Dit zijn 

a) Ongewenste DIN transporten; deze worden voorkomen voor twee 

blokkeringen op de DIN lijnen (verg. par. A 3.3.4) 

bl Ongewenste interrupter aanvragen;deze worden ook door 

blokkeringen tegengegaan (verg. par. A 3.3.5) 

c) Verkeerde SSYN transporten. Dit kan als volgt: 

c.l) Er komt een SSYN uit de interface terwijl geen interface 

adres aangeroepen wordt. Deze SSYN puls stoort de uitvoering 

van de lopende instruktie. Dit soort storingen is onwaar

schijnlijk door de constructie van de SSYN drivers bij de 

users (verg. B 2.3.2) 

c.2) Er komt geen SSYN terug van een aangeroepen user. Deze 

storing treedt op als de user afgezet wordt of als de 

netspanning uitvalt. Als de P.D.P. een MSYN geeft, moet 

SSYN binnen 10 ;vs bij de processor zijn, omdat anders een 

zgn. "time out 11 error optreedt en de P.D.P. stopt. 

Tegen c.l zijn geen maatregelen genomen. Indien fout c.2 optreedt, 

zorgt de systeem status unit voor een kunstmatige SSYN puls. 

Het verrichten van taak 1 geschiedt als volgt: 

Via BK 2 komt Bleekselect (MSYN 1\. interface select) binnen. De 

opkomende flank start een 8~s one shot multivibrator E 24. 

Normaal komt er via BJ 2 een SSYN van de aangeroepen use~ die 

via SSYN OUT doorgegeven wordt. Als er echter geen SSYN van de 

user komt, wordt na 8~s een SSYN save gegenereerd, die duurt 

tot Blookseleet wegvalt. De lilliter rij flip flop 1s wordt 

getriggerd en de in gebreke blijvende user wordt gesignaleerd 

met een rode lamp. 

2. Het signaleren van het opheffen van de interruptblokkering 

voor een user. Deze signalering geschiedt met groene lampen. 

3. Het signaleren van computergebruik door de diverse users. De 

eerste drie flip flops van de rechter groep bewaren in de 
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bovenbyte van adres 0 van user 0 (140001) de globale variabele 

USER van het oparating systeem ROSIE II. De flip flops sturen 

via E 8 oranje lampen. De helderheid van deze lampen geeft een 

indruk van de gebruikte rekentijd. 

4) Het verzorgen van de SSYN en interrupt enable van user o. Dit 

gebeurt door de poorten links van BF 2 voor SSYN en door de 

meest rechtse flip flop voor interrupt enable o. 
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A 4 Slotwoord A gedeelte 

Het interface systeem is momenteel (nov. 74) met .3 users in 

bedrijf en voldoet aan de vertm.chtingen. 

De aansluiting van .3 andere users is in voorbereiding. Er zijn 

apparaatinterfaces voor voltmeter, frequentieteller en reed 

relays. In constructie zijn ADC en DAG interfaces. 

Het hoge te!>lpo waarin interfeces bij gebomrd ·Horden, is een 

aanwijzing dat ze zeer bruilebaar zijn, 

De experirJerrtele resultaten zijn na autocatisering br::ter (minder 

spreiding); o.a. door exacter c1etingen_, instellingen e.d. 

De interface blijkt zeer bedrijfszeker. Als er een storint::; optreed·(,, 

kan door de eonvoudir;e opbouw on door raadpleging van dit verslac 

genal::kelijlé: gerepareerd \lorden. Het verdient 1-Jel aanbeveling vitale 

prints in voorraad te houden. Als het aantal users stijgt kan het 

systeeü; I1et een centrale verdubbeling uitzebreid I.Jorden to·c 16 users. 

Voor de interrupts kan een eigenbouw analogon van de H7820 c;ebouud 

i-lOrden net ueer dan 2 ingangen. 
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Detailinformatie over het interface systeem 

Dit deel bevat een beschrijving van de schakelingen waaruit 

de interface is opgebouwd. 

Het B deel is bedoeld voor gebruik bij uitbreidingen of 

reparaties. 

De beschrijving is ingedeeld in 4 delen. 

Van ieder deel (centrale enz.) wordt kort de werking en de functie 

van de prints gegeven. 

Voor het verband tussen de delen kan naar A verwezen worden. 
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HET KOPPELGEDEELTE IN DE EXTENSION MOUNTING BOX = ====== :=: === 

Algemeen 

De functie van het koppeldeel is 

a) Het koppelen van de Unibussignalen die in de interface gebruikt 

worden. Dit zijn 

A< 17:01 > (let op A <.0 7 wordt niet gebruikt!) 

D <15:00 > 
c <.17 

INIT 

BR < 5 )' 

BG <5)' 

BBSY 

INTR 

SACK 

MSYN 

SSYN 

) 

) Deze signalen worden alleen aan M7820 
) 

) 

) 

interrupt modules aangesloten. 

Alle andere Unibussignalen worden niet gebruikt. 

Eventueel kunnen BR <. 5 '7 en BG < 5 '7 vervangen worden door 

BR < 7, 6 of 4 > en BG < 7, 6 of 4 > als het interrupt nivo 

7, 6 of 4 moet worden. (Verg. DEC 72, 73a) 

b) De centrale selector NO 105 in het koppeldeel selecteert ook de 

adressengroep 140000-147777 voor het interface systeem uit. 

De functies worden verricht door schakelingen op DEC prints 

en NO eigenbouw prints. Deze prints zijn aangebracht op een BB 11 

balk van DEC. Deze balk zit in de extension mounting box BA-11-ES 
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H 720 
voeding 

6 

8k 5 
Plessev mAm 

multi-user 4 
i + ,.p"'11"'A 

3 

2 

1 

bovenaanzicht (d.w.z. i{W pennen boven) 

extension mounting box 

Fig. B 1.1-1: De plaats van de extension mounting box BA 11 ES 

en van de interfacekoppelbalk BB 11 

De voeding wordt verzorgd door een H720. Deze voeding is 

stroom en spanningsbegrensd en heeft een thyristor overspanninga

beveiliging die de voeding kortsluit als de spanning door in- of 

externe oorzaak te hoog wordt. De voeding wordt ingeschakeld door 

de contactsleutel van de C.P.U. (verg. tek. NO 610 A4 appendix). 

De BB 11 bevat alle schakelingen voor het aansluiten van 8 

users in de centrale. De printplaten met de schakelingen zijn aan

gebracht volgens fig. B 1.1-2. 

De prints zijn onderling verbonden d.m.v. wrapped wires. Bij het 

wijzigen van het interruptnivo moet men de verbinding M7820-Unibus 

veranderen. Raadpleeg hierbij het Unibus handboek (DEC 72). Vergeet 

niet dat Bus Grant een serieverbinding is en dat Bus Grant de 

Unibusaansluitrichting aangeeft!! 
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Int.N7820 Int.M7820 Int.M7820 Unibus connector DEC interrupt 1 DEC DEC DEC 4 
NO 108 

kabel kabel 
Int.M7820 Int.M'7820 Int.M7820 Pover DEC interrupt 0 interrupt 2 DEC DEC DEC NO 108 NO 108 

3 

kabel kabel DATA OUT Bus drivers Bus drivers Leeg DATA OUT DATA IN !drivers DEC M783 DEC M783 NO 108 NO 108 !No 103 
2 

kabel !Bus 
Unibus connector DEC adres ~eceivers Centrale se lector 1 

B 1.2 

NO 108 IDEe tvf784 NO 105 

Opm. Pennenzijde boven! 

Fig. B 1.1-2: Plattegrond BB 11 balk 

De gebruikte prints en hun functies 

De in fig. B 1.1-2 aangegeven prints zijn voor alle users 

m.u.v. de interrupt kabels (slot B 3, C 3 en C 4) en de interrupt 

modules (DJ, EJ, FJ, D4, E4 en F4) die voor ~~n user zijn. 

Aan prints is gebruikt: 

1 st. Centrale selecter NO 105 (dubbel slot) 

2 st. Acht bits DATA IN busdrivers DEC M783 

1 st. Zestien bits DATA OUT receiver DEC M784 

6 st. Double entry interrupt modules DEC M7820 

1 st. DATA OUT driver NO 103 

Verder ZlJn zes slots gebruikt voor het aansluiten van de volgende 

fle~<abels (met connectoren NO 108). 

INTR 0 ) 

) Voor users 0, 1 en 2 maar event. ook voor INTR 1 
INTR 2 ) andere users 

Adres 

DIN 

D01JT 

Zie 1.5 voor een nadere beschrijving. 
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De DEC prints M7820, M783 en M784 

1. De M7820 werking is zeer gedetailleerd te vinden in DEC literatuur 

(DEC 72 b/c). Een M7820 werkt de complete Unibushandshaking af 

als op de A of B ingang een aanvragesignaal verschijnt. Het vaktor

adres kan worden ingesteld met jumpers. Het vektoradres, dat bij 

ingang B hoort, is 4 hoger dan het adres dat bij ingang A behoort. 

De instelling is momenteel: 

user 1 Slotnr. E3 A 360 Slotnr. E4 A 350 

B 364 B 354 

user 0 Slotnr. D4 A 330 Slotnr. DJ A 340 

B 334 B344 

user 2 Slotnr. F3 A 270 Slotnr. F4 A 370 

B 274 B 374 

(Voor Unibuskoppeling zie NO 503-07/08/09/10/11/12). 

Wanneer in de toekomst meer dan 12 interruptaanvragekanalen nodig 

zijn, kan in de behoefte worden voorzien door: 

a) Het aansluiten van nieuwe M7820 1 s in een tweede BB 11. 

bl Het eombineren van aanvragen tot ~~n interrupt. Deze inter

rupt wordt via een M7820 gehonoreerd, waarna ~.b.v. een 

programma het interrumperende apparaat opgezocht kan worden. 

Schematisch ziet e.a. er uit als in fig. 1.3.1. Er zijn ook 

andere schakelingen mogelijk, zoals een interrupt status 

woord met volgorde tests die hardware ingebouwd zijn (te 

vergelijken met hUtliga grant signalen op de Unibus). 
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combinatie 
r-~~-J schakeling 

Fig. B 1.3-1: Het combineren van interrupts 

n : = n + 1 

nee 
) 

ja 

1 2 n 

END 

Fig. B 1.3-2: Flowdiagram selectieprogramma 

P.D.P. Unibus 

Deze manier kost tijd en er moet een combinatieschakeling gebouwd 

worden. Het voordeel is een besparing op dure M7820 1 s. 

2. De DEC M784 receivers behoeven geen nadere toelichting. Een ver

wijzing naar A3 en de DEC literatuur (DEC 72 b) kan alle vragen 

oplossen. 

3. De DEC M783 busdrivers (zie ook weer A3 en DEC 72 b) zijn voorzien 

van een blokkering. Dit blokkeringasignaal komt van de centrale 

selecter. 
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B 1.4 De NO eigenbouwprints NO 105 en NO 103 

B 1.4.1 De Centrale selecter NO 105 heeft de volgende taken 

a) het ontvangen van A en C lijnen van de Unibus 

b) het selecteren van de interface adressen uit A <(17:12;> 

c) het besturen van de DATA IN unibusdrivers M783. 

Deze drie taken zijn terug te vinden op de overzichtstekening 

in A 2. Het schema is afgedrukt op de volgende bladzijde en spreekt 
voor zich. 

Het signaal Block Select geeft aan, dat er interface adres aange

roepen wordt. De adressering is instelbaar. Bij het veranderen 

moet men het schema en de onderstaande vaarheidstabel van de 7442 
decader raadplegen. 

A B c D Actieve uitgang {dus Ll) 

0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 
0 0 1 0 2 
0 0 1 1 3 
0 1 0 0 4 
0 1 0 1 5 
0 1 1 0 6 
0 1 1 1 7 
1 0 0 0 8 
1 0 0 1 9 
zie ook NO 503-02/03 

Er kan bij eventuele uitbreiding een tweede Block Select signaal 

afgenomen worden. 
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De NO 103 print heeft een zeer eenvoudig schema (zie volgende pags.) 

De NO 103 kan voor veel doelen gebruikt worden, afhankelijk van de 

gemonteerde IC's. Op de BB 11 Slot D2 is de NO 103 in gebruik voor 

het laag aktief sturen van de DATA OUT flexkabel naar de centrale. 

De print is voorzien van 7416 IC's die een buffer vormen tussen de 

lange kabel en de zwakke SP 380 IC's op de M783 prints. De print 

heeft geen weerstanden, maar men moet er wel aan denken, dat + 5V 

door het weerstanden veld loopt en dat er dus twee korte doorver

bindingen gemaakt zijn tussen de onder- en bovenbanen. 

(Zie ook NO 503 04) 
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De flex kabels extension mounting box-centrale 

De koppeling met de centrale bestaat uit flex kabels, die met 

connectoren NO 108 in standaard DEC slots aangesloten worden. 

De kabels bevatten alternerend signaal- en aardleidingen. 

De kabels zijn: 

a) Adres. Loopt van BB 11-4 slot Cl naar centrale H'll slot 5A2. 

In de centrale is de connector voorzien van weerstanden tussen 

de signaaladers en + 5V. Deze weerstanden zijn 1 k8..n.voor alle 

signalen behalve Blockselect, die een weerstand van 400Jlheeft. 

De Adres kabel transporteert de volgende signalen 

A (8:1) (Gaan naar Userbus) 

A (11:9) (Gaan naar Userselector) 

Bleekselect 

c <.17 

SSYN 

( 11 

( 11 

11 11 

11 11 

) 

) 

SSYN is het enige signaal dat van de centrale komt; de andere 

gaan naar de centrale toe. 

De signalen zijn als volgt verdeeld: 

Signaal Pennummer slot Cl 

SSYN H V2 

Bleekselect H K2 

A <11) L H2 

A < 107 L E2 

A <9"l' L D2 

A <8" L Sl 

A <7> L Pl 

A < 6 '7 L Ml 

A (5> L 11 

A <4" L Jl 

A <37 L Hl 

A <27 L El 

A <'1) L Dl 

c <.17 L M2 
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b) DATA IN. Deze kabel loopt van BB 11-4 Slot C2 naar de centrale 

H,nl slot 5 A4. De ka belconnector in de BB 11 heeft lk2 weer

standen tussen de signaal en + 5V leidingen. De kabel transpor

teert DIN <"15:00 > van de centrale naar de extension mounting 

box BA 11 ES. 

De codering van de aders is als volgt: 

signaal Pennummer in slot C2 

DIN <O> .·ft Bl 

DIN <J..> .H. Dl 

DIN <2> ·H D2 

DIN <3) . H. El 

DIN <.4> .H E2 

DIN <5> ·H Hl 

DIN .{6> .H H2 

DIN <..7.> ·H Jl 

DIN <8/ H,. K2 

DIN <-9> H Ll 

DIN .::::'10> H. Ml 

DIN <:.'11) H M2 

DIN <l?,.> H Pl 

DIN <13/ H; P2 

DIN <..14> H;. Sl 

DIN <.15.)' H S2 

c) DATA OUT. Deze kabel loopt van BB 11-4 slot B2 naar de centrale 

H!P.l slot 5 Bl. De connector in de centrale is voorzien van 

afsluitweerstanden van lk5. De kabel transporteert DOUT ~15:00> 

en INIT naar de centrale. 

De codering van de aders is als volgt: 

Signaal Pennummer in slot 5 Bl 

Init 'L S2 

DOUT <0) L Bl 

DOUT <'V L Dl 

DOUT <2? L D2 

DOUT <3> L El 

DOU'r <:4> L E2 

DOUT <::5/ L Hl 

DOUT ~6/ . L H2 
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DOUT 7 L Jl 

DOUT 8 L K2 

DOUT 9 L Ll 

DOUT 10 L Ml 

DOUT 11 L M2 

DOUT 12 L Pl 

DOUT 13 L P2 

DOUT 14 L Sl 

DOUT 15 L 82 

lui• De interrupt flex kabels lopen van een userdeel van de 
centrale naar de BB 11 in de extension mounting box. De 

connectors in de BB 11 zijn voorzien van afsluitweerstanden van 

lk5. De kabels transporteren de aanvragesignalen naar de M7820 

interrupt modules. De naamgeving is als volgt: 

Interrupt request n m 

usernummer~ tinterrupt aanvragenummer van een user 

B.v. Int req 32 is het tweede aanvragekanaal van user 3. 

De codering van de signalen is: 

Int. req nO H Bl 

Int. req nl H Dl 

Int. req n2 H D2 

Int. req n3 H El 

Int. req n4 H E2 

Int. req n5 H Hl 

Int. req n6 H H2 

Int. req n7 H Jl 

Int. req n8 H K2 

Int. req n9 H Ll 
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DE CENTRALE === -

Inleiding 

Het tweede deel van de interface is de centrale. 

De centrale is gebouwd op twee Hj 11 balken. 

Disnlav 

H 911 

H 911 

Fig. B 2.1-1: Plaats van de interfacecentrale 

A 
B 
c 
D 

De centrale heeft de volgende taken: 

a) Selectie van de aangeroepen user 

b) Het herbergen van twisted pair kabel sturingen 

c) Het blokkeren van ongewenste signalen 

d) Het melden van enkele systeemtoestanden. 

De centrale is verdeeld in P.D.P. en uservelden (fig. B 2.1-2) 

Display 0: user 0 
1: user 1 enz. 

2 2 1 1 PDP 0 0 

3 3 4 4 5 5 6 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fig. B 2.1-2: Verdeling van User en P.D.P. velden over de centrale 

Opm.: User 0 is een ruimte voor speciale apparaten voor algemeen 

gebruik. User 0 heeft geen twisted pair kabel sturingen of 

ontvangers. 
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De schakelingen in de centrale Vorden gevoed door een Oltronix 

Stabpac MB90 5,6-10 voeding met Vnom = 5V, Irnax = 10 amps en een 

overspanningsbeveiliging die bij 6,5V de voeding kortsluit. De 

netspanning is via een relais geschakeld, dat bediend wordt door 

de contactsleutel van de CPU (zie tek. 610 appendix). 

Het P.D.P. deel van de centrale 

De functie van dit deel is: 

a) koppeling met de extension mounting box 

b) userselectie 

Hiertoe zijn een aantal prints aangebracht als in fig. B 2.2-1. 

Blok 5 
• .-1 • 

(!) I> z 
m--:t S::\<1 H 

A 0 !llr-i ·rl 0 rl 
hr-i CD a> r-i <G Q) 
Q) h..O z ~~ ~~ :;:!Cl! ~~ c3 

• 
ë:: ~ 

B orl •rl ('<\ 
0 

<G Q) <Grl 
~..0 ~0 çS~ AZ 

Fig. B 2,2-1: Plattegrond P,D.P, veld in de centrale 

In het centrale P.D.P. veld zijn de volgende prints gebruikt: 

a) Kabelconnector NO 108 voor flex kabels naar de extension mounting 

box (zie HFD B 1.5). 

b) 1 Userselector NO 104 

c) 2 Inverter driver NO 103 

De werking van de prints in het P,D,P, veld van de centrale 

1) De kabelconnectors (zie B 1,5) 

2) De userselector NO 104 

Deze selector (zie schema volgende pagina) heeft de volgende 

functies: 

I Userselectie 

II Adres 0 selectie voor alle users 

III SSYN verzamellijn afsluiter en flex kabel driver 

Ad I. De userselectie door 7442 IC's uit A < 11-9 ~ is gecom

bineerd met de lees/schrijffunctie-indicator C< 17 
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De selecteruitgangssignalen zijn: 

READ n = (C ~ 1)' = true) A (user n aangeroepen) 1\ (MSYN = true) 

WRITE n = ( C C. 1..> = false) A ( user n aangeroepen) 1\ (MSYN = true) 

Ad II. lC E5 decodeert het laagste adres dus 

A <. 8:1 > = <::"00000000.> • Dit adres 14n000 wordt gebruikt voor 

het aanroepen van de user n control en status unit. Deze unit 

bevat o.a. de interrupt enable flip flap voor user n. 

Ad III. lC E4 vormt met R3 de afsluiting van de SSYN verzamellijn. 

,l.+" 

R3 E4 

~~~~--~-r~-~ 
J J LeL_) 

SSYN 1 SSYN 2 Pen H2 

Naar Systeem 
Status 

Pen F2 SSYN redder 
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B 2.3.3 1. De NO 103 Inverter/driver/afsluiter voor de DIN signalen, Het 

schema van de NO 103 print is al opgenomen in B 1. De NO 103 

in slot 5A3 heeft weerstanden van 470-nltussen signaal en + 5V 

en IC 1s 7416 voor het sturen van de DATA IN flex kabel 

B 2.3.3 

r -f5- ...... 
I 

470 

i> )flexcable 

7416 I 
driver L J 
en.a kabel NO 103 receivers slot 5A3 

user 1 user n 

Fig. B 2,3.3-1: DATA IN flex kabel sturing 

2. De NO 103 inverter driver voor DATA OUT in slot 5B2 is voorzien 

van inverter 7406 voor het inverteren van DOUT lijnen, 

+ 
1K5 

D OUT verdeellijn 

flex kabel 

NO 103 I 
slot 5B2 L 

naar o,a, user 0 
en systeem status 

user 
1 

Fig. B 2,3.3-2: D OUT verdeling en D OUT inverter 

user 
n 
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De werking van de prints in een userdeel van de centrale 

Inleiding 

Het userdeel koppelt de kabels van ''n user aan de P.D.P. via het 

P.D.P. deel van de centrale of via een M7820 (interrupt aanvragen). 

De indeling staat in fig. 2.4.1-1. 

~0 ~ 1\ \ oo 0 
00 0 
.. ..-i 

00 0 
-..-i 

1.!\ z:--.. 
r-iO 
y'Z< 

00 
\J'Z< 

E-ta--i 
:::> Q) 
0.0 

A~ 

E-ta--i 
:::> Q) 
0.0 

A~ 

Fig. B 2.4.1-1: Indeling van een userdeel van de Centrale 

Het userdeel bevat alleen NO eigenbouwprints n.l. 

1 st. Control en Status Unit NO 109 

2 st. Inverter driver afsluiter NO 103 

3 st. Twisted pair drivers (10-voudig) NO 124 

3 st. Twisted pair rec'ei vers (10-voudig) NO 125 

6 st. Twisted pair kabelconnector NO 100 

1 st. Flex kabel connector NO 108. 

De control en status unit heeft twee taken n.l. het bewaren van 

de interrupt enable toestand en het sturen van de SSYN verzamel

lijn (verg. HFD A3). 

De werking volgt direct uit het schema. 

Opm. Alleen de eerste flip flop en de eerste driver worden gebruikt, 

de andere dienen voor eventuele systeemuitbreidingen. 
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B 2.4.3 De inverter driver afsluiters NO 103 zijn al besproken in het 

vorige hoofdstuk (B 1.4). 

- De eerste NO 103 dient voor het sturen van de DIN verzamellijn. 

Deze print is voorzien van IC 1 s 7417 (geen weerst.) 

- De tweede NO 103 dient voor het sturen van de Data IN flex 

kabel naar de extension mounting box. Deze print is voorzien 

van IC's 7416 (geen weerstanden). 

B 2.4.4 De twisted pair driver print NO 124 bevat 5 IC's (8830) met in 

totaal 10 twisted pair drivers (tek. NO 500). 

De enableJdisable ingang U1 - v1 (laag is enable) wordt geaard. 

B 2.4.5 De twisted pair receiver print NO 125 bevat 5 IC 1s (8820) met 

in totaal 10 twisted pair receivers. De enable ingang (laag aktief) 

is voor de Data READ n en voor Interrupt aanvragen bit 6 van 

Control en Status. Als de receivers in de disable stand zijn, is 

het uitgangssignaal H. 

B 2.4.6 De NO 100 twisted pair connectors verbinden de aders met de wire 

wrap pennen van de H j 11 DEC balk. De kleurcodering van de kabels 

is opgenomen in appendix NO 561. 

De codering van de kabel is als volgt: 

n 

r 
user 

nummer 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

,X x x I 
F 

functieaanduiding 

met drie letters 

ADR bevat A <8:1> , READ n en WRITE n 

DIH bevat DIN ~15:8;> 

DIL bevat DIN <'7:0> en SSYN n 

DOH bevat DOUT <. 15:8;> 

DOL bevat DOUT L7:1.> en INIT n 

INT bevat INTR n9,:no (interrupt) 
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De interrupt flex kabel connector 

Indien gewenst, kan van ieder userdeel een flexkabel naar de 

extension mounting box gelegd worden. 

Omdat een kabel 10 interrup~kan transporteren is een combinatie 

mogelijk. Men dient hiervoor een wr.apverbinding te leggen van de 

interruptflexkabel driver uitgang van user n naar de flexkabel 

van user m. (De aansluiting van de kabel is te zien in B 1.5). 

De Systeem Status Unit is besproken in A 3.5. 
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Inleiding 

De Userbalk, een DEC H 111 is in twee delen verdeeld: 

1. Het deel dat aan de twisted pair kabels is aangesloten 

2. De Userbus. 

De Userbalk kan vergeleken worden met een Camac Crate waarbij 1 

met de Crate Controller en 2 met de Dataway correspondeert. Alle 

prints in het deel 1 zijn NO eigenbouw prints. De userbus bestaat 

uit 27 DEC strips. De indeling is opgenomen in appendix NO 576. 

De voeding van de schakelingen op de userbalk wordt verzorgd door 

een Oltronix stabpac (in de zelfde uitvoering als centrale voeding 

HB 2). 

220 V 

Randaarde 

MB 90 
5,6-10 

Fig. B 3.1-1: Voeding van de userbalk 

Pen A2 
0 V Pen C2 en Tl 

Als de overspanningsbeveiliging van de voeding werkt, gaat het 

groene lampje net zichtbaar gloeien. Bij normaal bedrijf moet het 

lampje helder gloeien. 
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Om de kabelconnectors op trek te ontlasten is een steunbeugel 

gemonteerd volgens onderstaande tekening. 

0 
0 

lft 

0 
H 
rl 

Q..llll-1'\ ,lt-,4-~ /; 
~" .. k. P .~. Fi« L 

'l."' lt ~0 lC. 'Z. 
'YDe>ft l:ttak•n/,/. 

••u.-s.c,l ~i'"., 



- 88 -

B 3.2 De prints van de userbalk 

B 3.2.1 De gebruikte soorten 

Naast de apparaatinterfaceprints op de userbus heeft de usar

balk de volgende prints: 

6 st. T~sted pair kabelconnector NO 100 

3 st. Twisted pair kabelreceivers NO 125 

3 st. Twisted pair kabeldrivers NO 124 

2 st. Inverter/driver/afsluiter NO 103 

1 st. SSYN delay driver NO 123 

De NO 100, NO 125 en NO 124 zijn in 2.4.2.5 en 2.6 beschreven. 

B 3.2.2 De NO 103 prints 

De NO 103 in slot 1A3 heeft IC 7404 maar geen weerstanden. 

De NO 103 in slot 2A4 heeft geen IC 1 s maar 680-nLweerstanden 

naar + 5 voor afsluiting van de userbus (Denk aan doorverbinden 

onder- en bovenbanen bij de IC voet gaten). (Zie ook B 1.4). 

De SSYN delay driver (tek. NO 541-00) 

stuurt het vertraagde ~ 200 nsec) signaal READ V WRITE terug 

als SSYN. 

Er is een blokkeer ~aansluiting (R2) om trage apparaten de 

mogelijkheid te geven SSYN even(~ 4~s} te vertragen. 
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De Userbus 

De bus bestaat uit twee lagen DEC strips, die lopen van 

slot 3Bl tot slot 5B4. De bovenste laag strips steunt op kera

mische kralen. De strip indeling staat op tek. NO 576-10. 

De Datalijnen die zijlaangesloten op receivers 8830 mogen slechts 

belast worden met IC 1 s 380 voor ontvangst en IC's 7438 voor sturing. 

De adreslijnen mogen met 10 decoder ingangen van een IC 7442 

belast worden. De READ en WRITE mogen eveneens met een fan in van 

10 belast worden. 

Bij sterke uitbreiding van het aantal apparaatinterfaces moet de 

adresprint voorzien worden van versterkers 

De Data afsluitprint voorzien worden van open collector 

rfn v. met hoog uitgangsvermogen. 
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Enkele voorbe~~ apgcraa~~nterfaces 

Inleiding 

Een deel van het afstudeerwerk bestond uit het maken van 

apparaatinterfaces. Deze interfaces zijn de verbinding tussen de 

Userbus en een apparaat, te vergelijken met Camac modules. 

Apparaatinterfaces kunnen op iedere plaats bij iedere user aange

sloten worden; ze zijn plaats en user onafhankelijk. 

Interface voor Newport 400A voltmeter 

De Newport 400A voltmeter heeft een bereik van ± 4V en een 

nauwkeurigheid van 1 %o bij R in = lo5Jt. Deze meter heeft 4 

cijferbuizen en 4 BCD uitgangen. Hij is dus geschikt voor de 

interface: de informatie kan automatisch en visueel overgenomen 

worden. Voor automatisch bediening gebruikt de interface de volgende 

signalen: 

Hold, Data Ready en Overload 

Hold bestuurt de meter. Hold H blokkeert de meter, Hold L maakt 

conversies mogelijk. Als de Hold H is geworden, wordt er nog ~~n 

conversie uitgev-oerd. Het Overload signaal geeft aan dat 

Het Data Ready signaal geeft aan, dat de meter klaar is. 

Conversies worden gestart door een negatieve netspanningsdoorgang 

door ov. 

De interface is gemonteerd op een NKA wire wrappable print. Voor het 

sehema zie tek. NO 570. 

De print is met de meter verbonden via smalle lintkabels met IC voet 

connectors. 

Toelichting bij het schema: 

1) Het statuswoord 

Het statuswoord omvat de volgende bits 

D ~ O> Schrijfbaar. Gekoppeld aan Hold als startsignaal 

D <'l> Lees- en schrijfbaar met flip flop geheugen. Dit bit 

zet de meter aan en uit. 

D <'2 /' Idem doch reservefunctie 

D <6/ Idem doch Interrupt enable bit 

D < 7.> Leesbaar. Gekoppeld aan Data Ready als 11 done 11 bit 

D <:::"15/ Idem doch gekoppeld aan overflow als 11 error" bit 
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2) De adrescodering verloopt normaal met 3 (7442) IC's 

3) Uitlezing zonder interrupt 

Als Bit c 1 > van het statuswoord gezet is kunnen met D < o..> 
laag aktieve startpulsen naar de Hold aansluiting gestuurd 

worden. Na ontvangst van een startpuls volgt een conversie. 

Als de meter klaar is, stopt hij en wordt Data Ready aktier. 

Als de test op D< 7? posi tier is kan de meter worden ui tge

lezen, waarna herstarten mogelijk is. 

4) Uitlezing met interrupt 

Starten als bij 3. Data Ready geert nu samen met Bit < 6 > 
(interrupt enable) een interrupt via AT2. Het testen van D < 7;> 

kan achterwege blijven. 
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Interface voor een Newport 6100 frequentieteller 

De type 6100 teller heeft een gate time van 10 s, 1 s, 100 ms, 

of 10 ms. In deze tijd kunnen 5 decaden geteld worden. De telling kan 

10, 1 of 0,1 maal per sec worden uitgevoerd. De meter heeft BCD 

en cijferbuisuitgangen voor interface- en visuele uitlezing. 

De interface is gemonteerd op een NKA wire wrappable en NO 126 

printed circuit print. 

Toelichting bij het schema (zie ook NO 564 en NO 615) 
1) Het statuswoord omvat 

D <: 0/ Lees- en schrijfbaar met flip flop geheugen voor meter 

blokkering 

D<:l/' 

D <2 > 
D < 3.> 

D <:4? 

D <5.> 
D ~6/ 

idem, doch voor mesurement enable 

idem, doch voor gate time 10 msec 

idem voor 100 msec 

idem voor 1 sec 

idem voor 10 sec 

idem doch voor interrupt enable 

D <7 > Leesbaar. Gekoppeld aan oonversionperiod als done bit 

D <15 .> idem doch gekoppeld aan overflow als error bit 

2) De teller heeft een zgn. vrijlopende oscillator. Dit heeft tot 

gevolg dat men de meter niet synchroon kan laten werken met de 

interface en dat de commando's niet onmiddellijk maar na een 

onbekende tijd opgevolgd worden. Als er geen nieuwe telling gedaan 

wordt, blijven de oude data staan. De nieuwe telling komt alleen 

in het uitgangsgeheugen van de teller als transfer enable aanstaat. 

3) Uitlezing zonder interrupt. 

Met bit 0 wordt meter blokkering enable aktief. Als de meter klaar 

is, wordt conversion period hoog. Flip flop El3 wordt gezet en 

op bit 7 kan men nu een aktief done bit testen. De BCD uitgangen 

worden uitgelezen. Bij het uitlezen van het laatste cijfer wordt 

via E33 het done bit afgezet. Het zetten van het done bit blokkeert 

het uitgangsgeheugen, zodat de telling blijft staan. 

4) Met interrupt uitlezen kan alleen als bit 6 het interrupt enable 

bit gezet is. Bit 0 moet ook gezet zijn. Als de meter klaar is met 

een telling, wordt conversion period hoog. Nu worden El2 (onder) 
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en El3 gezet. Dit heeft tot gevolg, dat via AT2 een interrupt 

gegeven wordt en via transfer enable het uitgangsgeheugen 

geblokkeerd wordt. 

De interruptroutine begint met het lezen van het statuswoord, 

waardoor via E33 de interrupt wordt afgezet. Bij het uitlezen 

van het laatste cijfer wordt transfer enable weer aktief. 

Tijdens het inaktief zijn van transfer enable telt de meter door 

maar de gegevens worden niet doorgeschoven naar het uitgangs

register (zie ook de handleiding). Bij het werken met interrupt 

kan de meter uitgang uitgelezen worden, terwijl het tellen voor 

de volgende uitlezing doorgaat. 
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Reed Relay interface 

Bij de experimenten moet een aantal elektrische contacten 

bediend worden voor kleppen, pompen enz. Om de spanningen op deze 

contacten galvanisch te scheiden van de kwetsbare TTL schakelingen 

zijn reed relays zeer bruikbaar. Het schema (NO 624) spreekt geheel 

voor zich. De 8 flip flop 1 s kunnen b.v. door BIT SET of BIT CLEAR 

instructie bediend worden. Om de schakelmogelijkheden (b.v. hand

schakeling) uit te breiden kan een volgkast gebruikt worden (LIE 74). 

Andere apparaatinterfaces 

Er zijn ook een 24 bits testregister (schema NO 58~ en een 

4-voudige stappenmotorinterface gebouwd voor Philips ID04 motoren 

(schema NO 579). 

De stappenmotoren worden momenteel gebruikt voor de instelling van 

de hoogspanning in kist II en voor de instelling van de bronrichting. 

In de sectie NDC worden DAG en ADC interfaces gebouwd. In de 

sectie NDB is een ponserinterface gebouwd. In de toekomst kunnen 

andere interfaces zonder veel moeite gebouwd en aangesloten worden. 

Men kan denken aan een display, een bandlezerinterface, een uitlees

interface voor microswitches enz. 
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Kosten eigenbouw apparaatinterfaces (print + onderdelen) 

Voltmeterinterface ± fl. 200 

Frequentiemeterinterface ± fl. 225 

Stappenmotorinterface ± fl. 150 

Testregister ± fl. 225 

Reed relaisinterface met relais ± fl. 250 
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DETAIL TEK NR. OPMERKINGEN 

.I.O.·TO\.IfiAHTIU VOLGENS: NIET GETOLEREERDE MATEN VOLGENS RUWHEIDSTEKENS 
VOLGENS NEN 630 

PROJECT IEME TH ODE· 

IIMAICDIILiNG: SCHAAL: WIJZ PARAAF O.O. WIJZ. PARAAF o.o. 

GET: P .. V.Vught o.o. 5-6 74 
GEC: O.O. 

GEZ.· 00. 

DNDIMII..,: VERVANGT TEK.: 
Netaansluiti~g 220v P.D.P.ll ~--------------------------------~ 

VERVANGEN DOOR TEK : 
11-------·---~-----------------4 

....,_ .. VOOR· P.D.P.ll BEHOORT BIJ TEK.: 

•••••• torrn.•• T~KENINGNA.: 

·- • 'YICHNISCHI HOGESCHOOL EINDHOVEN 

-- No 61') - 00 
I 

-.------
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Kosten indicatie Camac 

Controller fl 5200,--

PDP interface fl 2200,--

Powered master crate f1 5800 --
' + 

fl 13200,--

LAM grader fl 1700,--

interrupt unit fl 1600,--
+ 

fl 3300,--

Voer iedere Branch is nodig: 

Bra~ch interface fl 3100,--

Crate controller fl 4400,--

Powered crate fl 5800,--
+ 

fl 13300,--

(Afgeronde bedragen van Nuclear Enterprises 1973) 


