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Maintenance Bus Monitor
E.P. Huijbregts (TUE)
De
Maintenance
bus dient om status- en configuratie
informatie uit te wisselen tussen een centrale processor en
de deelsystemen, die tesamen een transmissiesysteem vormen.
Er is behoefte aan een portable analyser om de data op de Mbus te analyseren. De datasnelheid op de M-bus is echter te
haog om door bestaande systemen te worden verwerkt. Daarom
is, in het kader van een afstudeeropdracht, een busmonitor
ontwikkeld. Deze monitor bestaat uit een interfacekaart en
display software, beiden ontworpen voor een IBM-compatible
PC. De monitor is in staat aIle data te verwerken bij 100%
busbezetting.
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1 Inleiding
Binnen APT wordt gewerkt aan de ontwikkeling van transmissiesystemen. Deze
transmissiesystemen bestaan over het algemeen uit een aantal deelsystemen.
Elk deelsysteem heeft bepaalde informatie nodig zoals configuratie data, en
geeft informatie af, zoals status informatie. Om de informatie van en naar
de deelsystemen te verzorgen wordt gebruik gemaakt van een centrale
processor.
Om deze
informatie-uitwisseling tussen de centrale processor en de
deelsystemen mogelijk te maken, is de Maintenance bus ontwikkeld. De
Maintenance bus (of M-bus), is een databus welke is ontworpen voor
uitwisseling van supervisie-informatie binnen een lokaal systeem. Bet is een
half-duplex, asynchrone, seriele bus. De bus wordt bestuurd door een master,
die maximaal 64 slaves kan besturen. Voor deze bus is een protocol
gedefinieerd, het M-protocol. Dit protocol is beschreven in [1].
Er is behoefte aan een portable analyser voor het hierboven beschreven Mprotocol. I.v.m. toekomstig gebruik zal deze analyser gerealiseerd moeten
worden, gebruikmakend van een PC200. Daartoe zal een interface worden
ontworpen en gebouwd op een IBM-compatible expansion card. De display
software zal worden ontworpen voor gebruik op IBM compatibles, in het
bijzonder de eerder genoemde PC200.
Er zullen in eerste instantie slechts een beperkt aantal analysers worden
geproduceerd (10).
De voor dit projekt belangrijke kenmerken van het M-protocol ZlJn:
- De master is gekoppeld met de slaves d.m.v. twee seriele data lijnen (MA,
MB).
MA) de master gebruikt deze lijn om data te verzenden naar de slaves.
MB) de slaves gebruiken deze lijn om data te verzenden naar de master. Ook
wordt deze lijn door de slave gebruikt om na te gaan of er geen andere
slave de lijn gebruikt, opdat de slave data kan gaan verzenden.
Biertoe bezit de slave een bus-arbiter mechanisme.
- Bet aantal slaves dat maximaal door een master bestuurd wordt is 64.
- De communicatie over de M-bus kan bestaan uit twee soorten berichten:
A) point to multipoint: de master zend een bericht uit bestemd voor aIle
slaves (broadcast).
B) point to point: de master zend een bericht uit naar een bepaalde slave,
of de slave zend een bericht uit dat altijd is bedoeld voor de master.
- De seriele data transmissie op de lijnen MA en MB gebeurt met een baudrate
van 93.75 kbit/s + 1%.
- Bet M-protocol is-gebaseerd op een frame grootte van 11 bits (startbit, 9
databits, stopbit).
- De bezettingsgraad van de bus is + 50%.
Bet verloop van het project is als voIgt:
In overleg met de gebruikers zijn de gebruikers eisen vastgesteld, welke
worden beschreven in hoofdstuk 2. Na uitwerking van deze eisen, is begonnen
met de ontwikkeling van de hardware (hoofdstuk 3). Biermee is begonnen
i.v.m. de lange produktietijd van de print, en de lange levertijden van
verschillende onderdelen. Nadat de interface tussen PC en kaart beschreven
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was (hoofdstukken 4 en 5), en de gebruikersinterface was gedefini@erd
(hoofdstuk 6), is er begonnen met de ontwikkeling van de software, volgens
het normale traject:
- main design (hoofdstuk 7)
- detail design (hoofdstuk 8)
- coding
De conclusies worden beschreven in hoofdstuk 9.
Bet verslag is niet bedoeld als gebruikshandleiding. Echter na lezing van de
hoofdstukken 1, 2, 6 en 9, moet de gebruiker voldoende op de hoogte zijn van
de geboden mogelijkheden.
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2 Gebruikers eisen
Alvorens de Eisen van de gebruikers op te sommen is het van belang te weten
wat er in principe wordt verwacht van een H-bus monitor.
De
belangrijkste
taak is het opslaan van aIle, voor de gebruiker
interessante data, afkomstig van de twee seriele lijnen HA en MB. Daar de
datasnelheid zeer hoog is en de beschikbare hoeveelheid geheugen eindig, is
het niet mogelijk aIle data op te slaan. Enerzijds zal er dus dataselectie
moeten plaatsvinden voordat er data wordt opgeslagen, anderzijds moet het
tijdsinterval waarin data-opslag plaatsvindt intelligent gekozen kunnen
worden. Andere belangrijke punten zijn de gebruikersvriendelijkheid en een
duidelijke dataweergave.
Uit gesprekken met toekomstige gebruikers van de M-bus monitor ZlJn de
gebruikerseisen samengesteld. Zij zullen in
de
volgende
paragrafen
uitgebreid beschreven worden.
2.1 Gebruikers Eisen
bediening:
Bet invoeren van opdrachten en parameters
gebeuren, m.b.v. een menu-besturing.

moet

overzichtelijk kunnen

opslag:
AIle data op de seriele lijnen HA en HB wordt continu opgeslagen in een
cyclisch geori~nteerde buffer. Deze buffer bevindt zich in het ram-geheugen
van de pc. De opslag wordt gestopt nadat een interne- of externe trigger is
opgetreden, of tussentijds door de gebruiker.
I.v.m. de grootte van de buffer is het ook mogelijk om aIleen data van en
naar bepaalde slaves plus aIle broadcast berichten op te slaan.
time markers:
De tijdstippen van ontvangst van dataframes moeten bewaard blijven, opdat
een realtime analyse achteraf tot de mogelijkheden behoort. Tijdsintervallen
met een lengte groter dan enkele malen de framelengte zijn niet meer van
belang.
start/stop:
De opname van data van de H-bus kan ten allen tijden door de gebruiker
gestart en gestopt worden, of wordt gestopt na het optreden van een interneof externe trigger (zie verder).
trigger procedure:
Bet aantal dataframes dat nog wordt opgeslagen na het optreden van een
interne- of externe trigger is instelbaar. Op deze wijze behoort pre-,
centre- en post triggering tot de mogelijkheden.
interne trigger:
Een interne trigger treedt op als een vooraf instelbaar datapatroon wordt
gedetecteerd op de H-bus. Dit datapatroon kan bestaan uit een- of meerdere
frames, welke don't care bits mogen bevatten. Bet patroon mag zowel op een
als beide kanalen gevormd worden.
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extern

signaal

kan

ook een

trigger

trigger out:
Een real-time signaal (puIs) wordt afgegeven na herkenning van een vooraf
instelbaar datapatroon, bijvoorbeeld voor het triggeren van een logicanalyser. Het patroon waarop getriggerd moet worden is maximaal 3 frames
lang, waarbij don't care bits mogen voorkomen.
data weergave:
Data-weergave gebeurt op het scherm van een PC. De frames worden, per kanaal
gescheiden, als reeksen van 9 bits afgebeeld. Er zijn twee mogelijkheden
betreffende de weer te geven data:
- Er vindt geen data-opslag meer plaats en de opgeslagen data wordt
buffer
doorlopen
in
weergegeven. In deze configura tie, wordt de
"willekeurige" volgorde. H.b.v. de eerder beschreven time-markers is een
real-time analyse mogelijk. H.b.v. een FIND functie kan in het geheugen
worden gezocht naar datapatronen.
Tijdens opname moet data op het scherm zichtbaar zijn. Echter, data-opslag
heeft een hogere prioriteit dan data-weergave.
Daar het niet zinnig is aIle data weer te geven, moet data selectief
weergegeven kunnen worden. Dit selectief weergeven gebeurt m.b.v. datafilters. Voorbeelden hiervan zijn:
- aIle data
- aIleen data van een bepaalde slave
- aIleen I-registers
- aIleen D-registers
(De laatste twee voorbeelden zlJn applicatie afhankelijk. Het betreft hier
twee statusregisters van de AIO-slave 002809, een alarm input/ouput ic [1].)
N.B. de term data-filter wordt zeer algemeen gebruikt; de users vonden het
over het algemeen niet nuttig om er nu al over te spreken.
applicaties:
In plaats van een bitsgewijze representatie van de dataframes, is het
gebruikersvriendelijker om niet de dataframes maar de informatie, bevat in
de dataframes weer te geven. Belangrijk hierbij is dat de informatieuitwisseling tussen master en slave afhankelijk is van het type slave.
data files:
De ontvangen data moet opgeslagen kunnen worden in een file. Deze files
moeten via RS232 kunnen worden verzonden naar een P870.
Eventueel kan gedacht worden aan de mogelijkheid om de H-bus monitor te
besturen vanuit een host-systeem.
terminal:
Als uitbreiding van de monitor, is gevraagd om deze ook geschikt te maken om
te fungeren als slave, danwel master. Als dit gebeurt mag de monitor-functie
komen te vervallen.
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2.2 Uitwerking gebruikers eisen
In de volgende paragrafen zullen de gebruikerseisen worden uitgewerkt. Bij
elk punt zal worden aangegeven of dit gerealiseerd moet worden m.b.v.
software op de PC200, of door de hardware van de expansion card.
2.2.1 Data opslag
AIle data op de seriele lijnen MA en HB moet continu worden opgeslagen. De
data wordt hiertoe binnengehaald m.b.v. twee UARTs (8751). Vas de H-bus echt
half-duplex, dan zou ~~n UART voldoende zijn geweest. Echter, het kan
voorkomen dat op beide lijnen tegelijkertijd data verzonden wordt. Zo kan
een slave informatie hebben voor de master. Om dit de master te laten weten,
verzend de slave een interrupt message. De master kan op hetzelfde moment
echter starten met zenden.
Omdat de data-verwerkingssnelheid van de PC200 lager is dan de datasnelheid
op de M-bus, fungeert een cyclische georilnteerde buffer als tijdelijke
opslagplaats, om het data-aanbod op piekmomenten op te slaan. Op deze manier
kan de PC200, zonder data-verlies, aIle data later verwerken.
De PC ziet de genoemde buffer als een uitbreiding van zijn ram-geheugen.
Hiervoor is gekozen omdat memory-mapped I/O sneller is dan I/O-mapped I/O
[10]. Om geen tijd te verliezen met handshake-problemen, optredend als zowel
UART en PC willen lezen/schrijven naar de buffer, wordt de buffer gevormd
door een dual-port-ram. Hierdoor kunnen UARTs en PC de buffer ten allen
tijden onafhankelijk van elkaar aanspreken.
De uiteindelijke opslag vindt, eventueel na selektie als niet aIle data moet
worden opgeslagen, plaats in het ram-geheugen van de PC. Ook dit geheugen is
cyclisch georilnteerd. Op deze manier is altijd de laatst ontvangen data
aanwezig in de PC.
2.2.2 Time-markers
De tijd, verstreken sinds ontvangst van het laatste frame, wordt tesamen met
elk binnenkomend frame opgeslagen. De minimaal benodigde precisie is 1/2
frame, dit is 58 ~s. Op deze manier is het mogelijk te observeren of twee
dataframes elkaar direct opvolgen of met een bepaalde
opeenvolgende
vertraging. Is er gedurende langere tijd geen data-ontvangst, dan wordt
volstaan met de PC te informeren dat het maximaal meetbare tijdsinterval is
overschreden (timer alarm).
De time-markers worden per kanaal gegenereerd m.b.v. een timer/counter aan
boord van elk van de 8751's, en zullen dus gesynchroniseerd moeten worden.
2.2.3 Trigger mogelijkheden
2.2.3.1 Trigger procedure
Nadat een interne- of externe trigger is gedetecteerd, wordt nog een vooraf
instelbaar aantal frames opgeslagen, waarna data-opslag wordt stopgezet.
Daar detectie van het interne trigger-patroon plaatsvindt tijdens het data
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softwarematig
triggerprocedure
inlezen door de PC, wordt de gehele
afgewerkt.
Bij het instellen van het aantal frames dat nog wordt opgeslagen nadat een
gebruik gemaakt worden van de preset
trigger
is
opgetreden,
kan
mogelijkheden 'pre', 'centre' en 'post'.
2.2.3.2 Interne trigger
Voordat de PC de binnengehaalde data opslaat in de uiteindelijke buffer,
wordt deze eerst vergeleken met een vooraf instelbaar datapatroon. Het
patroon mag bestaan uit ~~n- of meerdere dataframes, en mag zowel op een als
beide kanalen gevormd worden. Bijvoorbeeld: trigger als kanaal MB vraagt:
xxxxxxxxx, en kanaal MA antwoord: yyyyyyyyy.
Daar de PC de data per frame verwerkt, zal ook de detectie van het interne
trigger-patroon per frame verlopen. Pas als een aaneengesloten, juiste reeks
van dataframes is gedetecteerd, wordt de triggerprocedure in werking
gesteld.
2.2.3.3 Externe trigger
Detectie en verwerking van dit triggersignaal gebeurt in de 8751's. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van een externe interrupt ingang van de 8751. Dit
biedt de mogelijkheid of op signaalniveau of op signaalflanken te triggeren,
afhankelijk van de ins telling van de betreffende 8751 (bepaald tijdens de
initialisatie van de 8751). De eisen waaraan het externe trigger signaal
moet voldoen, worden opgelegd door de 8751, maar kunnen m.b.v. een hardwarehulpschakeling worden aangepast aan de wensen van de gebruiker.
Daar de triggerprocedure door de PC wordt uitgevoerd, en de detectie van een
externe trigger door de 8751's, zal een gedetecteerde trigger worden
doorgegeven aan de PC, via de dual-port-ram, m.b.v. een gereserveerd databit.
2.2.3.4 Trigger out
Voordat het ontvangen dataframe met time-marker opgeslagen wordt in de dualport-ram, wordt het frame eerst vergeleken met een vooraf ingesteld
datapatroon. Yordt het gehele datapatroon gedetecteerd, dan verschijnt er
een puIs op de Trigger out uitgang.
Dit hele mechanisme wordt uitgevoerd op laag niveau door beide 8751's, om te
voorkomen dat er een vertraging optreedt tussen de ontvangst van het laatste
data-frame van het trigger-patroon, en de triggerpuls. Immers, de PC is te
traag om de ontvangen data bij binnenkomst te verwerken en zal dus een
vertragende werking hebben.
Per kanaal moet apart een patroon worden ingevoerd en is het detecteren van
een patroon volledig gescheiden. Ook de uitgangen zijn
per
kanaal
gescheiden.
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2.2.4 Data weergave
Betreffende
de
twee
mogelijke toestanden waarin data moet worden
weergegeven:
- Tijdens opname moet data worden weergegeven. Data-opslag heeft een hogere
prioriteit dan data-weergave. Neemt data-weergave te veel tijd in beslag
waardoor de data-opslag in gevaar komt, dan wordt data-weergave gestopt
totdat de binnenkomende stroom data opgeslagen is. Bierna wordt dataweergave weer gestart.
Daar het onmogelijk is om zonder dataverlies aIle data weer te geven (dit
is i.v.m. de data-snelheid ook niet zinnig), moet vooraf een keuze gemaakt
worden welke data wordt weergegeven. Er is hier gekozen voor de weergave
van aIle berichten van en naar een slave (slave adres is instelbaar) plus
aIle broadcast berichten.
Als er geen data-opslag plaatsvindt, dan worden de dataframes, per kanaal,
bitsgewijs weergegeven, en ze zijn op volgorde van ontvangst gelabeld.
Optioneel kunnen de time-markers worden weergegeven.
Het geheugen kan doorlopen worden m.b.v. de mogelijkheden page up/down,
line up/down, home/end en goto label.
Er kan gezocht worden naar, door de gebruiker instelbare, datapatronen.
Door de mogelijkheid te bieden aan datapatronen symbolisch namen te
koppelen (zie paragraaf 2.2.5), kan dit zoekmechanisme tot een zeer
gebruikers-vriendelijk hulpmiddel worden uitgebouwd.
Een tweede zoekmethode is de weergave van aIleen die berichten, die
voldoen
aan een vooraf instelbaar datapatroon. Ook hier kan het
(geselecteerde) geheugen worden doorlopen m.b.v. de mogelijkheden page
up/down, line up/down, home/end.
2.2.5 Applicaties
De
gebruiker kan aan datapatronen symbolische namen geven, en deze
symbolische namen gebruiken, overal waar een datapatroon moet worden
ingevoerd.
De symbolische namen wordt tesamen met het bijbehorende datapatronen
opgeslagen in een file, waarin zich aIle andere gebruikersdefinities
bevinden. Vordt er later gebruik gemaakt van een symbolische naam, dan wordt
de file van begin tot eind doorlopen. Als de symbolische naam is gevonden,
dan wordt het bijbehorende datapatroon gesubstitueerd. (In principe is er
dus geen bovengrens aan te geven voor het maximaal aantal symbolen, daar de
opslag van deze symbolen plaatsvindt in een file. Echter het gebruik van
grote files zal het systeem vertragen.)
Op deze manier kan de gebruiker bitpatronen vervangen door applicatieafhankelijke
symbolen.
Een echte mogelijkheid tot het vertalen van
datastromen naar applicatie-afhankelijke toepassingen wordt
dus
niet
gerealiseerd. Immers, de data-weergave blijft bitsgewijs. De software zal
echter dusdanig worden opgebouwd, dat de gehele weergave van dataframes door
~~n
functie wordt uitgevoerd, opdat later applicatie-afhankelijke weergave
makkelijk toe te voegen is.
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2.2.6 Data files
AIleen de mogelijkheid om data in files op te slaan zal worden gerealiseerd.
M.b.v. bestaande communicatie programma's zijn deze files over te zenden via
RS232.
Een file kan twee formaten hebben:
Een door de gebruiker te lezen textfile, waarin aIle data in gedecodeerde
vorm aanwezig is. Deze files kunnen worden geprint.
Een gecodeerd file, onleesbaar voor de gebruiker. Het voordeel hiervan is
de compactheid van deze files in vergelijking met textfiles. Deze files
kunnen worden gelezen door de M-bus monitor voor latere analyse.
2.2.7 Terminal
Als uitbreiding van de monitor, is gevraagd om deze ook geschikt te maken om
te fungeren als slave, danwel master. Als dit gebeurt mag de monitor-functie
komen te vervallen. Deze optie zal niet worden gerealiseerd, daar dit ver
buiten het bereik van een monitor valt.
Vat eventueel weI gerealiseerd kan worden is de mogelijkheid om data te
sturen op de lijn naar de slaves. Hiertoe zal de master moeten worden
uitgeschakeld en van de lijn genomen worden, zodat de terminal de functie
van de master kan overnemen. In deze configuratie kan er data uitgewisseld
worden tussen de slaves en de terminal. Deze data is bijvoorbeeld nuttig om
bepaalde systeem-configuraties in te stellen die normaal gesproken niet
kunnen worden gecre@rd (tenzij door systeem fouten).
De hardware hiervoor zal worden verwezelijkt. Deze hardware bestaat uit een
extra 8751, welke via een aparte interface gekoppeld is aan de pc. Op deze
manier staat de M-bus monitor dus geheel los van de terminal. Zowel
software- en hardwarematig.
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3 Hardware

De gehele hardware bestaat uit drie microprocessoren van het type 8751, vier
EPLD's van het type 5C090, een dual-port ram (8kx8) van het type IDT7M134,
een busdriver van het type 74HC244 en een line-receiver van het type
DS26L532.
De totale besturingslogica is ondergebracht in de EPLD's. Het gebruik van
EPLD's [2] heeft verschillende voordelen:
- bij herhaling programmeerbaar, dus flexibel
- vermindering van tijdkritische paden, en
- minder print bedrading, daar tussenprodukten intern blijven
- automatische reset bij power-up
- lagere printbezettingsgraad
De volledige hardware is gemonteerd op een IBM-compatible expansion card,
welke is voorzien van een printconnector voor interface met een IBM
compatible PC, een 25-polige D-connector voor interface met de M-bus, en een
9-polige D-connector voor interface met de diverse controlle-signalen. Zie
appendix 2.
De interface kaart bestaat grofweg uit vier delen welke van functionaliteit
verschillen:
- monitor
- terminal
- interface PC
- I/O buffering
Deze delen zullen achtereenvolgens nader worden toegelicht.
3.1 Monitor
Het hart van de monitor wordt gevormd door twee processoren van het type
8751 (IC2 en IC3, respectievelijk processor A en B) en een dual-port ram
(ICIO). De processoren worden gebruikt als UART en de ontvangen seriele data
wordt opgeslagen in het geheugen. Het ram wordt door beide processoren
gezien als een extern data-ram, en wordt m.b.v. de gemultiplexte data-adres
bus aangestuurd. Een bijzonderheid hierbij is dat beide processoren gebruik
maken van dezelfde adres- en data-bus. Daartoe zijn deze bussen rechtstreeks
op elkaar aangesloten, en is er dus maar ~~n adres-latch nodig. Dit is
mogelijk vanwege het feit dat de processor de adres- en databus hoogohmig
maakt als het externe data-ram niet wordt aangesproken.
Om busconflicten te voorkomen moet ervoor gezorgd worden dat geen, of ~~n
van de processoren gebruik maakt van de bus, en nooit beide tegelijkertijd.
Hiertoe zal een processor eerst toestemming moe ten vragen aan de andere
processor, en deze ook krijgen, alvorens de bus te aktiveren.
Dit
toestemming vragen en krijgen gebeurt hardwarematig m.b.v. twee lijnen:
AADJB, BADJA.
Als er aan een processor toestemming is verleend om de bus te gebruiken, dan
moeten ook de controle-signalen (/RO, /VR, ALE) van de desbetreffende
processor worden gebruikt. Daartoe worden de controle-signalen van beide
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~
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de

bus

toegelaten.

Het

multiplex-

Controle signalen van processor A gebruikt.
Controle signalen van processor B gebruikt.

M.b.v. een combinatorisch netwerk worden uit de controle-signalen
besturingsignalen voor het ram afgeleid, n.l. RIVen ICE.
Beide processoren
uitgangen:
- Externe trigger
- Trigger out
- Reset
- Start/stop

hebben vervolgens enkele min of
(externe interrupt)
(uitgang)
(ingang)
(ingang)

TRINA
TROUTA
RSTA
SSA

of
of
of
of

meer

losstaande

in-

twee
en

TRINB.
TROUTB.
RSTB
SSB

De processoren hebben vervolgens de mogelijkheid om 6 bit data
te
lezen/schrijven op de data-bus van de PC, via DABO •• DAB5, en ze kunnen beide
een interrupt bij de PC genereren m.b.v. de lijnen IRQ2A en IRQ2B. Deze
lijnen worden ge-ord en vervolgens op IRQ2 van de PC aangesloten.
De monitor heeft een kristal-oscillator voor het opwekken van de oscillatiefrequentie van beide processoren.
3.2 Terminal
De terminal wordt gevormd door een derde processor van het type 8751 (IC7,
processor C).
Zowel de ingang en de uitgang van de UART zijn hier gebruikt, zodat zenden
en ontvangen mogelijk is. De te verzenden, of ontvangen data wordt parallel
van en naar de PC gestuurd. Daartoe zijn port1 en port2 verbonden met
respectievelijk de registers DIC en DOC.
Processor C heeft de mogelijkheid om twee verschillende interrupt te
genereren bij de PC n.l. IRQ3 en IRQ4.
De, door de PC worden gegenereerde signalen IMEMR en /MEMV, reset ten elk een
flipflop, welke door de processor kunnen worden geset (m.b.v. RSTFF). De
uitgangen van deze flipflops (/MRT en /MY!) zijn verbonden met de twee
externe interrupt ingangen van de processor. De flipflops zijn nodig om de
signalen /MEMR en /MEMY van de PC te latchen. Zonder deze latches is de
pulsduur van deze signalen is te kort om een interrupt te genereren bij een
processor.
De processor heeft voor het initialiseren en controleren de volgende ingang:
- Reset RSTC.
De processor heeft vervolgens de mogelijkheid om
lezen/schrijven op de data-bus van de PC, via DCO •• DC5.
De terminal heeft een eigen kristal-oscillator
oscillatie-frequentie.

voor

het

6

bit
opwekken

data
van

te
de
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3.3 Interface met PC
Het deel van de hardware dat de interface tussen enerzijds de terminal en de
monitor en anderzijds de PC verzorgt, is in 3 groepen te verdelen:
- data-registers
- adressering
- controle-signalen voor terminal en monitor
3.3.1 Data-registers
De PC communiceert met de terminal en de monitor via een vijftal registers.
De registers zijn verbonden met de databus van de interface kaart. Via een
bidirectionele buffer (D) kan deze bus worden toegelaten op de databus van
de PC, zodat de PC elk van de registers kan aanspreken (zie figuur 3.1).
DR
DAB

DC

DIC
DOC

Een bidirectionele buffer (8 bit), verbonden met de databus van de
dual-port-ram. Via dit register kan de PC data lezen/schrijven.
Een 6 bit latch. Het register wordt gebruikt als status-register
van de monitor. De inhoud kan aIleen door de PC worden be!nvloed.
Tevens kan het worden gebruikt als 6 bit data-register. Daartoe is
het verbonden met port1 van de processoren A en B.
Een 6 bit latch. Het register wordt gebruikt als status-register
van de terminal. De inhoud kan aIleen door de PC worden be!nvloed.
Tevens kan het worden gebruikt als 6 bit data-register. Daartoe is
het verbonden met portO van processor C.
Een 8 bit latch verbonden met port1 van processor C. Het wordt
gebruikt om data, te verzenden via de seriele port, van de PC naar
processor C te sturen.
Een 8 bit buffer verbonden met port2 van processor C. De data van
port2 kan m.b.v. dit register op de data-bus worden toegelaten. Het
wordtgebruikt door processor C, om serieel ontvangen data naar de
PC te sturen.

o
databus
PC

8 bit

8 bit

8 bit

6 bit

databus
Interface kaart

8 bit
figuur 3.1. Indeling van databus op de interfacekaart.
Een OIL-switch (S1.4) is van invloed op de functie van bit DABS. M.b.v. deze
switch kan het signaal SELECT worden ingesteld. Vordt register DAB door de
PC gelezen, dan is DABS afhankelijk van SELECT:
SELECT
SELECT

L

=H

~
~

DABS
DABS

= eerder gelatched bit

= COMPX

(paragraaf 3.3.3)
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Op deze manier (51.4 is niet aktief; SELECT=L) werken de registers DAB en DC
inderdaad als data-registers.
De akties
tabel 3.1:

lezen en schrijven door de PC zijn samengevat in onderstaande
re ister aktie
DAB
rea

write

resultaat
Output atch
worden ge ezen,
waarbij
- bit5 is latched bit 5 als SELECT=L.
- bit5 is COMPX als SELECT=H.
Bit 0 •. 5 worden gelatched in register
DAB.

DIC

read
write

Output latch bitO •• 7 worden gelezen.
BitO •• 7 worden gelatched in register
DIC.

DOC

read
write

Output port2 proc.C worden gelezen.
Data-bus PC wordt hoogohmig.

DC

read
write

Output latch bitO .• 5 worden gelezen.
Bit 0.• 5 worden gelatched in register
DC.

DR

read
write

BitO .• 7 van ram worden gelezen.
BitO •• 7 worden naar ram geschreven.

tabel 3.1. Gevolgen van lees/schrijf akties door de PC.
3.3.2 Adressering
Vanuit de PC kan 1Mbyte worden geadresseerd. Daartoe heeft de PC 20
adreslijnen
A19 •• AO. Hiervan wordt een deel voor de interface-kaart
gereserveerd. Vaar dit gebied in de memory-map ligt is in zekere mate
instelbaar m.b.v. 3 OIL-switches (51.1, 51.2, 51.3).
M.b.v. deze switches kan een adrespatroon voor de lijnen A18, A17, A16
worden vastgelegd, terwijl A19 en A15 hardwarematig zijn vastgelegd op
respectievelijk H-niveau en L-niveau. Deze toewijzing resulteert in de
volgende gebieden:
51.3
L
L
L
L

51.2
L
L
H
H

H

L

H
H
H

L
H
H

51.1 ADRBSBEREIK
L
80000 tim 87FFF
H
90000 tim 97FFF
L
AOOOO tim A7FFF
BOOOO tim B7FFF
H
L
COOOO tim C7FFF
H
00000 tim D7FFF
L
EOOOO tim E7FFF
H
FOOOO tim F7FFF

tabel 3.2. Mogelijke instelbare adresgebieden van interfacekaart.

SYSTEM DEVELOPMENT TRANSMISSION
Maintenance bus Monitor

JNL224-R-8647-2354
-17-

Elk gebied is 32kbyte groot. Een gebied is onderverdeeld in 2 gebieden van
ieder 16kbyte, LOVen HIGH. Het gebied met het hoogste adres is weer
onderverdeeld in 4 gebieden HIGHO •• HIGH3 van ieder 4kbyte. Het LOV-gebied
wordt toegewezen aan de dual-port-ram, welke dus maximaal 16kbyte mag
beslaan. De vier gebieden HIGHO •• HIGH3, worden toegewezen aan de vier eerder
beschreven registers:
adres-gebied

naam

toevijzing

LOV
HIGHO
HIGH1
HIGH2
HIGH3

register
DR
DAB
DC
DOC
DIC

tabel 3.3. Adressering van de registers.
De realisatie van dit geheel is hardwarematig verdeeld over verschillende
EPLD's, om een optimaal pin-gebruik te bewerkstelligen. Dit leidt tot
verschillende tussenprodukten om communicatie tussen de verschillende EPLD's
te verzorgen. Deze signalen zijn:
- COMPY H als geselekteerd adres (m.b.v. Sl) gelijk aan PC-adres-bits Al8,
A17, A16. L in aIle andere gevallen.
- fLOV
L als PC-adres in bovenbeschreven LOV-gebied zit. H in aIle andere
gevallen.
CO
H als PC-adres in bovenbeschreven LOV- of HIGH3-gebied zit. L in
aIle andere gevallen.
CI
H als PC-adres in bovenbeschreven HIGH2- of HIGH3-gebied zit. L in
aIle andere gevallen.
- C2
H als C1 of C2 is H en er wordt door de PC gelezen.
3.3.3

Controle~signalen voor

Monitor en Terminal

Een aantal signalen zijn nodig om status- en controle-informatie van en naar
de terminal en monitor te sturen. Deze signalen zijn:
RSTA

Dit signaal dient om processor A te resetten en wordt gevormd uit
DABO en SELECT. Als SELECT=H dan is RSTA de inverse van DABO, en als
SELECT=L dan is RSTA=L.

RSTB

Dit signaal dient om processor B te resetten en wordt gevormd uit
DAB2 en SELECT. Als SELECT=H dan is RSTB de inverse van DAB2, en als
SELECT=L dan is RSTB=L.

RSTC

Dit signaal dient om processor C te resetten en wordt gevormd uit DCO
en SELECT. Als SELECT=H dan is RSTC de inverse van DCO, en als
SELECT=L dan is RSTC=L.

SSA

Dit signaal wordt altijd (ongeacht de stand van SELECT) toegevoerd
aan port3.1 van processor A, en wordt gebruikt als start/stop bit.
Start: DAB1=H
Stop : DABI=L
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Dit signaal wordt altijd (ongeacht de stand van SELECT) toegevoerd
aan port3.1 van processor B, en wordt gebruikt als start/stop bit.
Start: DAB1=H
Stop : DAB1=L

COMPX Dit bit geeft aan of er een match is tussen de 4 meest significante
bits van het linker ram-adres en het rechter ram-adres. Zo ja, dan is
het H. Het signaal COMPX is nodig om te voorkomen dat zowel PC als
monitor op het zelfde moment een access plegen op hetzelfde ramadres.
Zoals uit de beschrijvingen van de signalen RSTA, RSTB en RSTC blijkt,
worden de signalen DABO, DAB1 en DCO eerst geinverteerd voordat ze als
resetsignalen worden gebruikt. Yaarom?
De EPLD's worden bij power-up automatisch gereset; de flipflop-uitgangen
worden allen L. Door nu de genoemde signalen eerst te inverteren zullen zij
bij een power-up altijd H zijn. Op deze Manier zijn de processoren A, B en C
dus altijd gereset totdat de PC ze vrijgeeft.
Dit inverteren gebeurt slechts wanneer een DIL-switch (Sl.4) aktief is
(SELECT=H). Is deze switch niet aktief, dan ZlJn de uitgangen van de
inverters altijd L en zullen de processoren gewoon werken.
Het laatste signaal, COMPX, verdient nadere aandacht. Het signaal is nodig
om te voorkomen dat zowel PC als monitor op hetzelfde moment een access
plegen op hetzelfde ram-adres. Ook wordt het signaal gebruikt als alarmering
op buffer-overflow. Bij het genereren van dit signaal treedt echter een
probleem op.
De monitor en PC hebben een eigen, niet-gesynchroniseerde clock, en zijn dus
volledig ongesynchroniseerd. Het adres van de PC is aIleen geldig als
/LOY=L, het ad res van de monitor aIleen als /CE=L. Daar ze echter volledig
asynchroon werken t.o.v. elkaar, is het uitgesloten dat beide adressen
gelijktijdig geldig zijn. Om deze reden is het niet mogelijk om ram-adressen
van de PC en de monitor m.b.v. aIleen een comparator met elkaar te
vergelijken.
Om ervoor te zorgen dat beide adressen op een bepaald moment weI geldig
zijn, worden de 4 meest significante bits van het PC-adres bij adressering
van het ram door de PC gelatched. Evenzo worden de 4 meest significante bits
van het monitor-adres bij adressering door de processoren A of B gelatched.
Vervolgens worden deze gelatchte adressen met elkaar vergeleken. Hierbij
treedt echter een nieuw probleem op.
Het niveau van het signaal COMPX is aIleen van belang als de PC de waarde
inleest. Als de PC dit doet, dan kan nooit tegelijkertijd het signaal LOY
van niveau veranderen. Dus het linker adres is altijd stabiel. Echter het
rechter adres kan weI veranderen. Immers, de data-ontvangst is volledig
ongesynchroniseerd t.o.v. de PC. Als de PC de waarde van COHPX inleest op
het moment dat de waarde van het rechteradres verandert, dan leest de PC dus
een ongedefinieerde waarde in.
Om dit te voorkomen, wordt er een meerderheidsbeslissing genomen (zie figuur
3.2). Net voordat het nieuwe rechter-adres de ingang van de comparator
bereikt, wordt het oude compare-resultaat gelatched (s2), en is dus altijd
stabiel. Het actuele, en mogelijk instabiele, compare-resultaat (sl) wordt
met dit oude compare-resultaat 'ge-ord'.
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latch
AL9
AL10
ALll
AL12
LOY

AR9
ARlO
ARll
AR12

DO
D1
D2
D3

001----...,
011-----.
02
03

compo

AO
A1
1CL
A2
sl
'----iA3
A=B I - - - - r - - - . . , " - - - - - - !
latch
...----IBO
s2
+
B1
latch
DO 00
B2
D1 01
B3
D 0
D2 02 1-----'
D3 03/-----,
1CL

...

COMPX

1CL

ICE
CE
figuur 3.2. Hardware voorzieningen voor het genereren van COMPX.
Op deze manier is de situatie waarin COMPX verandert van H naar L altijd
stabiel. Verandert COMPX van L naar H dan gaat er ook niets mis, daar deze
verandering altijd zal moeten gebeuren door een verandering van het PCadres. Immers, gebeurt dit niet, dan treedt er buffer-overflow op! (Dit
laatste wordt gedetecteerd door de PC software. Het mechanisme hiervoor
wordt beschreven in paragraaf 4.6.)

3.4 I/O Buffering
De interface kaart heeft drie externe interfaces, n.l. een interface met de
PC, een interface met de M-bus
en
een
interface
met
eventuele
randapparatuur.

PC interface
Daar de PC al is voorzien van I/O buffers, is dit op de interface kaart
achterwege gelaten (m.u.v. de bidirectionele data-bus
buffer,
welke
noodzakelijk is om busconflicten te voorkomen). Om deze I/O buffers te
enablen moet pin B8 van de PC, XT_PVRON, hoog gemaakt worden.
H-bus interface
De M-bus interface [1] bestaat uit vier
tabel 3.4.
systeem
monitor, proc.A
monitor, proc.B
terminal
terminal

kanaal
MA

MB
MA

MB

delen,

welke

functie
receive channel A
receive channel B
receive channel A
transmit channel B

zijn

beschreven
status
input
input
input
output

tabel 3.4. Interfacebeschrijving met de M-bus.

in
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De eerste drie interfaces bestaan uit
een RC-netwerkje
met
een
ingangsbeveiliging
(twee
antiparallelle
diodes)
gevolgd
door
een
differential line receiver, welke het inkomende signaal vergelijkt met een
vooraf ingesteld signaal-niveau en op basis van deze vergelijking beslist of
het inkomende signaal H danwel Lis.
De vierde interface bestaat uit 4 parallelle busdrivers, gevolgd door een
RC-netwerkje met een ingangsbeveiliging. In tegenstelling tot de hierboven
beschreven receivers, is deze output-buffer aIleen enabled als processor C
enabled is, en dus als de terminal gebruikt wordt. In andere gevallen is de
output hoogohmig (afgezien van het RCD-netwerkje).
Randapparatuur interface
De
interface
met
randapparatuur
bestaat uit het bufferen van de
ingangsignalen TRINA en TRINB, en de uitgangsignalen TROUTA en TROUTB m.b.v.
vier busdrivers.
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4 Protocol beschrijving Monitor
De volgende paragrafen beschrijven de interface tussen expansion card en PC.
Hieruit voIgt een beschrijving van de programma's voor de microprocessoren A
en B. De programma's [3] worden in dit verslag niet uitgewerkt.
4.1 Pover-up en initialisatie

Na een power-up zijn de processoren gereset. Tijdens deze reset schrijft de
PC de nodige data naar de dual-port-ram, welke bedoeld is voor de beide
8751's. Deze data (paragraaf 4.3) bevat informatie betreffende:
- te herkennen trigger-patroon, met grootte aanduiding
- enable van externe trigger-input
- flank- of niveau-gevoeligheid van externe trigger-input
Om het initialiseren van A en B in goede banen te leiden wordt dit door de
PC gecontroleerd m.b.v vier lijnen, twee reset lijnen (RSTA en RSTB) en twee
start/stop lijnen (SSA en SSB).
Het initialiseren van een processor gebeurt door de betreffende reset laag
te maken. De processoren A en B moeten ~~n voor ~~n geinitialiseerd worden,
om busconflicten te voorkomen. Immers, beide moeten ze het dual-port-ram
lezen. Daarom blijft processor B gereset totdat processor A geinitialiseerd
is. Vervolgens wordt ook processor B geinitialiseerd (zie tabel 4.1). Data
opname kan gestart worden m.b.v. de lijnen SSA en SSB.
RSTA SSA RSTB SSB functie
H
L H
L
reset; situatie na power-up
L
L H
L
initialiseer A
L
L
L
L
initialiseer B
L
H L
H
start monitoring
tabel 4.1. Signaal verloop tijdens initialisatie fase.
Ten allen tijden kan het monitoren worden gestopt of tijdelijk worden
onderbroken, zonder verlies van data (denk aan extern trigger patroon)
m.b.v. de lijnen SSA en SSB.
4.2 Triggering
Twee triggermethoden moeten worden afgehandeld door de hardware op de
interface kaart. Dit is noodzakelijk, daar het in beide gevallen gaat om
realtime signalen, welke zonder tussenkomst van de (trage) PC moeten worden
verwerkt. Deze methoden zijn:
- externe trigger
- trigger out
4.2.1 Externe trigger
Deze trigger wordt veroorzaakt door een extern device en wordt aan de M-bus
monitor meegedeeld d.m.v. een signaal op de externe interrupt ingang van
processor A of B. Hiervoor wordt de /INTO ingang gebruikt. Tijdens het
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initialiseren van de 8751 wordt bepaald of deze ingang enabled is, en indien
enabled, of ze flank- of niveau gevoelig is (paragraaf 4.3).
Als de ingang flankgevoelig is moet het ingangsignaal tenminste
12
osc.perioden laag blijven, en bij een niveaugevoelige ingang moet het
ingangsignaal tenminste 14 osc.perioden voor het einde van de laatst
uitgevoerde instructie laag blijven. In beide gevallen mag het signaal
hierna weer hoog worden (in geval van niveaugevoeligheid moet dit om een
herhaalde interrupt te voorkomen). Dit leidt tot de volgende signaal tijden:
- flankgevoelig : detectie B->L, L gedurende minimaal 2 ~s
- niveaugevoelig: detectie L, L gedurende minimaal 2.3 ~s voordat laatste
instructie eindigt. Maximaal dus 37 osc.perioden als een
instructie maximaal 24 osc.perioden duurt. Dit is dus 6.2
~s.

Verschijnt er een geldig triggersignaal op de ingang dan wordt er een
interrupt gegenereerd, en wordt naar de bijbehorende interrupt-routine
gesprongen. In deze routine wordt niets anders gedaan dan het setten van het
bit TRIG in het eerstvolgende datarecord dat wordt opgeslagen (paragraaf
4.6). Dit bit wordt later door de PC200 herkend als zijnde een trigger en
zal als zodanig worden verwerkt door de PC200. Treedt er gedurende langere
tijd geen data ontvangst op dan wordt een dummy datarecord verzonden (na
33.5 sec). Bet data-valid bit hiervan is gereset, het triggerbit natuurlijk
niet.
4.2.2 Trigger out
De Trigger out uitgang moet een extern device kunnen triggeren als er in de
ontvangen data-stroom een, van te voren ingesteld data-patroon voorkomt. Dit
patroon mag bestaan uit maximaal 3 frames, het mag don't care bits bevatten.
Per kanaal moet apart een patroon worden ingevoerd.
Bet trigger-patroon voldoet aan de volgende eisen:
- De PC levert maximaal 3 frame-trigger-patronen.
- Een te herkennen frame-trigger-patroon bestaat uit 2 woorden, DB en DC,
van elk twee bytes. Immers een dataframe bestaat uit 9 bits, dus moet
worden opgeslagen in twee bytes.
- Bet DB wordt (door de PC) gevormd uit het te herkennen dataframe door de
don't cares te vervangen door nullen.
- Bet DC wordt (door de PC) gevormd uit het te herkennen dataframe door de
don't cares te vervangen door nullen, en de rest door enen.
Bijvoorbeeld:
Datawoord
DB lsb
DC lsb
DB msb
DC msb
4.3 Data formaat

~
~
~
~
~

---1 00xx lxOl
0000 1001
1100 1011
0000 0001
0000 0001
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De PC moet, alvorens de initialisatie procedure te starten, data naar de
dual-port-ram schrijven. Deze data bestaat uit drie delen:
- data bedoeld voor processor A
- data bedoeld voor processor B
- een trailer om het einde van de data aan te geven.
De eerste twee delen bestaan uit een headerbyte, gevolgd door een, in de
headerbyte gespecificeerd aantal bytes, welke het trigger patroon vormen.
De data begint altijd op adres OOH van de dual-port-ram. De headerbyte ziet
er als voIgt uit:
7
HEADER

6

IAnOnB: DV

5

4

3

1

2

:TRIN :EnonL:n.u. :n.u.

:

0

+

figuur 4.l. Bitsgewijze weergave van de headerbyte.

-

AnonB geeft aan of de data bestemd is voor processor A danwel voor
processor B.
DV geeft aan of de data nog geldig is. Geldige data wordt n.l. altijd
afgesloten door een trailer, een data-byte waarvan DV=O. Zodoende kunnen
de processoren beslissen of zij nog verder moeten lezen of kunnen stoppen.
TRIN geeft aan of de externe trigger-in enabled is.
EnonL geeft aan of de trigger-in flankgevoelig danwel niveau-gevoelig
reageert.
Bits 2 en 3 worden niet gebruikt.
De variabele MAX is een 2-bits variabele en geeft aan uit hoeveel frames
het herkennings patroon bestaat.

Hieruit blijkt dat aIleen de trailer altijd moet worden gestuurd vanuit de
PC, terwijl de headers met bijbehorende data optioneel zlJn. Zonder
toevoeging van deze headers worden de 8751's ge!nitialiseerd volgens hun
default instellingen:
- geen trigger out (MAX:=O)
- geen externe trigger mogelijk
adres byte functie
OOH
HEADER
OlH DB eerste frame Isb
DC
DB eerste frame msb
DC
OSH DB
tweede frame Isb
DC
DB
tweede frame msb
DC
09H
DB derde frame Isb
DC
DB derde frame msb
DC
etc.
figuur 4.2. Volgorde van bytes in het triggerpatroon.
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Daar elk frame van het herkenningspatroon uit vier bytes bestaat, komen er
na een headerbyte 4 maal zoveel bytes als gespecificeerd door de variabele
MAX. De volgorde waarin de bytes van het triggerpatroon dienen te worden
aangeboden is bescbreven in figuur 4.2.

4.4 Time markers
Time markers moeten worden toegevoegd aan de dataframes en gezamelijk worden
opgeslagen. Om dit te realiseren wordt gebruik gemaakt van een van de twee
timers aan boord van de 8751, namelijk timerO. In model werkt deze timer als
een 16 bits teller met een telfrequentie van fosc/12 Hz. In deze toepassing
betekent dit dat geteld wordt met een frequentie van 500 kHz, ofwel elke 2
~s wordt de timer-register opgehoogd.
Als er een time-out plaatsvindt, m.a.w. het tijdsinterval tussen het
ontvangst van twee opeenvolgende dataframes overschrijdt de maximale timerregisterwaarde (0.131 sec), dan zal een timer-interrupt worden gegenereerd.
In de timer-Interrupt-routine wordt
dan
een
timer-overflow-register
opgehoogd, welke de waarde van bet aantal time-outs representeert.
Vordt er een dataframe ontvangen, dan worden de 4 minst significante bits
van het timer-overflow-register en de 12 meest significante bits van het
timer-register opgeslagen. Vervolgens worden het timer- en het timeroverflow-register gereset. Eventuele overflow van het teller-overflowregister (maximale waarde 15) resulteert in een alarmering, bestaande uit
het setten van het alarm-bit TIMA in het datarecord (paragraaf 4.6).
Op deze Manier wordt een resolutie van 32 ~s bereikt, en het maximaal
meetbare tijdsinterval tussen twee opeenvolgende dataframes is 2.1 s.
Langere tijdsintervallen genereren een alarm.
Synchronisatietussen processor A en B wat betreft de timers, komt tot stand
door het reset ten van beide timers als er of door processor A of door
processor Been dataframe wordt ontvangen. Hardwarematig brengt dit geen
extra connecties met zich mee, daar er al lijnen tussen processor A en B
lopeno

4.5 Bus mechanisme en synchronisatie
Een echt busmechanisme is onnodig, daar altijd data op ~~n lijn tegelijk
binnenkomt (zie verder). Daarom is het busmechanisme zo uitgevoerd dat de
bus altijd aan processor B is toegewezen. Als processor A de bus nodig heeft
dan kan dat door AADJB laag te maken gedurende de tijd dat processor A de
bus nodig heeft.
Toekenning van de data-, adres- en control-bus geschiedt, na een seriele
interrupt (INTS) , door het toekennen van een waarde aan de output-pin AADJB
van processor A:
AADJB=O
AADJB=l

~
~

processor A heeft de bussen
processor B heeft de bussen
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De lijn AAOJB wordt ook gebruikt om een interrupt te genereren op de externe
interrupt ingang van processor B. Daar deze ingang flankgevoelig is, mag het
ingangsignaal gedurende langere tijd laag blijven zonder interrupts te
genereren en kan het ook gebruikt worden voor het bovenbeschreven doel.
Evenzo wordt de lijn BADJA gebruikt om een interrupt te genereren op de
externe interrupt ingang van processor A. Ook deze ingang is flankgevoelig.
Ontvangt bijv. processor A een dataframe, dan worden verschillende akties
ondernomen, n.l. de data-pointer wordt 4 maal verhoogd, de bussen worden
door processor A (tijdelijk) in gebruik genomen, en de timer wordt gereset.
Processor B moet deze akties gedeeltelijk ook ondernemen, n.l. ook hij moet
zijn data-pointer 4 maal verhogen en zijn timer moet ook worden gereset.
Hetzelfde verhaal geldt ook als A en B worden omgewisseld.
De externe interrupt routine zal dus minimaal deze twee akties moeten
uitvoeren om de processoren gesynchroniseerd te houden.
In normaal bedrijf zal het M-bus protocol er voor zorgen dat er nooit
tegelijkertijd op kanaal A en B data verzonden wordt. Echter dit kan
natuurlijk fout gaan, en de monitor zal dit moeten kunnen signaleren zonder
data verlies (zie ook 2.2.1 blz.9).
In de beschreven situatie zal A altijd de bus nemen, ongeacht of B nu weI of
geen data aan het opslaan is. Dit kan dus tot data verlies leiden. Immers
stel dat A en B tegelijkertijd een dataframe ontvangen. Beide zullen zij bij
de andere processor een externe interrupt genereren en vervolgens data naar
de ram sturen, in de veronderstelling dat zij de bus hebben. Echter aIleen A
zal de bus toegewezen hebben. Oaar hardwarematig beide bussen direct aan
elkaar zitten, zal er een busconflict optreden.
Om dit te voorkomen zonder extra hardware-connecties tussen de processoren
onderling (nodig om een eventuele handshake mogelijk te maken), wordt er
gebruik gemaakt van het feit dat aan de verschillende interrupt-routines
prioriteiten kunnen worden toebedeeld.
Stel voor processor A:
- seriele interrupt prioriteit H
- externe interrupt prioriteit L
Stel voor processor B:
- seriele interrupt prioriteit L
- externe interrupt prioriteit H
Verder moet gelden voor de interrupt routines:
- Een processor kan zijn externe interrupt routine pas verlaten als het
signaal aan de externe interrupt ingang (AADJB of BADJA) hoog wordt. Oit
wordt bewerkstelligd door deze ingang te pollen in de externe interrupt
routines.
Bij de start van een externe interrupt routine worden aIle interrupts
disabled. Bij het verla ten van de routine worden de interrupts weer
enabled.
In de seriele interrupt routines wordt gewacht met het schrijven van data
naar de dual-port-ram, totdat het zeker is dat de andere processor zich in
de externe interrupt routine bevindt.
Stel dat A een dataframe ontvangt op tijdstip ta, en Been dataframe
ontvangt op tijdstip tb. Het tijdstip waarop een processor in zijn externe
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interrupt routine aIle interrupts disabled is ti. Er zijn dan vijf gevallen
te onderscheiden:
ta < ti < tb
(1)
ta < tb < ti
(2)
tb < ti < ta
(3)
tb < tb < ti
(4)
ta = tb
(5)
In het eerste geval zal A op ta een seriele interrupt genereren en overgaan
naar de seriele interruptroutine. Hierin wordt AADJB laag gemaakt waardoor B
dus overgaat naar zijn externe interruptroutine. Zowel A en B handelen nu
een H-prioriteit routine af en zijn dus niet te onderbreken. Een eventuele
seriele interrupt bij B zal de status pending krijgen. Pas als A het signaal
AADJB hoog maakt en B daardoor de interruptroutine verlaat, zal B de kans
krijgen om de pending seriele interrupt af te werken. Ondertussen heeft A
dan zijn seriele interruptroutine al verla ten en kan dus interrupts van lage
en hoge prioriteit verwerken.
In het tweede geval is het tijdsinterval tussen ta en tb zo klein dat B nog
voor de externe interrupt een seriele interrupt krijgt. Er zal echter niets
mis gaan. Immers, terwijl B begint met het verwerken van zijn seriele
interrupt, maakt processor A AADJB laag. Processor B ontvangt een Hprioriteit interrupt en zal dus de seriele interruptroutine weer verla ten
totdat deze H-prioriteit interrupt verwerkt is.
In het derde geval zal B op tb een seriele interrupt genereren en overgaan
naar de seriele interruptroutine. Hierin wordt BADJA laag gemaakt waardoor A
dus overgaat naar zijn externe interruptroutine. Zowel A en B handelen nu
een L-prioriteit routine af en zijn dus vel te onderbreken. Echter, de
interrupts van processor A zijn disabled in de externe interruptroutine. Een
eventuele seriele interrupt bij A zal dus de status pending krijgen. Pas als
B het signaal BADJA hoog maakt en A daardoor zijn externe interruptroutine
verlaat, zal A de kans krijgen om de pending seriele interrupt af te werken.
In het vierde geval is het tijdsinterval tussen tb en ta zo klein dat A nog
voor de externe interrupt een seriele interrupt krijgt. Er zal echter niets
mis gaan. Immers, terwijl A begint met het verwerken van zijn (H-prioriteit)
seriele interrupt, maakt processor B BADJA laag. Processor A ontvangt een Lprioriteit externe interrupt en zal dus de seriele interruptroutine niet
verlaten, maar zal de externe interrupt de status pending geven.
In het vijfde geval krijgen A en B tegelijkertijd een seriele interrupt en
zullen dus tegelijkertijd naar de seriele interruptroutine
springen.
Aannemende dat ze volkomen synchroon lopen (elke andere situatie is door de
moment
bovenstaande situaties gedekt) maken ze beide op het zelfde
respectievelijk AADJB en BADJA laag. Hier treedt het eerste verschil op in
die zin dat B nu zijn seriele interruptroutine de status pending zal geven
en overgaat naar de externe interruptroutine, terwijl A de externe interrupt
de status pending geeft en verder gaat met zijn seriele interruptroutine.
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4.6 Data opslag
Per ontvangen frame wordt een datarecord van vier bytes opgeslagen in de
buffer (dual-port-ram). Daar de buffer georganiseerd is als een 8k cyclische
buffer, is het mogelijk exact 2048 datarecords op te slaan. Om een
datarecord op te slaan houden de beide processoren een pointer bij. Het
bijwerken van deze pointers indien het rameind bereikt is, is zeer
eenvoudig. Er hoeft n.l. niets worden gedaan.
Het formaat van een datarecord is als voIgt (zie figgur 4.3):
byte 1
DATA LSB

byte 2
DATA MSB

7

6

5

4

3

2

1

o

RB7

RB6

RB5

RB4

RB3

RB2

RBl

RBO

7

6

5

4

3

2

1

o
RB8

RB8
TIMA
TRIG
DV
AnonB
byte 3
TIMER LSB

byte 4
TIMER MSB

received 8th data bit
timer overflow alarm
trigger-input-received
data valid
source A or B
1

o

T9

T8

2

1

o

T18

T17

T16

7

6

5

4

3

2

T15

T14

T13

Tl2

Tll

TlO

7

6

5

4

3

T7

T6

T5

T4

T19

figuur 4.3. Opbouw van een datarecord.
De processoren schrijven (nooit gelijktijdig) het ram vol met datarecords.
De PC leest ondertussen deze datarecords en probeert altijd de buffer leeg
te lezen. Dit schrijven door de processoren, en lezen door de PC is aIleen
processoren
toegestaan indien COMPX=L, om te voorkomen dat
PC
en
tegelijkertijd moment hetzelfde ram-adres aanspreken.
Doordat het signaal COMPX ontstaat uit een vergelijking van de 4 meest
significante bits van het linker- en rechter ramadres, wordt de dual-portram kunstmatig verdeeld in 16 blokken van 512 bytes (128 datarecords),
blokO .• blok15. Na het starten van de monitor zal COMPX pas laag worden, na
het ontvangen van 128 datarecords. De PC leest nu de datarecords uit de
buffer, totdat COMPX weer hoog wordt. Is het aantal datarecords dat de PC
leest in het tijdsinterval dat COHPX laag is, geen veelvoud van 128, dan is
er buffer-overflow opgetreden.
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Deze laatste opmerking zal nader worden toegelicht.
Stel dat data wordt geschreven door de processoren met een snelheid dw, en
data wordt gelezen door de PC met een snelheid dr. Dan zijn er drie gevallen
te onderscheiden:
- dw < dr
(6)
- dw = dr
(7)
- dw > dr
(8)
In het eerste geval zal de PC beginnen met lezen als blokO vol is. BlokO zal
eerder gelezen zijn dan blok1 is volgeschreven, daar dr > dw. Dus COMPX zal
weer B worden. Bet aantal datarecords dat door de PC gelezen is, is dus
precies het aantal datarecords in blokO.
In het tweede geval zal de PC beginnen met lezen als blokO vol is. Als de PC
blokO heeft gelezen, dan is blok1 net volgeschreven zodat de PC doorgaat met
lezen van blok1, etc. COMPX zal dus niet meer van niveau veranderen en
altijd laag blijven. De PC kan dus niet nagaan of er buffer-overflow plaats
heeft gevonden, maar dit is ook niet nodig.
In het derde geval zal de PC beginnen met lezen als blokO vol is. Voordat de
PC klaar is met het lezen van blokO, is blok1 al gevuld. Afhankelijk van de
grootte van dw t.o.v. dr, zal na verloop van tijd de PC bezig zijn met het
lezen van een blok, dat de processoren net willen gaan beschrijven. Daar in
dit geval de 4 meest significante adressen gelijk aan elkaar worden, zal
COMPX hoog worden en de PC stopt met lezen.
Bet aantal, door de PC gelezen, datarecords is nu geen veelvoud van 128. De
PC mag concluderen dat er buffer-overflow heeft plaatsgevonden.
Ook indien dw fluctueert rond zijn gemiddelde waarde, blijft bovenstaande
conclusie juist. ViI het systeem in staat zijn zonder data-verlies te
blijven werken, dan zal aan de volgende eisen moeten worden voldaan:
- de gemiddelde snelheid waarmee data geschreven wordt moet kleiner of
gelijk zijn aan de gemiddelde snelheid waarmee data gelezen wordt, of
anders uitgedrukt:
<dw> <= <dr>

(9)

waarin
<dw>
gemiddelde schrijfsnelheid in bytes/s
<dr> : gemiddelde leessnelheid in bytes/s
het produkt van de gemiddelde snelheid waarmee geschreven wordt in een
willekeurig tijdsinterval en de lengte van dit tijdsinterval moet kleiner
zijn dan de maximale buffercapaciteit, of anders uitgedrukt:
t<dw> < blok(n-1)

(10)

waarin
t

<dw>
b
n

lengte van het tijdsinterval in seconden
gemiddelde schrijfsnelheid in het interval t in bytes/s
grootte van een blok in bytes
aantal blokken (door het gebruik van deze
methode
buffercapaciteit afgenomen met de grootte van een blok)

is

de
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Een gevolg van bovenstaande methode is dat sporadische data op de lijnen MA
en MB met grote vertraging door de PC worden gelezen. Dit is echter geen
probleem, tenzij opname wordt gestopt door de gebruiker. Dan zal het nodig
zijn de dual-port-ram geheel leeg te lezen. (Immers, aIle opgenomen data kan
zich nog in dit ram bevinden!)
4.1 Time requirements in seriele interruptroutine
De monitor moet in staat zlJn om de binnenkomende data zander verlies op te
slaan. Dit betekent in eerste instantie dat een ontvangen frame binnen 117.3
~s moet worden verwerkt, immers de baudrate is 93.75
kbit/s en een frame
bestaat uit 11 bits. Daar de osc. frequentie 6 MHz is en een machine-cycle
bestaat uit 12 osc. perioden, mag de interruptroutine maximaal 704 osc.
perioden beslaan, ofweI 58.67 machine-cycles.
In de worst-case situatie duurt het 62 osc. perioden voordat de eerste
instructie van de interrupt-service routine kan worden uitgevoerd nadat een
interrupt gegenereerd is. In werkelijkheid moet de interruptroutine in
maximaal 642 osc. perioden (of 53.5 machine-cycles) worden doorlopen.
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5 Protocol beschrijving Terminal
Processor C wordt in dit geval gebruikt als UART. Processor C ontvangt
parallel data van de PC en verzendt deze serieel op de M-bus, of ontvangt
seriele data van de M-bus en verzendt deze parallel naar de PC.

5.1 Initialisatie
In
tegenstelling tot de monitor hoeft de PC
initialiseren. Na een power-up is de terminal altijd
PC m.b.v. de resetlijn worden enabled of disabled.
wordt dan ook de output-buffer (transmit) enabled of

de processor niet te
gereset en kan door de
Tegelijk met deze aktie
disabled.

5.2 Interface met PC
De Processor C kan de PC interrumperen m.b.v. twee interrupt lijnen IRQ3 en
IRQ4. Op zijn beurt kan de PC processor C interrumperen m.b.v. een schrijf
opdracht naar adreslocatie HIGH3 (externe interrupt 0) of een leesopdracht
naar adreslokatie HIGH2 (externe interrupt 1). Als processor C een externe
interrupt heeft ontvangen dan moet processor C, alvorens van de bijbehorende
routine terug te keren eerst de synchronisatie-flipflop resetten.
Om de communicatie tussen PC en processor C goed te laten verlopen dienen de
volgende afspraken.
verzend:
int

processor C

PC
I

bereken te verzenden frame,
schrijf msb naar HIGH 3 en
genereer daardoor interruptO
I

INTO

I
lees TB8
watchdog on
reset FF
IRQ4
I
I
schrijf lsb naar HIGH 3 en
genereer daardoor interruptO

IRQ4

I

INTO

I
lees TB7 •. TBO
watchdog off
reset FF
I

(na enige tijd treedt er een TI op)
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ontvangst:
int

PC

processor C
I

RI

P2:=RBB
IRQ3
watchdog on
I
I

IRQ3

lees msb van adres HIGH 2 en
genereer daardoor interruptO
I

I

INT1

reset FF
P2:=RB7 •• RBO
IRQ3
I
I

IRQ3

lees lsb van adres HIGN 2 en
genereer daardoor interrupt!
I
I

INT1

watchdog off
reset FF
I

5.3 Dataformaat

Bet data-verkeer tussen PC en C, zoals beschreven in paragraaf 5.1, omvat
steeds twee bytes: lsb en msb. De betekenis van deze twee bytes is als
voIgt:

msb:

lsb:

7

6

5

4

3

2

1

0

X

X

X

X

X

X

X

OB

7

6

5

4

3

2

1

0

D7

06

05

04

03

D2

01

DO

Hierin is: - 'X' een don't care
- DB is ofwel RBB ofweI TBB afhankelijk van de data-richting
- D7 •• 00 is ofweI RB7 •• RBO ofwel TB7 •• TBO afhankelijk van de
data-richting

SYSTEM DEVELOPMENT TRANSMISSION
Maintenance Bus Monitor

JNL224-R-8647-2354
-32-

5.4 Vatchdog
In de beschreven procedures wordt een watchdog gebruikt. Dit is een 16 bit
timer, die na 0.131 sec (2A16*2~s) een time-out geeft. In de praktijk
betekent dit bij:
- ontvangst: als de PC de twee ontvangen bytes niet binnen 0.131 s leest,
dan is er een fout opgetreden.
- verzenden: als de PC na verzending van het eerste byte niet binnen 0.131
s het tweede byte verzend, dan is er een fout opgetreden.
De timer interruptroutine reset de microprocessor zodat deze gereed is om
een nieuw dataframe te verzenden of ontvangen. De software op de PC moet
zelf kunnen checken of er iets mis is gegaan, m.a.w. of de microprocessor is
gereset, opdat er geen synchronisatie fouten gemaakt kunnen worden.
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6 Gebruikers interface
6.1 Systeemparameters
Uit de specificaties blijkt dat de gebruiker de
moet kunnen be!nvloeden:

volgende

systeemparameters

- het aantal datarecords dat nog wordt opgeslagen nadat een trigger is
gedetecteerd, met default pre, post en centre.
- welke triggermethode er wordt gebruikt, interne trigger of externe
trigger.
- het interne trigger patroon.
- de flank- of niveau- gevoeligheid van de externe trigger.
- het trigger out patroon.
- de adressen van de slaves, waarvan de data moet worden opgeslagen.
De bovenstaande parameters hebben allen betrekking op het opnemen van data
van de M-bus. M.b.t. de weergave en opslag van data moet kunnen worden
ingevoerd:
-

het data-patroon waarnaar moet worden gezocht tijdens data-weergave.
het data-patroon waarop moet worden geselecteerd tijdens data-weergave.
de filenaam van de te cre@ren gedecodeerde file (.asc file).
de filenaam van de te cre@ren gecodeerde file (.cde file).
de filenaam van de te lezen gecodeerde file (.cde file).

Verder moet het mogelijk zijn de volgende akties uit te voeren:
- m.b.t. data opname:
- starten
- stoppen
- m.b.t. data weergave:
- page up
- page down
- line up
- line down
- home
- end
- find pattern
- select pattern
- display time markers (on/off)
- m.b.t. data opslag:
- cre@r een .asc file
- cre@r een .cde file
- lees een .cde file
- weergeven van status informatie, m.a.w. aIle bovengenoemde
parameters.

systeem-

6.2 Menu veergave
Om de parameters overzichtelijk in te kunnen voeren, wordt gebruik gemaakt
van een menugestuurde aanbieding (zie figuur 6.1).
Na het opstarten van het programma is menu main aktief. M.b.v. de
functietoetsen kan een keuze gemaakt worden uit de mogelijke menu-takken.
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Een menu kan worden verlaten m.b.v. de ESC-toets. Het programma wordt
verla ten indien de ESC-toets wordt gebruikt om het menu main te verlaten.
Main
JTrigger parameters~TriggerSource
F1 Start Recording
F1 Trigger Procedure
Fl Internal Pattern
F2 Trigger Parameters
F2 Trigger Source
F2 External Edge
F3 Selective Recording
F3 Trigger Out
F3 External Level
F4 Display Data
LF4 Status
F4 Status
F5 File Data------~
F6 Status
Display Data
Select Pattern
Fl Line Up
Fl Line Up
F2 Line Down
F2 Line Down
F3 Page Up
F3 Page Up
F4 Page Down
F4 Page Down
F5 Home
F5 Home
F6 End
F6 End
F7 Find Pattern
F7 Select Pattern
F8 Select Pattern
F8 Status
F9 Timer on/off
FlO Status
Data
Write ASCII
Write CODE
Read CODE

~----File

F1
F2
F3

figuur 6.1. Beschrijving van de diverse menu's met hun menu-takken.
AIle menu-takken die niet worden gebruikt om een ander menu te bereiken,
bieden de gebruiker de mogelijkheid om parameters in te voeren en/of akties
uit te voeren.
Parameters worden ingevoerd in een z.g.n. formulier. Dit is een window,
waarin een korte uitleg van de in te voeren parameter is afgebeeld. De
ingevoerde data wordt in dit window afgebeeld. De data moet altijd worden
afgesloten met een return. Indien het formaat van de ingevoerde data onjuist
is dan wordt dit aangegeven m.b.v. een geluidsignaal. Het scherm wordt
gewist en de gebruiker dient opnieuw data in te voeren. Een formulier kan
ten allen tijden worden verlaten m.b.v. de ESC-toets.
Het resultaat van de aktie is zichtbaar in het status- of data-window,
afhankelijk van de uitgevoerde aktie. Het status-window wordt aIleen
afgebeeld als de gebruiker dit verlangt. Hiervoor is in elk menu een menutak aanwezig. Het data-window wordt altijd afgebeeld. Echter, de afgebeelde
data is aIleen geldig indien ~~n van de menu's Display Data of Select
Pattern aktief is.
6.3 Akties
Er
kan onderscheid gemaakt worden tussen akties die weI parameters
gebruiken, en akties die geen parameters gebruiken. De door het systeem
gerealiseerde akties zullen in deze paragraaf worden beschreven.
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6.3.1 Akties zonder parameters
De volgende akties zijn mogelijk. (De akties zlJn in de menu-boom te vinden
door de getoonde reeks van menu-takken te selecteren.)
Menu keuze:

Status
Trigger
Display
Display
Trigger

Parameters II Status
Data II Status
Data II Select Pattern II Status
Parameters II Trigger Source II Status

Bet status window wordt weergegeven. Bet window verdwijnt nadat
een willekeurige toets wordt ingedrukt. Terwijl het window
wordt afgebeeld, gebeurt er niets.
Menu keuze:

Trigger Parameters II Trigger Source II External Edge
Trigger Parameters II Trigger Source II External Level
De externe trigger wordt geaktiveerd. Deze
respectievelijk niveau-gevoelig.

Menu keuze:

is

flank-gevoelig,

Display Data II Line Up
Display Data II Select Pattern II Line Up
De weergegeven data in het data-window wordt een regel omlaag
geschoven. Vordt het begin van de buffer bereikt dan treedt er
een geluidsignaal Ope

Menu keuze:

Display Data II Line Down
Display Data II Select Pattern II Line

Down

De weergegeven data in het data-window wordt een regel omhoog
geschoven. Vordt het einde van de buffer bereikt dan treedt er
een geluidsignaal Ope
Menu keuze:

Display Data II Page Up
Display Data II Select Pattern II Page Up
De weergegeven data in het data-window wordt een aantal regels
omlaag geschoven. Bet aantal komt overeen met het aantal regels
van het data-window min ~~n. Vordt het begin van de buffer
bereikt dan treedt er een geluidsignaal Ope

Menu keuze:

Display Data II Page Down
Display Data II Select Pattern II Page

Down

De weergegeven data in het data-window wordt een aantal regels
omhoog geschoven. Bet aantal komt overeen met het aantal regels
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van het data-window min ~~n. Yordt het einde
bereikt dan treedt er een geluidsignaal Ope
Menu keuze:

van

de

buffer

Display Data II Home
De data wordt weergegeven in het data-window, startend vanaf
label O. (Label 0 is altijd het eerst opgeslagen datarecord.)

Menu keuze:

Display Data II Select Pattern II Home
De data wordt weergegeven in het data-window, startend met het
geselecteerde bericht dat als eerste in de buffer voorkomt.

Menu keuze:

Display Data II End
De data wordt weergegeven
label 16384.

Menu keuze:

in

het

data-window,

eindigend

op

Display Data II Select Pattern II End
De data wordt weergegeven in het data-window, eindigend met het
geselecteerde bericht dat als laatste in de buffer voorkomt.

Menu keuze:

Display Data II Timer on/off
De time-markers worden wel/niet afgebeeld in
indien ze eerder niet/wel werden afgebeeld.

het

data-window,

6.3.2 Formulieren
De volgende akties maken gebruik van, door de gebruiker ingevoerde,
parameters. Daartoe kunnen de volgende formulieren door de gebruiker worden
ingevuld:
Menu keuze:

Start Recording
Opname van data kan worden gestart m.b.v. return. Op het scherm
verschijnt de boodschap "Please wait". De opname kan voortijdig
gestopt worden door een toets in te drukken.

Menu keuze:

Selective Recording
De adressen van de slaves, waarvan de data moet worden
gebeurt
de
opgeslagen moeten worden gespecificeerd. Dit
adressen van de slaves, gescheiden door ~~n of meer spaties.
Een adres is een getal tussen 0 en 63. Indien aIle data moet
worden opgeslagen kan gebruik worden gemaakt van de wild-card

*.
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Trigger Parameters II Trigger Procedure
Bet aantal datarecords, dat nog wordt opgeslagen na het
detecteren van een trigger, moet worden gespecificeerd. Een
getal tussen 1 en 16384 moet worden ingevoerd. Er kan ook
gebruik gemaakt worden van drie default waarden, door ~~n van
de woorden pre, centre of post letterlijk in te voeren. Er
worden dan nog respectievelijk 100, 8192 of 16284 datarecords
opgeslagen.

Menu keuze:

Trigger
Trigger
Display
Display

Parameters II Trigger Out
Parameters II Trigger Source II Internal Pattern
Data II Find Pattern
Data II Select Pattern II Select Pattern

Een
patroon moet worden ingevoerd, zoals beschreven in
paragraaf 6.3.3. Bij de keuze 'Display Data II Find Pattern'
kunnen ook de key-woorden 'T', 'A' en '1' gebruikt worden.
Menu keuze:

File Data II Vrite ASCII
Er moet een filenaam te worden ingevoerd, voorafgegaan door
twee labels. De labels bestaan uit getallen tussen 1 en 16384
en markeren een interval van datarecords. De filenaam moe
beginnen met een karakter, gevolgd door een reeks van karakters
of getallen. AIleen de eerste 8 karakters zullen worden
gebruikt. Automatisch wordt de naam verlangd met de extensie
.asc en wordt een file gecre@rd met deze naam. In dit file
worden de datarecords uit het interval gedecodeerd opgeslagen.

Menu keuze:

File Data II Vrite CODE
File Data II Read CODE
Er moet een filenaam te worden ingevoerd. De naam moet te
beginnen met een karakter, gevolgd door een reeks van karakters
of getallen. AIleen de eerste 8 karakters zullen worden
gebruikt. Automatisch wordt de naam verlengd met de extensie
.cde, en wordt een gecodeerd file gecre@rd met deze naam. Op
deze manier wordt aIle data gecomprimeerd opgeslagen.

6.3.3 Patronen
Bet data-formaat van de in te voeren data- en trigger-patronen zal nader
worden beschreven. Er bestaan 7 verschillende manieren om een patroon te
specificeren. Ze worden van elkaar onderscheiden d.m.v. 7 key-woorden. Elk
key-woord moet worden gevolgd door een parameterlijst die voldoet aan het
formaat behorende bij het key-woord. Key-woord en parameters lijst worden
van elkaar gescheiden door een spatie. M.b.t. de verschillende key-woorden
gelden de volgende afspraken:
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p <bi t-patterO>:
Het key-woord 'p' geeft aan dat de volgende karakters een bitpatroon
beschrijven. De elementen van dit bitpatroon zijn '0', '1' en 'x',
respectievelijk false, true en don't care. Om aan te geven voor welk kanaal
dit patroon bedoeld is, wordt gebruik gemaakt van de elementen 'A', 'B' en
'X', respectievelijk kanaal A, kanaal B en beide kanalen.
Een patroon moet altijd beginnen met een kanaal-aanduider. Een reeks van 9
bits beschrij£t een frame, een reeks van 18 bits twee frames, enz. Is het
aantal gespecificeerde bits geen veelvoud van 9, dan worden de niet
gespecificeerde bits beschouwd als don't cares. Bijvoorbeeld:
p AllxOll

P A0101010101
P Ax B Xxxx:

is hetzelfde als
is hetzelfde als
is hetzelfde als

p AllxOllxxx

p A010101010 A1xxxxxxxx
p Axxxxxxxxx Bxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

a <adres>:

M.b.v. het key-woord 'a' wordt een header-byte [1] gemaakt, waarvan bit 7 en
6 (category code) don't cares zijn. Na het key-woord moet een slave-adres
worden gespecificeerd. Dit adres bestaat uit een getal (0 •• 63). Dit adres
wordt binair gerepresenteerd door bits 0 .• 5 van de headerbyte. Bijvoorbeeld:
a 12
a 63

is hetzelfde als
is hetzelfde als

p X1xxOO11oo
p X1xx111111

u <symbol> <pattern>:

Het key-woord 'u' geeft aan dat de gebruiker (user) een symbolische naam wil
geven aan een patroon. Na het key-woord dienen een symbool en een patroon te
worden ingevoerd, gescheiden door een spatie. Het symbool bestaat uit een
willekeurig aantal karakters. Het patroon meot hetzelfde formaat hebben als
gespecificeerd bij key-woord 'p'. Bijvoorbeeld:
u 5TH1 B1101x A1oo011101 X011
u sYm45 A0000100

s <symbol>:
M.b.v. het key-woord 's' (symbol) kunnen de symbolen, gedefinieerd m.b.v.
het key-woord 'u', worden gebruikt. Na het key-woord moet een symbolische
naam te worden ingevoerd. Bijvoorbeeld:
s 5TH!
s sYm45

is hetzelfde als
is hetzelfde als

P B1101x A1ooo11101 X011
p A0000100

Enkele speciale key-woorden ZlJn 'T', 'A' en '1'. Zij worden aIleen gebruikt
tijdens data-weergave. Door aIleen key-woord 'T' te specificeren, wordt
gezocht naar het eerstvolgende datarecord waarvan de trigger-bit TRIG geset
is. Door aIleen het key-woord 'A' te specificeren wordt gezocht naar het

SYSTEM DEVELOPMENT TRANSMISSION
Maintenance Bus Monitor

JNL224-R-8647-2354
-39-

eerstvolgende datarecord waarvan het timer-alarm-bit geset is. M.b.v. het
key-woord '1' gevolgd door een label, wordt het bijbehorende datarecord
afgebeeld.
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7 Software main design
Het doel van de software bestaat uit twee delen. Ten eerste moeten aIle
parameters m.b.t. de opslag van data kunnen worden ingesteid door de
gebruiker. Ten tweede moet de ontvangen seriele data van de M-bus kunnen
worden weergegeven en/of worden opgeslagen. Om een gebruikersvriendelijke
bediening te bevorderen is er bij het main design uitgegaan van een
menugestuurd systeem.
7.1 Main design
Om de in hoofdstuk 6 behandelde parameters overzichtelijk in te kunnen
voeren, wordt gebruik gemaakt van een menugestuurde aanbieding. De menu's
zijn ge!mplementeerd ais een boom. Het is mogelijk de boom te doorlopen,
startend bij de wortel, tot een blad is bereikt. Hier wordt een procedure
gestart. Is de procedure be@indigd, dan wordt teruggegaan naar de tak,
waarvan het blad was geselecteerd. Er zijn twee soorten procedures die
kunnen worden uitgevoerd ais een blad bereikt is. Er kan een formulier
worden ingevuld door de gebruiker, of er wordt, zonder interventie van de
gebruiker een aktie uitgevoerd.
De gehele boom-structuur wordt bewaard in een textfile (extensie .txt). Dit
file is opgebouwd uit een aantal blokken. Elk blok heeft een eenduidige naam
en
representeert
een menu, formulier of aktie. De blokken worden
onderscheiden m.b.v. 3 key-woorden MENU, FORM en ACTION. Tijdens het
doorlopen van de menu-boom is steeds ~~n blok actief, en wordt het
systeemgedrag volledig bepaald door dit bloke
Een menu-blok beschrijft het aantal takken waaruit een keuze gemaakt kan
worden. Het biok kan zelf een tak zijn van een hoger in de boom gelegen
menu-bloke Elke tak wordt beschreven door een blok-naam, gevolgd door een
letterIijke tekst. Deze tekst beschrijft de functionaliteit
van
de
desbetreffende take Is het biok aktief dan worden de teksten afgebeeId, en
kan er m.b.v. de functietoetsen een keuze gemaakt worden uit de menu-takken.
Het menu kan worden veriaten m.b.v. de ESC-toets.
Een formulier-blok bestaat uit een letterlijke tekst en twee functienamen.
Is het biok aktief dan wordt de tekst, bedoeld om de gebruiker te informeren
over de in te voeren data, afgebeeid. De ingevoerde data wordt door de
eerste
functie
(semantic function)
gecontroleerd op syntactische en
semantische juistheid, en indien goed bevonden voert de tweede functie
(action function) een aktie uit, gebruikmakend van de ingevoerde data. Het
formulier kan aItijd worden veriaten m.b.v. de ESC-toets.
Een aktie-blok bestaat uit een functienaam. Is het biok aktief, dan voert de
functie (action_function) een aktie uit.
Na het opstarten van het programma wordt de textfile door een parser
gelezen, en wordt de menu-boom vastgeIegd in een dynamische structuur.
Vervolgens wordt de dynamische structuur doorlopen m.b.v. een recursieve
procedure, startend bij het biok 'main'. (Het is de verantwoordelijkhed van
de gebruiker dat dit biok inderdaad voorkomt.)
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Indien de uitleg in de vorm van de menu- of formulier-teksten onvoldoende
blijkt te ZlJn, dan bestaat er de mogelijkheid de gebruiker extra te
informeren. Daartoe wordt een textfile (extensie .hlp) file opgebouwd. Per
blok wordt informatie opgeslagen, voorafgegaan door de eenduidige naam van
het bloke Is een blok aktief, dan wordt de informatie, indien aanwezig,
afgebeeld.
Zoals uit bovenstaande beschrijving blijkt, wordt de functionaliteit van het
systeem volledig bepaald door de semantic functions en action functions in
de formulier- en aktie-blokken. De eerder genoemde instelmogeliJkheden en/of
akties zullen dus elk door een formulier- of aktie-blok moeten worden
beschreven.
n.b. Zowel het .txt file en het .hlp file kunnen met een normale editor
worden veranderd. De syntax beschrijvingen en de files staan vermeld in
appendix 3.
7.2 Module beschrijving

De volgende modules ZlJn ontwikkeld om de, in paragraaf 6.1, beschreven
mechanismen te verwezelijken. In de volgende paragrafen zullen de modules
nader worden beschreven:
-

Config
I/O
Vindow
Semantic
Action
Parse
Menu's, forms and actions

7.2.1 Config

Deze module zorgt voor de initialisatie van het systeem. Globale variabelen
(de
eerder
genoemde
systeemparameters)
worden gedeclareerd
en
ge!nitialiseerd. Er wordt geheugen gealloceerd voor de opslag van data van
de M-bus. Het adres van de interface kaart wordt bepaald. Dit adres bevindt
zich in een textfile (extensie .cfg). De gebruiker dient dit file slechts
~~n maal aan te maken, na installatie van de kaart, en hoeft vervolgens geen
weet meer te hebben van de fysieke lokatie van de kaart. De syntax van de
.cfg file is beschreven in appendix 3.
Procedures zijn aanwezig voor:
- initialisatie van de globale
buffer
- het lezen van de .cfg file
7.2.2 1/0

variabelen, en het alloceren van de data-
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De module verzorgt het selectief lezen van text files van disk. Biervoor is
een procedure aanwezig, welke het mogelijk maakt regels of woorden uit een
file te lezen.
7.2.3 Vindow
De module biedt de mogelijkheid het fysieke scherm op te delen in een
willekeurige hoeveelheid z.g.n. logische schermen. Elk logisch scherm
gedraagt zich als een fysiek scherm. Er zijn procedures aanwezig om data af
te beelden, cursor beweging, scherm wissen, scrollen etc. Elk logisch scherm
wordt uniek gerepresenteerd door een handle.

scherm 1 scherm 2
scherm 3
figuur 7.1. Voorbeeld van een schermindeling m.b.v. windows.
In figuur 7.1 is het fysieke scherm opgedeeld in drie logische schermen. Nu
kan scherm 1 bijvoorbeeld dienen om seriele data af te beelden, scherm 2 kan
voor on-line help worden gebruikt en scherm 3 kan gebruikt worden om de
functionaliteit van de functietoetsen af te beelden.
De window module is eerder ontwikkeld en wordt uitgebreid beschreven in
[4,8].
7.2.4 Semantic
Deze module bevat aIle semantic functions. Een semantic function controleert
ingevoerde data op syntactische en semantische juistheid. Een
formulier-blok refereert naar een semantic function. Is het blok aktief, dan
wordt de betreffende semantic function gestart. (refereer paragraaf 8.6 en
appendix 3).
Bet data-formaat dat door de gebruiker moet worden gehanteerd bij het
invoeren van de diverse parameters (hoofdstuk 6), wordt volledig bepaald
door de semantic functions.
7.2.5 Action
Deze module bevat aIle action functions. Een formulier- of aktie-blok
refereert naar een action function. Is het blok aktief, dan wordt de
betreffende action function gestart. (refereer paragraaf 8.6 en appendix 3).
in
De action functions kunnen naar functionaliteit
worden verdeeld
verschillende groepen. Om deze onderverdeling duidelijk te maken is de
module Action onderverdeeld in een aantal deelmodules:
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- File: Deze module verzorgt de opslag in file van opgenomen data van de Mbus. Deze opslag kan op twee manieren plaats vinden, n.l. in gecodeerde en
ongecodeerde vorm. Gecodeerde files kunnen door het systeem wederom
gelezen worden maar zijn niet leesbaar voor de gebruiker. Ongecodeerde
files kunnen niet door het systeem worden teruggelezen, echter zij bieden
de mogelijkheid om de opgenomen data m.b.v. een normale teksteditor te
verwerken. Gecodeerde files worden aangeduidt m.b.v. de extensie .cde.
Ongecodeerde files krijgen de extensie .asc.
Procedures zijn aanwezig voor het lezen en schrijven van gecodeerde files,
en het schrijven van ongecodeerde files.
- Dbase: Deze module maakt het mogelijk dat de gebruiker kan werken met
symbolische namen. Een bitpatroon kan worden gekoppeld aan een door de
gebruiker te definieren symbool, en dit patroon kan in het vervolg worden
gebruikt i.p.v. het bitpatroon. Hiertoe wordt een textfile (extensie .dbs)
opgebouwd waarin de gedefini@erde symbolen gekoppeld aan het bitpatroon
worden opgeslagen. Procedures zijn aanwezig om symbolische namen in te
voeren en om symbolische namen te vervangen door bitpatronen.
Datalink: De module verzorgt de interface met de expansion card zodanig
dat het systeem geen notie heeft van het bestaan van de kaart. Hiertoe
bevat de module procedures voor het initialiseren van de interfacekaart,
het starten en stopppen van data-opname, het lezen van status registers,
het data-opslag mechanisme etc.
- Dataretention: Deze module verzorgt de weergave van de opgeslagen data in
een logisch scherm. Het is mogelijk door de data heen te lopen m.b.v. de
functies line up/down, page up/down, home, end. Het is mogelijkheid te
zoeken naar bitpatronen in de data, of het aIleen weergeven van berichten
die voldoen aan een bepaald bitpatroon. Hiertoe zijn procedures aanwezig
voor de weergave van datarecords in een logisch scherm, het ophalen van
datarecords gekenmerkt door een label, het zoeken van bitpatronen etc.
- Status: Deze module verzorgt de weergave van de systeem-parameters in
logisch scherm.

een

7.2.6 Parse
De module Parse maakt een dynamische datastructuur. In de structuur is de
menu-boom vastgelegd. De structuur bestaat uit een linked-list van blokken.
Elk blok representeert een menu, formulier of aktie. De informatie over de
menu-boom bevindt zich in de .txt file. De syntax van de .txt file is
beschreven in appendix 3.
7.2.7 Menu's, forms and actions
De menu's zijn ge!mplementeerd als een boom. De structuur van de menu-boom
wordt bewaard in een dynamische structuur. De structuur is opgebouwd uit
blokken. Elk blok representeert een menu, formulier of aktie. De menu-boom
kan worden doorlopen m.b.v. een recursieve procedure. Tijdens het doorlopen
is er altijd precies ~~n blok aktief.
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7.2.7.1 Menu's
De gebruiker dient, m.b.v. de functietoetsen een keuze te maken uit de menutakken. Een menu kan worden verlaten m.b.v. de ESC-toets.
Procedures zijn aanwezig voor:
weergave van de menu teksten in een logisch scherm
- het maken van een keuze uit een van de menutakken m.b.v. functietoetsen
7.2.7.2 Forms
Er wordt van de gebruiker verlangd dat deze data invoert. De ingevoerde data
wordt door een semantic function
gecontroleerd
op
syntactische
en
semantische juistheid, en indien goed bevonden wordt de bijbehorende
action_function opgestart.
Procedures zijn aanwezig voor:
weergave van de formulier tekst in een logisch scherm.
- weergave van invoer via toetsenbord in een logisch scherm.
syntactische/semantische controle van invoer via toetsenbord door de, in
het formulier-blok gespecificeerde, semantic function te starten. Deze
semantic function bevindt zich in de module Semantic
het uitvoeren van een aktie, gebruikmakend van de ingevoerde data, door
de, in het formulier-blok gespecificeerde, action function op te starten.
Deze action function bevindt zich in de module Action.
7.2.7.3 Actions
Er moet een aktie worden uitgevoerd. Daartoe wordt de, in het aktie-blok
gespecificeerde, action function gestart. Deze action function is aanwezig
in de module Action.
In figuur 7.2 is
weergegeven.

de

onderlinge

afhankelijkheid

van

de

diverse

MENU'S, FORMS AND ACTIONS
PARSE ICONFIG IDBASE IDATARETENTION I
I/O

I

YINDOY

DATALINK FILE ISEMANTIC
CARD

figuur 7.2. Module decompositie van PC software.

modules
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8 Software detail design
De software is ontwikkeld gebruikmakend van de taal C [4,5,6,7]. De
benodigde geheugenruimte voor code en data zijn kleiner dan 64kbyte en
kunnen dus beide worden bevat in ~~n segment (SMALL memory model). De
geheugenruimte, gebruikt om de van de M-bus ontvangen data op te slaan, de
buffer, bevindt zich buiten deze segmenten in de far heap. Deze ruimte wordt
gealloceerd m.b.v. een DOS system-call.
De buffer beslaat ~~n segment van 64 kbyte en is opgedeeld in datarecords
van 4 byte. Elk datarecord wordt aangeduid met een label, oplopend van 1 tot
16384. In het programma wordt zoveel mogelijk gewerkt met deze labels, om de
hoeveelheid machine-afhankelijke code te beperken.
Machine-afhankelijke procedures worden aangegeven door de procedure-naam te
laten beginnen met 'm '. M.u.v. de procedures m init en m ctrl, bestaat de
machine-afhankelijkheId in de procedures uit het gebruikmaken van de opbouw
van pointers in een 8086-machine (een 32-bit pointer bestaat uit een 16-bit
offset en een 16-bit segment).
Het programma bevindt zich in de file monitor.exe. Om het programma te laten
werken zijn minimaal nodig, de files monitor. txt (bevat de beschrijving van
de menu-boom) en monitor.cfg (bevat het fysieke adres van de interface
kaart). De file monitor.dbs beschrijft de symbolen en patronen. De file
monitor.hlp bevat per blok gerangschikte informatie voor on-line help.
De syntax van de vier files (.txt, .cfg, .dbs en .hlp) is beschreven in
appendix 3. De files kunnen m.b.v. een normale editor worden veranderd.
M.b.t de opslag van data in files dient te worden opgemerkt dat gecodeerde
files automatische de extensie .cde krijgen. Ongecodeerde files krijgen de
extensie .asc.
8.1 Config module
8.1.1 config
void config(finame)
char *finame;
uitleg: Leest uit de file met naam finame een getal. Dit getal wordt
geinterpreteerd als zijnde het beginadres van de interfacekaart.
Indien de file niet bestaat wordt een foutmelding naar
het
beelscherm gestuurd, en wordt het programma verlaten.
8.1.2 m insys
void m_Insys()
uitleg: Er wordt geheugenruimte gealloceerd voor de buffer, en enkele
variabelen worden geinitialiseerd. Indien er onvoldoende geheugen
beschikbaar is wordt een foutmelding naar het beeldscherm gestuurd.
8.2 I/O module
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8.2.1 getstr
char *getstr(option,f1,buffer)
char option;
FILE *f1;
char buffer[];
uitleg: De file, aangewezen door f1, wordt gedeeltelijk gelezen en in buffer
opgeslagen. De buffer wordt afgesloten door een sluitnul. Een
pointer naar buffer wordt afgegeven. Als EOF bereikt is, dan wordt
NULL afgegeven. De hoeveelheid gelezen data is afhankelijk van
option:
- option='w': de eerstvolgende reeks van karakters, voorafgegaan
door een spatie, tab of linefeed, en afgesloten door een spatie,
tab, linefeed of EOF, wordt in buffer geplaatst.
- option='l': de eerstvolgende reeks van karakters, voorafgegaan
door een spatie, tab of linefeed, en afgesloten door een linefeed
of EOF, wordt in buffer geplaatst.
8.3 Vindow module
De module window is eerder ontwikkeld. Slechts procedures die in het
programma worden gebruikt zullen worden beschreven. Voor een volledige
beschrijving wordt verwezen naar [8].
8.3.1 pVin init
void pVin_Init()
uitleg: Initialisatie van de window module. Deze procedure moet worden
aangeroepen voordat een andere procedure uit de module window wordt
aangeroepen.
8.3.2 pVin exit
void pVin_exit()
uitleg: Brengt de display hardware terug in de oude staat. Deze procedure
moet worden aangeroepen voordat het programma wordt verla ten en
wordt teruggekeerd naar MS-DOS.
8.3.3 £Yin open
unsigned fYin open(vDim,vAttributes)
FRAME vDim; unsigned vAtrributes;
uitleg: De procedure cre@rt een logisch scherm en beeld dit af over aIle
eerder gecre@rde logische schermen. Bet logische scherm is leeg, de
de logische cursor bevindt zich links-boven. De parameter van het
type FRAME beschrijft de co6rdinaten van de hoekpunten linksboven en
rechtsonder van het logische scherm. De tweede parameter defini@ert
het soort omlijning van het logische scherm (geen, ~~n of twee
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lijnen). Als return-value wordt een handle naar het logische
afgegeven.

scherm

8.3.4 pVin close
void pVin close(vHandle)
unsigned vHandle;
uitleg: Het logische scherm gerepresenteerd door vBandle, wordt van het
display en uit het geheugen weggehaald. Eventuele verborgen gebieden
van andere logische schermen worden zichtbaar.
8.3.5 pVin goto
void pVin goto(vBandle,vRow,vCol)
unsigned vHandle;
unsigned vRow,vCol;
uitleg: De logische cursor wordt verplaatst naar de positie beschreven door
vRow en vCol. Deze positie is relatief t.o.v. de linkerbovenhoek van
het logische scherm gerepresenteerd door vHandle.
8.3.6 pVin putchar
void pVin putchar(vHandle,vC)
unsigned vHandle;
char vC;
uitleg: Het
karakter
vC wordt
afgebeeld
in
het
gerepresenteerd door vHandle, op de positie van de
van hetzelfde scherm.

logische
logische

scherm
cursor

8.3.7 pVin putstring
void pVin putstring(vHandle,vS)
unsigned vHandle;
char *vS;
uitleg: De karakterstring aangewezen door de pointer vS, wordt afgebeeld in
het logische scherm gerepresenteerd door vHandle, startend op de
positie van de logische cursor van hetzelfde scherm.
8.3.8 pVin cur on
void pVin cur on(vHandle)
unsigned vHandle;
uitleg: Het logische scherm gerepresenteerd door vHandle wordt gemarkeerd,
zodat de fysieke cursor in het logische scherm wordt afgebeeld zodra
het logische scherm over aIle andere logische schermen ligt.
8.3.9 pVin cur off
void pVin_cur_off(vHandle)
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unsigned vHandle;
uitleg: De fysieke cursor wordt niet
gerepresenteerd door vHandle.

afgebeeld

in

het

logische

scherm

8.4 Semantic module
8.4.1 chksem formXXX
De volgende functies zijn semantic functions. De parameter buffer bevat de
door de gebruiker ingevoerde data. Is deze data syntactisch en seman tisch
juist, dan is de return-value TRUE (1). Anders is de return-value FALSE (0).
(refereer 6.3.2).
int chksem forml(buffer)
char buffer[];
uitleg: Er hoeft geen parameter ingevoerd te worden. Na het invoeren van een
willekeurige reeks van karakters gevolgd door een return is de
return_value altijd TRUE.
int chksem form21(buffer)
char buffer[];
uitleg: In te voeren parameter is het aantal datarecords dat na detectie van
een trigger nog moet worden opgeslagen. Is de data juist, dan wordt
dit aantal opgeslagen.
int chksem form221(buffer)
char buffer[];
uitleg: In te voeren parameter is het interne trigger patroon.
patroon, dan wordt dit opgeslagen.

Voldoet

het

Voldoet

het

int chksem form23(buffer)
char buffer[];
uitleg: In te voeren parameter is het externe trigger patroon.
patroon, dan wordt dit opgeslagen.
int chksem form3(buffer)
char buffer[];
uitleg: In te voeren parameters zijn de adressen van de slaves waarvan de
data moet worden opgeslagen. Is de data juist, dan wordt dit
opgeslagen.
int chksem_form48(buffer)
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char buffer[];
uitleg: In te voeren parameter is het data-patroon waarnaar gezocht wordt
tijdens data-weergave. Voldoet het
patroon,
dan
wordt
dit
opgeslagen.
int chksem form497(buffer)
char buffer[];
uitleg: In te voeren parameter is het data-patroon waarop geselecteerd wordt
tijdens
data-weergave.
Voldoet
het
patroon, dan wordt dit
opgeslagen.
int chksem form61(buffer)
char buffer[];
uitleg: In te voeren parameter is de naam van de te cre@ren .asc file,
voorafgegaan door het begin- en eind-label van het interval van
datarecords dat wordt opgeslagen.
int chksem form62(buffer)
char buffer[];
uitleg: In te voeren parameter is de naam van de te cre@ren
te lezen .cde file.

respectievelijk

8.4.2 cdbse
struct pelement *cdbse(buffer)
char buffer[];
uitleg: De parameter buffer bevat een patroon-beschrijving. Het key-woord
wordt ge!nterpreteerd, en omgezet in een bruikbaar bitpatroon. Dit
wordt opgeslagen in een linked-list en een pointer naar deze linkedlist wordt als return-value afgegeven. (refereer 6.3.3).
8.4.3 sem
int sem(buffer,select)
char buffer[];
char *select;
uitleg: De parameter buffer bevat een patroon-beschrijving, wat wordt
gecontroleerd op syntactische en semantische juistheid. De parameter
select
geeft aan welke key-woorden zijn toegestaan, met als
mogelijkheden: p I a I u I s I 1 I T I A
(refereer 6.3.3).
8.4.4 inset
int inset(chr,buffer)
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char chr;
char buffer[];
uitleg: Als het karakter chr voorkomt als ~~n van de elementen van buffer,
dan is de return-value TRUE. Als het niet voorkomt dan wordt FALSE
afgegeven. De buffer moet altijd afgesloten zijn met een sluitnul.
8.5 Action module
8.5.1 FILE
8.5.1.1 m drfile
int m drfIle(finame)
char *finame;
uitleg: Leest de .cde file met naam finame en plaatst de data in de buffer.
Gaat er iets Mis met het openen of lezen van de file dan treedt er
een foutmelding op.
8.5.1.2 m dwfile
int m dwfIle(finame)
char *finame;
uitleg: Een .cde file wordt aangemaakt. De file krijgt de naam finame.
Indien het reeds bestaat wordt het overschreven. De data in de
buffer wordt opgeslagen in de file. Gaat er iets Mis met het openen
of beschrijven van de file dan treedt er een foutmelding op.
8.5.1.3 dfile
int dfile(buffer)
char buffer[];
uitleg: Buffer bevat 3 parameters, gescheiden door een nul-karakter ('\0').
De twee eerste parameters zijn twee labels. Deze labels markeren een
interval van datarecords. De derde parameter is de naam van het te
cre@ren file.
Een .asc file wordt aangemaakt. De file krijgt de genoemde naam.
Indien het reeds bestaat wordt het overschreven. De datarecords in
het gemarkeerde interval worden opgeslagen in de file. Gaat er iets
Mis met het openen of beschrijven van de file dan treedt er een
foutmelding op.
8.5.2 DBASE
8.5.2.1 appfile
int appfile(buffer,finame)
char buffer[];
char *finame;
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uitleg: De inhoud van buffer (afgesloten door een '\0') wordt achteraan de
file met naam finame geschreven, gevolgd door een new-line. Als er
geen file met naam finame bestaat, dan wordt deze eerst aangemaakt.
Gaat er iets Mis bij het aanmaken of openen van de file dan is de
return-value FALSE. Gaat alles goed dan is de return-value TRUE.
8.5.2.2 srchfile
char *srchfile(buffer,finame)
char buffer[];
char *finame;
uitleg: Als er in de file met naam finame een regel begint met de inhoud van
buffer, dan wordt het tweede gedeelte van de regel gecopieerd naar
buffer. De return-value van de functie is een pointer naar buffer.
Als de file met finame niet kan worden geopend, of als er geen regel
bestaat welke begint met de inhoud van buffer, dan wordt de returnvalue NULL.
8.5.3 DATALINK
8.5.3.1 m init
void m_inlt()
uitleg: De
interface kaart wordt geinititialiseerd, nadat de nodige
informatie is samengesteld en naar de dual-port-ram van de interface
kaart is geschreven. Is de interface kaart klaar voor data opname,
dan wordt de dual-port-ram gevuld met nullen.
8.5.3.2 m ctrl
void m_ctrl()
uitleg: Data wordt uit de dual-port-ram gelezen en na eventuele selectie
naar de buffer geschreven, zolang er meer dan 128 datarecords
ongelezen zijn. Is de dual-port-ram volledig gevuld, of is er een
trigger gedetecteerd en verwerkt, of wordt er tussentijds een
toetsaanslag geconstateerd, dan wordt de procedure be@indigd, en er
wordt melding gedaan van het soort onderbreking.
8.5.4 DATARET
8.5.4.1 m rsto
struct belement far *m rsto(label);
unsigned int label;
uitleg: Bet fysieke adres van het datarecord gelegen in de far heap, en
aangeduidt door de parameter label,
wordt
als
return-value
afgegeven.
8.5.4.2 pfind
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unsigned int pfind(ptr,srchlbl,option)
struct pelement *ptr;
unsigned int srchlbl;
char option;
uitleg: In de data-buffer wordt, startend bij srchlbl, gezocht naar het
data-patroon, aangewezen door ptr. Komt het patroon voor dan is de
return-value
het
label
van het eerste datarecord van het
gespecificeerde patroon. Komt het patroon niet voor dan is de
return-value nul.
Afhankelijk van option wordt voorwaarts
(option='F'),
danwel
achterwaarts (option='B') gezocht.
8.5.4.3 find
void find(action,ptr)
int action;
struct pelement *ptr;
uitleg: Een lijst van oplopende labels wordt geproduceerd. Het aantal
elementen van de lijst is afhankelijk van het aantal regels in het
datawindow. Afhankelijk van action gebeurt het volgende:
- lu: line up
- ld: line down
- pu: page up
- pd: page down
- h : home
- e : end
- ff: find forward; zoekt eerstvolgend patroon dat overeenkomt met
het gespecificeerde patroon.
- fb: find backward; zoekt voorafgaande patroon dat overeenkomt met
het gespecificeerde patroon.
- t : time marker on/off
Overschrijdt een label de grenzen 1, 16384
dan
wordt
een
geluidsignaal gegeven.
8.5.4.4 select
void select(action,ptr)
int action;
struct pelement *ptr;
uitleg: Een lijst van labels wordt geproduceerd. Elk label verwijst naar een
element van een geselecteerde bericht. Een geselecteerd bericht
bevat het door de parameter ptr aangewezen patroon. Het aantal
elementen van de lijst is afhankelijk van het aantal regels in het
datawindow. Afhankelijk van action gebeurt het volgende:
- lu: line up
- ld: line down
- pu: page up
- pd: page down
- h
home
- e
end
select; voer een selectie patroon in.
s
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de

grenzen

1,

16384

dan

wordt

een

8.5.4.5 dwin
void dwin(vHandle,list of lables,timer)
unsigned int vHandle; - unsigned int list of labels;
int timer;
- uitleg: Van de datarecords aangeduidt door de elementen van list of labels,
worden
de
dataframes
afgebeeld
in het
logische - scherm
gerepresenteerd door de parameter vHandle. Indien de parameter
timer=TRUE, dan worden tevens de time-markers afgebeeld.
8.5.4.6 toasc
char *toasc(a,g,buffer)
unsigned int a;
unsigend int g;
char buffer[];
uitleg: Een reeks van karakters wordt in buffer geplaatst, afgesloten door
het karakter '\0', welke het getal a representeert als g het
grondtal is. De return-value van de functie is een pointer naar
buffer. Het aantal karakters in buffer is afhankelijk van het
grondtal, maar is altijd zodanig dat de maximale waarde van a (dus
de maximale waarde van een unsigned int) met een minimaal aantal
karakters wordt weergegeven. Als karakterset wordt gebruikt gemaakt
van de karakters '0' •• '9' en 'a' •• 'z', respectievelijk de getallen
0 •• 9 en 10 •• 35 representerend. Het grondtal mag in principe elk
getal van 1 tIm 35 zijn, mits de gebruiker er voor zorgt dat er geen
twijfel bestaat over het gebruikte grondtal.
8.5.5 STATUS
8.5.5.1 swin
void swin()
uitleg: De aktuele waarden van de volgende parameters worden afgebeeld in
een logisch scherm:
- buffer capaciteit
aantal datarecords dat wordt opgeslagen nadat een trigger is
gedetecteerd
de trigger methode, intern of extern (flank/niveau)
de slave-adressen waarvan de data wordt opgeslagen
het trigger out patroon
het interne trigger patroon
het data patroon waarnaar wordt gezocht/waarop wordt geselecteerd
tijdens dataweergave
8.6 Parse module
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8.6.1 parse
struct block *parse(finame);
char *finame;
uitleg: De file met naam finame wordt geopend. Dit file moet een .txt file
zijn (appendix 3). M.b.v. de informatie in dit file wordt een
dynamische structuur opgebouwd. De stuctuur is een linked-list van
blokken. Elk blok beschrijft een menu, formulier of aktie. De
return-value is een pointer naar de structuur. Kan het file niet
worden geopend, dan wordt een foutmelding naar het beeldscherm
gestuurd en wordt het programma verlaten.
8.6.2 mklist
void mklist()
uitleg: Een lijst van structuren wordt gemaakt. Elke structuur bestaat uit
een symbolische functienaam, en een pointer naar de betreffende
functie. AIle, in de .txt file (appendix 3)
gespecificeerde
semantic functions en action functions moeten in de lijst voorkomen.
8.6.3 ffptr
fpointer ffptr(fname)
char *fname;
uitleg: Ais return-value wordt een pointer naar de functie behorende bij de
symbolische functienaam fname afgeleverd, gebruikmakend van de door
mklist geproduceerde lijst. Ais fname niet voorkomt in de lijst dan
wordt een pointer naar de functie 'nofunction' afgeleverd. Dit is
een lege functie.
8.7 Menu, forms and actions module
8.7.1 monitor
void main()
uitleg: Achtereenvolgens
wordt het systeem geinitialiseerd, wordt een
dynamische structuur opgebouwd, en wordt een recursieve procedure
opgestart om de structuur te doorlopen.
8.7.2 run
void run(id,ptr)
char *id;
struct block *ptr;
uitleg: Het doorlopen van de menu-boom wordt gestart door de functie-call:
run("naam van_hoofd_menu",pointer_naar_dynamische_structuur);
Bij elke keuze van de gebruiker
waardoor een lager niveau in de boom
kent de functie drie states:

roept de functie zichzelf aan,
bereikt kan worden. Hiertoe
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- menu

Er kan m.b.v. de functietoetsen een keuze gemaakt worden
uit
de verschillende menu-takken, waarna de functie
zichzelf aanroept met het id van de gekozen tak van de
boom. M.b.v. ESC kan naar een niveau hoger in de boom
worden overgegaan.
De gevraagde
data kan worden
ingevoerd via het
- form
toetsenbord. Een semantic function wordt opgestart en
indien de
ingevoerde dat juist wordt bevonden een
action function. M.b.v. ESC kan de tak verlaten worden.
aktie wordt zonder tussenkomst van de gebruiker
- action: De
uitgevoerd en er wordt teruggekeerd naar de tak waarvan de
aktie deel uit maakt.

8.7.3 getic
char *getic(buffer,vHandle)
char buffer[];
unsigned int vHandle;
uitleg: De m.b.v. het toetsenbord ingevoerde karakters worden afgebeeld in
het logische scherm gerepresenteerd door vHandle en opgeslagen in
buffer[], totdat er een CR of ESC wordt ingetoetst. In het eerste
geval wordt de buffer afgesloten met een sluit-nul en wordt een
pointer naar de buffer[] afgegeven. In het tweede geval wordt een
pointer naar NULL afgegeven. M.b.v. de edit-toetsen backspace,
delete, en de toetsen voor cursor-beweging kan data flexibel worden
ingevoerd.
8.8.4 getfk
char *getfk(ptr)
struct block *ptr;
uitleg: Als een geldige functie-toets is ingedrukt, dan wordt een pointer
naar het id van het, bij de functietoets horende volgend menu-,
formulier- of aktie-blok bepaald en als return-value afgegeven door
de functie. Vordt een ongeldige functietoets ingedrukt dan wordt er
een foutmelding gegeven. Vordt de ESC-toets ingedrukt dan is de
return-value NULL.
8.7.5 fwin
void fwin(ptr,vHandle)
struct block *ptr;
unsigned int vHandle;
uitleg: De tekst in het formulier-blok aangewezen door de parameter ptr
wordt afgebeeld in het logische scherm gerepresenteerd door vHandle.
8.7.6 mwin
void mwin(ptr,vHandle)
struct block *ptr;
unsigned int vHandle;
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uitleg: De teksten van de menu-takken in het menu-blok aangewezen door de
parameter
ptr,
worden
afgebeeld
in
het
logische
scherm
gerepresenteerd door vHandle.
8.7.7 hwin
void hwin(id,vHandle)
char *id;
unsigned int vHandle;
uitleg: Als er in de .hlp file (appendix 3) een regel begint met de
parameter id, dan wordt het tweede gedeelte van de regel afgebeeld
in het logische scherm gerepresenteerd door vHandle. Komt een
dergelijke regel niet voor in de file, dan wordt hiervan melding
gedaan.
8.7.8 inswin
int inswin(buffer)
char buffer[];
uitleg: Er wordt een logisch scherm geopend. De inhoud van buffer wordt
afgebeeld in dit scherm. Na het indrukken van een toets verdwijnt
het scherm en wordt teruggekeerd naar het aanroepende programma.
Afhankelijk van de ingedrukte toets, is de return-value:
- TRUE
als een return is ingedrukt.
- FALSE in elk ander geval.
8.7.9 error
void error(index)
int index;
uitleg: Er wordt een logisch scherm geopend. Afhankelijk van de parameter
index wordt er een bepaalde foutmelding afgebeeld. Na het indrukken
van
een
willekeurige
toets verdwijnt het scherm, en wordt
teruggekeerd naar het aanroepende programma.
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9 Conclusies
De H-bus wordt gebruikt om, binnen een transmissie-systeem, status- en
configuratie-informatie te versturen van de centrale processor naar de
diverse deelsystemen en omgekeerd. De informatie op de bus is van wezenlijk
belang bij het opzoeken van fouten in het systeem. De hoge datasnelheid op
de H-bus maakt het echter onmogelijk de data te analyseren m.b.v. een
normale analyser. Daarom is er behoefte aan een portable H-bus monitor.
De monitor slaat aIle data van de H-bus op in een cyclisch geheugen. Opname
kan worden gestopt nadat een trigger is gedetecteerd, of tussentijds door de
gebruiker. Een trigger treedt op na detectie van een externe signaal, of na
detectie van een bepaald datapatroon op de H-bus. Tevens kan een trigger out
signaal worden afgegeven, na detectie van een datapatroon.
De opgenomen data kan worden weergegeven op het scherm van de PC en/of kan
worden opgeslagen in een file. M.b.v. een vriendelijke gebruikersinterface
is de monitor overzichtelijk te bedienen. Biertoe behoort o.a. een on-line
help functie.
Opmerkingen:
De dataweergave gebeurt op het laagste niveau, n.l. door het weergeven van
de databits. Echter de gebruikersvriendelijkheid kan worden vergroot door
niet de databits weer te geven, maar de informatie-overdracht tussen de
centrale processor en de deelsystemen. Deze informatie-overdracht
is
afhankelijk van het betreffende deelsysteem.
Er zullen dus afspraken moeten worden gemaakt m.b.t. het formaat van
weergave. Daar de gebruikers op dit moment niet konden specificeren wat zij
precies wilden, is dit niet uitgevoerd.
Bet blijkt onmogelijk om zowel data weer te geven en op te slaan zonder
data-verlies te lijden. Daar data-opslag een hogere prioriteit heeft, is
afgezien van data-weergave tijdens data-opname. Een vervelend aspect hiervan
is dat de gebruiker tijdens opname niet weet of er data wordt ontvangen, en
zoja, wat voor data. Zeker bij onderzoek naar sporadische optredende
berichten op de M-bus, kan de gebruiker lang in onzekerheid blijven.
De verwerkingssnelheid van H-bus data door de PC is altijd zodanig dat aIle
data op de H-bus zonder problemen kan worden verwerkt bij een gemiddelde
busbezetting van 50%. Zelfs indien de busbezetting 80% is, zal aIle data
worden verwerkt. ViI de gebruiker er zeker van zijn dat aIle data wordt
verwerkt bij hogere busbezetting (tot 100%), dan dient hij gebruik te maken
van:
(geen intern trigger patroon)
- externe trigger
- opslag van aIle data (geen slave selectie voor opslag)
De gebruiker dient er op te letten dat de externe trigger ingangen, indien
gebruikt, in rusttoestand voorzien zijn van een pull-up. Bet blijkt dat af
en toe spontaan een externe interrupt wordt gegenereerd, a.g.v. statische
ladingen op ~~n van de ingangen. Dit kan leiden door data-verlies bij
opname, daar de processoren bij herhaalde interrupts niet meer toekomen aan
het opslaan van data van de H-bus.
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De
monitor
bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat uit de
gebruikersinterface en het gehele data-opslag mechanisme en is softwarematig
uitgevoerd op een PC200. Het tweede gedeelte vormt de interface tussen de Mbus en de PC, en is hardwarematig uitgevoerd.
9.1 Software
De software is opgebouwd uit een 8-tal modules. Elke module heeft een eigen
functionaliteit. Er is getracht de onderlinge afhankelijkheden tussen de
diverse modules minimaal te houden.
Om het geheel flexibel te houden worden aIle uit te voeren akties beschreven
in een normaal textfile. Een gebruiker kan dit file, en daarmee het systeem,
aanpassen
(bijvoorbeeld
na gebruikservaring te hebben opgedaan). Na
opstarten leest het
systeem dit
file,
en
bepaalt
de
gewenste
functionaliteit.
Ook de on-line help informatie bevindt zich in een normaal textfile, en is
tussentijds te veranderen m.b.v. een tekst editor.
De software is IBM-compatible, echter zij is niet
geheel
machineonafhankelijk.
Dit
was
onvermijdbaar
i.v.m. de aansturing van de
interfacekaart. De machine-afhankelijkheid is echter beperkt gebleven tot 5
procedures, en bestaat voornamelijk uit het gebruikmaken van de adresseermethode door de 8088/8086 microprocessoren.
9.2 Hardware
De hardware is gemonteerd op een IBM-compatible expansion card. De kaart
wordt gemonteerd in ~~n van de daarvoor aanwezige slots in de PC. De
stroomopname van de kaart (650 mA maximaal/5 V) is dusdanig dat de kaart kan
worden gevoed door de PC.
Bij de opbouw van de hardware is gebruik gemaakt van EPLD's, resulterend in
een grote reductie van het aantal onderdelen. De print is hierdoor relatief
eenvoudig gebleven. Het gebruik van programmeerbare onderdelen (EPLD's,
microprocessoren)
heeft
geleidt
tot
een flexibel systeem. Bij de
ontwikkeling van de hardware is aan deze flexibiliteit zeker aandacht
besteed, opdat de print ook bruikbaar is voor andere doeleinden.
9.3 Brvaringen
Ik heb de afgelopen zeven maanden als zeer leerzaam ervaren. Zowel op
technisch en op organisatorisch gebied heb ik ervaring op kunnen doen. De
grote zelfstandigheid waarmee ik heb gewerkt, heb ik als zeer positief
ervaren. Een aantal aspecten waarmee ik in aanraking ben geweest wil ik
opnoemen:
- opstellen van een eisenpakket uit gesprekken met toekomstige gebruikers
van de M-bus monitor.
- het ontwikkelen van software uitgaande van de fasen user requirements,
main design, detail design en coding.
- indelen van aktiviteiten over langere perioden, het maken van macro- en
micro-planningen.
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- het werken onder UNIX en VAX/VMS en met de taal C.
- het ontwerpen van schema en print m.b.v. CAD apparatuur.
De omgang met de medewerkers heb ik als zeer positief ervaren. Zowel op
technisch gebied met vragen, en op sociaal gebied (met nog meer vragen) kon
ik terecht.
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Appendix 2 Componenten lijst
naam
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
Rll
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36

code-nummer
2322 157 31822
2322 157 31005
2322 157 31003
2322 157 31003
2322 157 31003
2322 157 31003
2322 157 31822
2322 157 31005
2322 157 31003
2322 157 31003
2322 157 31003
2322 157 31003
2322 157 31822
2322 157 32742
2322 157 33921
2322 157 33921
2322 157 32213
2322 157 35629
2322 157 31822
2322 157 32742
2322 157 33921
2322 157 33921
2322 157 32213
2322 157 35629
2322 157 31822
2322 157 32742
2322 157 33921
2322 157 33921
2322 157 32213
2322 157 35629
2322 157 37509
2322 157 33321
2322 157 31003
2322 157 31003
2322 157 31003
2322 157 31003

type
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL
METAL

FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM
FILM

naam
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
Cll
C12
C13

code-nummer
2222 631 04229
2222 631 04229
2222 631 04229
2222 631 04229
2222 629 01223
2222 630 01222
2222 629 01223
2222 630 01222
2222 629 01223
2222 630 01222
2222 630 01222
2222 123 14479
3522 020 80800

type
PLATE
PLATE
PLATE
PLATE
PLATE
PLATE
PLATE
PLATE
PLATE
PLATE
PLATE
SOLID
PLATE

CERAMIC
CERAMIC
CERAMIC
CERAMIC
CERAMIC
CERAMIC
CERAMIC
CERAMIC
CERAMIC
CERAMIC
CERAMIC
AL CAP
CERAMIC

waarde
MRS25/1.82K/1%
MRS25/1M/1%
MRS25/10.0K/1%
MRS251l0.0K/1%
MRS25/10.0K/1%
MRS251l0.0K/1%
MRS25/1.82K/1%
MRS25/1M/1%
MRS25/10.0K/1%
MRS25/1O.0K/1%
MRS25/10.0K/1%
MRS25/10.0K/1%
MRS25/1.82K/1%
MRS25/2.74K/1%
MRS25/392E/1%
MRS25/392E/1%
MRS25/22.1K/1%
MRS25/56.2E/1%
MRS25/1.82K/1%
MRS25/2.74K/1%
MRS25/392E/1%
MRS25/392E/1%
MRS25/22.1K/1%
MRS25/56.2E/1%
MRS25/1. 82K/1%
MRS25/2.74K/1%
MRS25/392E/1%
MRS25/392E/1%
MRS25122 .1K/ 1%
MRS25/56.2E/1%
MRS25175.0E/1%
MRS25/332E/1%
MRS25/1O.0K/1%
MRS25/10.0K/1%
MRS25/10.0K/1%
MRS25/10.0K/1%

RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
RST
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

waarde
1B122E/E25
1B122E/E25
1B122E/E25
1B122E/E25
2122K/-20+80%
2AI2K2I10%
2122K/-20+80%
2AI2K2I10%
2122K/-20+80%
2A/2K2I10%
2A/2K2I10%
47M/10V/20%
21100K/10%
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Cl4
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C2l
C22
C23
C24
C25
C26
C27

2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222

naam

code-nummer
9331 185 60113
9331 185 60113
9331 185 60113
9331 185 60113
9331 185 60113
9331 185 60113
9331 185 60113
9331 185 60113

type
51 DIODE
51 DIODE
SI DIODE
SI DIODE
SI DIODE
SI DIODE
SI DIODE
SI DIODE

nummer
---

DIL
40
40
40
40
40
40
40
16
20

01
D2
03
04
05
06
07
08
naam
IC1
IC2
IC3
IC4
IC5
IC6
IC7
IC8
IC9
IC10
naam
B1
B2
Xl
X2
X3
Sl
SKT1
SKT2
SKT3
SKT4
SKT5
SKT6
SKT7
SKT8
SKT9
SKTlO

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

640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
122
122
122
122

-------

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

---- ---

01103
01103
01103
01103
01103
01103
01103
01103
01103
01103
76108
76108
76108
76108

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

3522 030 17780
3522 030 25410

---- --- ----nummer
4322 143 04101
4322 143 04101

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

2411
2411
3522
2422
2422
2422
2422
2422
2422
2422
2422

022
022
059
549
549
549
549
549
549
549
549

06167
06169
48430
13392
13392
13392
13392
13392
13392
13392
13163
---- --- ----2422 549 13392

PLATE
PLATE
PLATE
PLATE
PLATE
PLATE
PLATE
PLATE
PLATE
PLATE
SOLID
SOLID
SOLID
SOLID

CERAMIC
CERAMIC
CERAMIC
CERAMIC
CERAMIC
CERAMIC
CERAMIC
CERAMIC
CERAMIC
CERAMIC
AL CAP
AL CAP
AL CAP
AL CAP

CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

2110K/-20+50%
2110K/-20+50%
2110K/-20+50%
2110K/-20+50%
2110K/-20+50%
2110K/-20+50%
2110K/-20+50%
2110K/-20+50%
2110K/-20+50%
2/10K/-20+50%
1M125V120%
1M/25V120%
1M125V120%
1M/25V/20%
waarde
BAV10
BAV10
BAV10
BAV10
BAVIO
BAV10
BAV10
BAVlO

type
epld
microprocessor
microprocessor
epld
epld
epld
microprocessor
quad diff.line receiv.
line driver
dual port ram 8kx8

type
kristal
kristal
print connector
D-connector
D-connector
dil switch
OIL SOCKET
OIL SOCKET
OIL SOCKET
OIL SOCKET
OIL SOCKET
OIL SOCKET
OIL SOCKET
OIL SOCKET
OIL SOCKET
OIL SOCKET

waarde
5C090
8751
8751
5C090
5C090
5C090
8751
DS26LS32
74HC244
IDT7M134

waarde
6 MHz
6 MHz
2x31 kontakten
9 pin 90 graden SKT
25 pin 90 graden SKT
4 poles
40 pin
40 pin
40 pin
40 pin
40 pin
40 pin
40 pin
16 pin
20 pin
58 pin
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Syntaxbeschrijvingen

Opmerking vooraf: de special characters hebben de volgende functies.
'\n'
new-line
, \ t'
tab
'\1'
new-line gevolgd door tab (= '\n\t')
Beschrijving van de syntax van de file *.txt
description

: :=

block I
description lines block

block

: :=

menu block I
form-block I
action block

menu block

: :=

MENU blank menu id blank entry number blank
action function-lines menu list

form block

: :=

FORM blank form id lines
text lines semantic function lines
action function
-

action block

: :=

ACTION blank action id lines
action function

menu list

: :=

menu entryl
menu-list lines menu_entry

: :=

menu id blank textl
form-id blank text I
action id blank text

menu id

: :=

identifier

form id

: :=

identifier

action id

: :=

field id
entry_number

identifier
: :=

: :=

identifier

number

action function

: :=

identifier

semantic function::=

identifier

identifier

: :=

chari
identifier chari
identifier digit

number

: :=

digiti
number digit
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blank

: :=

space I
blank space

lines

: :=

new line I
lines new line

text

: :=

text_element I
text text element

text element

: :=

space I
chari
digiti
special I
other

char

: :=

AIBICIDIEIFIGIHIIIJIKILIMINIO\PIOIRISITIUIVIYIXIYIZI
alblcidielflglhliljlkillminiolplqlrlsitlulvlwixlylz

digit

: :=

112131415\617181910

special

::=

I@ I# I $1 %I I&I* I( I> 1_1-1 + 1= I} I J I{ I [ I" \' I : I; I? I/ I• 1, I<I>I-I '

other

: :=

!

space

: :=

20H

new line

\nl\ll\t

::=

A

OAH

Beschrijving van de syntax van de file *.cfg
description

::= interface adress lines

interface adress

::= number

number

::= 8\9110111112113\14115

lines

::= new linel
lines new line

new line

::= OAH
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Beschrijving van de syntax van de file *.hlp
description

: :=

blockl
description lines block

block

: :=

id blank text

id

: :=

menu id I
form-id I
action id

menu id

: :=

identifier

form id

: :=

identifier

action id

: :=

identifier

identifier

: :=

chari
identifier chari
identifier digit

blank

: :=

space I
blank space

lines

: :=

text

: :=

text element

: :=

new_line I
lines new line
text_element I
text text element
space I
chari
digiti
special I
other

char

: :=

AIBICIDIEIFIGIHIIIJIKILIMINIOIPIOIRISITIUIVIV!XIYIZI
alblcidielflglhliljlkillminiolplqlrlsitlulvlwixlylz

digit

: :=

1121314151617181910

special

: :=

\n I \11 \ t

other

: :=

! I@I # I$1 %1 I& I* I ( I) 1_1-1 + I= I} I] 1{ I[ I " 1' I: I ; I? 1/ I• I, I<I >I-I '

space

: :=

20H

new line

A

::=

OAH
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Beschrijving van de syntax van de file *.dbs
description

: :=

symbol definition lines I
description lines symbol_definition

symbol_definition ::=

symbol blank pattern

symbol

chari
digiti
symbol chari
symbol digit

: :=

::=
frame I
pattern frame

pattern
frame

: :=

header I
header bit_pattern

header

: :=

AIBIX

: :=

bit I
bit_pattern bit

bit

: :=

0111xlspace

blank

: :=

space I
blank space

lines

: :=

new line I
lines new line

char

::=

AIBICIDIEIFIGIBIIIJIKILIMINIOIPIOIRISITIUIVIVIXIYIZI
alblcidielflglhliljlkillminiolplqlrlsitlulvlwixlylz

digit

::=

1121314151617181910

space

::=

20B

new line

: :=

OAB
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textfile MONITOR.TXT
MENU main 6 **
form1 Start\nRecord.
menu2 Trigger\nParam.
form3 Select.\nRecord.
menu4 Display\nData
menu6 File\nData
action7 Status
MENU menu2 4 **
form21 Trigger\nProced.
menu22 Trigger\nSource
form23 Trigger\nOut
action7 Status
MENU menu22 4 **
form221 Intern.\nPattern
action222 Extern.\nEdge
action223 Extern.\nLevel
action7 Status
MENU menu4 10 find h
action41 Line\nUp
action42 Line\nDown
action43 Page\nUp
action44 Page\nDown
action45 Home
action46 End
form48 Find\nPattern
menu49 Select\nPattern
action410 Timer\non off
action7 Status
MENU menu49 8 **
action491 Line\nUp
action492 Line\nDown
action493 Page\nUp
action494 Page\nDown
action495 Home
action496 End
form497 Select\nPattern
action7 Status
MENU menu6 3 **
form61 Vrite\nASCII
form62 Vrite\nCODE
form63 Read\nCODE
FORM form1
\n\lTo start recording, press RETURN.\n\lTo stop recording, press any key.
chksem form1
m ctrl-
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FORM form3
\n\lStore:\n\l[address address ••... (*)]
chksem form3

**

-

FORM form21
\n\lTrigger procedure:\n\l[number] [" pre"] [" cen tre"] ["post"]
chksem form21

**

-

FORM form221
\n\lInternal trigger
[a][p][s][u]
chksem form221

**

<parameter

list>\n\lkeyword ::=

-

FORM form23
\n\lTrigger out
[a][p][s][u]
chksem form23

**

pattern:\l<keyword>

pattern:\l<keyword>

<parameter

list>\n\lkeyword

::=

-

FORM form48
\n\lFind
pattern:\l<keyword>
[a][p][s][u][l][T][A]
chksem form48
find ff

list>\n\lkeyword

<parameter

: :=

FORM form497
\n\lSelect pattern:\l<keyword> <parameter list>\n\lkeyword ::= [a][p][s][u]
chksem form497
select-s
FORM form61
\n\lASCII file\n\l<beginlabel> <endlabel>
regarded\l- .ASC extension
chksem form61
dfile FORM form62
\n\lMake CODE
extension
chksem form62
m dwfile
FORM form63
\n\lLoad CODE
extension
chksem form62
m drfile
ACTION action222
edge_trigger

<name>\n\l-

First

8

char.

are

file\n\l<name>\n\l-

First

8

char.

are

regarded\l-

.CDE

file\n\l<name>\n\l-

First

8

char.

are

regarded\l-

.CDE
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ACTION action223
level_trigger
ACTION action41
find lu
ACTION action42
find ld
ACTION action43
find_pu
ACTION action44
find_pd
ACTION action45
find h
ACTION action46
find e
ACTION action410
find t
ACTION action7
swin
ACTION action491
select lu
ACTION action492
select ld
ACTION action493
select_pu
ACTION action494
select_pd
ACTION action495
select h
ACTION action496
select e
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textfile MONITOR.HLP
main Channel A: master\nChannel B: slaves\n\nESC to exit\n\nSpecify all para
meters\nbefore recording.
menu4 A :timemarker not valid\n\nT :trigger detected\n\nDV:datarecord valid
menu49 A :timemarker not valid\n\nT :trigger detected\n\nDV:datarecord valid
menu6 ASCII: name is extended\n
n
with .cde.

with .asc.\n\nCODE : name is extended\

menu22 Chose Status, to see if\nExt.Edge or Level are\nactive.
menu2 Trigger Procedure spe-\ncifies the number of\ndatarecords stored\nafte
r triggerdetection.
form1 After pressing return,\ninitialisation is\nstarted. A beep is\nheared
when recording\nstarts.
form3 Only the data from\nspecified slaves is\nstored.\n\nTo store all\ndata
use wildcard.
form21 Number of datarecords\nstored after trigger-\ndetection.\n\npre
\ncentre 8192\npost
16284

100

form221 Use one of following\nformats:\n\n<a><adress>\n<p><pattern>\n<u><sym
bol><pattern>\n<s><symbol>
form23 Use one of following\nformats:\n\n<a><adress>\n<p><pattern>\n<u><symb
ol><pattern>\n<s><symbol>
form497 Use one of following\nformats:\n\n<a><adress>\n<p><pattern>\n<u><sym
bol><pattern>\n<s><symbol>
form48 Formats:\n\n<a><adress>\n<p><pattern>\n<u><symbol><pattern>\n<s><symb
ol>\n\n<T>\tT-bit\n<A>\tA-bit
form61 Records in specified\ninterval are stored in\n.asc file.\nOnly first
8 characters\nare regarded.
form62 All records are stored\nin .cde file.\nOnly first 8 characters\nare r
egarded.
form63 All records are stored\nin .cde file.\nOnly first 8 characters\nare r
egarded.
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Appendix 4 Makefile en Linkfile
aakefile MONITOR.MAR
#

# Program: Honitor
#

.c.obj:
qcl -c

-V3 -Ze -AS $*.c

OTHER_OBJS=swindow.obj
OTHER_LIBS=gss.lib
actionf.obj

actionf.c def.h dbfunc.h

appfile.obj

appfile.c def.h dbfunc.h

cdbse.obj : cdbse.c def.h dbfunc.h
config.obj : config.c def.h dbfunc.h
dfile.obj : dfile.c def.h dbfunc.h
rn_drfile.obj

m drfile.c def.h dbfunc.h

rn_dwfile.obj : m dwfile.c def.h dbfunc.h
dwin.obj : dwin.c def.h dbfunc.h screen.h window.h
error.obj

error.c def.h dbfunc.h screen.h window.h

ffptr.obj

ffptr.c def.h dbfunc.h

find.obj

find.c def.h dbfunc.h screen.h

fwin.obj

fwin.c def.h dbfunc.h screen.h window.h

getfk.obj

getfk.c def.h dbfunc.h

getic.obj

getic.c def.h dbfunc.h screen.h window.h

getstr.obj : getstr.c def.h dbfunc.h
hwin.obj : hwin.c def.h dbfunc.h screen.h window.h
inset.obj : inset.c def.h dbfunc.h
inswin.obj : inswin.c def.h dbfunc.h screen.h window.h
m_insys.c def.h dbfunc.h
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m ctrl.c def.h dbfunc.h m def.h
m init.c def.h m def.h
mklist.obj

mklist.c def.h dbfunc.h

monitor.obj : monitor.c def.h dbfunc.h screen.h window.h
mwin.obj : mwin.c def.h dbfunc.h screen.h window.h
parse.obj

parse.c def.h dbfunc.h

pfind.obj

pfind.c def.h dbfunc.h

m_rsto.obj : m_rsto.c def.h dbfunc.h
run.obj : run.c def.h dbfunc.h screen.h window.h
select.obj : select.c def.h dbfunc.h screen.h
sem.obj : sem.c def.h dbfunc.h
semantic.obj

semantic.c def.h dbfunc.h

srchfile.obj

srchfile.c def.h dbfunc.h

swin.obj : swin.c def.h dbfunc.h screen.h window.h
toasc.obj : toasc.c def.h dbfunc.h
var.obj : var.c def.h
Monitor.exe : actionf.obj appfile.obj cdbse.obj config.obj dfile.obj \
m drfile.obj m dwfile.obj dwin.obj error.obj ffptr.obj \
fInd.obj fwin.obj getfk.obj getic.obj getstr.obj hwin.obj \
inset.obj inswin.obj m insys.obj m ctrl.obj m init.obj \
mklist.obj monitor.obj-mwin.obj parse.obj pfind.obj \
m rsto.obj run.obj select.obj sem.obj semantic.obj \
srchfile.obj swin.obj toasc.obj var.obj swindow.obj
link @Monitor.lnk INOI $(LDFLAGS);
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Linkfile HONITOR.LNK
actionf.obj+
appfile.obj+
cdbse.obj+
config.obj+
dfile.obj+
m drfile.obj+
m-dwfile.obj+
dwin.obj+
error.obj+
ffptr. obj +
find.obj+
fwin.obj+
getfk.obj+
getic.obj+
getstr.obj+
hwin.obj+
inset.obj+
inswin.obj+
m insys.obj+
m-ctrl.obj+
m-init.obj+
mklist.obj+
monitor.obj+
mwin.obj+
parse.obj+
pfind.obj+
m rsto.obj+
run.obj+
select. obj+
sem.obj+
semantic.obj+
srchfile. obj +
swin.obj+
toasc.obj+
var.obj+
swindow.obj
Monitor.exe
Monitor.map
gss.lib
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Software lokaties

De software die is ontwikkeld voor de M-bus monitor bevindt zich op de
volgende systemen, onder de volgende directories:
systeem:
directory:
files:

functie:

HZGPA
/mss/newsome/ed/
ICl.jed
IC4.jed
ICS.jed
IC6.jed
source files voor de EPLD's

systeem:
directory:

HZGPA
/mss/newsome/ed/bsala
. " " " " " " " " " " " " " ,,/bsalb
............... /bsalc

files:

source
files,
makefiles
microprocessoren A, B en C

systeem:
directory:
files:
functie:

APNLOS
mss$disk:[newsome.ed.verslag]
hfdstk1 •• 9, app.wm
afstudeerverslag per hoofdstuk

systeem:
directory:
files:
functie:

APNLOS
mss$disk:[newsome.ed.abel]
eplda.* epldb.* epldc.* epldd.*
textfiles voor EPLD's

en

+

linkfiles

appendices

Op floppy is verder beschikbaar het monitor programma:
-

monitor.exe monitor. txt monitor.hlp monitor.cfg monitor.dbs
*.c
(aIle c-files)
*.obj (aIle object files, small memory model)
gss.lib (greenleaf library, small memory model)
monitor.mak
monitor.lnk

voor

de
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symbolenlijst

De in het verslag gebruikte symbolen zullen kort worden beschreven. Indien
het een afkorting is, wordt volstaan met het uitschrijven hiervan. Signalen
worden functioneel beschreven.
.asc
.cde
.cfg
.dbs
.hlp
.txt

file
file
file
file
file
file

a
A
A

address
microprocessor A (ic2)
timer-overflow-alarm
PC adreslijnen
A adjust B; handshake signaal tussen proc. A en B
alarm input output circuit
address latch enable
data van/voor A of B

AO .• 19
AADJB
AIO
ALE
AnonB
B

BADJB
blokO .. 15
B.S.O.
C

CO .. 2
CE
centre
COMPX
COMPY

o

extensie
extensie
extensie
extensie
extensie
extensie

van
van
van
van
van
van

text file
textfile
textfile
textfile
textfile
text file

met
met
met
met
met
met

gedecodeerde M-bus data
gecodeerde M-bus data
adres interface kaart
symbolen en patronen
on-line help informatie
menuboom beschrijving

microprocessor B (ic3)
B adjust A; handshake signaal tussen proc. B en A
indeling van dual-port-ram in blokken van 512 byte
Bureua voor systeem ontwikkeling
microprocessor C (ic7)
interne controle signalen van
interface
adressering
chip enable
default trigger procedure
dual-port-ram adresmatch
adresmatch PC-adres en interface kaart adres

kaart

m.b.t.

DC
DIC
OIL
DOC
DOS
dr
DR
DV
dw

bidrectioneel buffer naar PC
RB8 .• 0 of TB8 .. 0
status register (latched) voor A en B
define data byte; beschrijving van do cares in frame
define don't care byte; beschrijving van don"t cares
frame
status register (latched) voor C
input register (latched) voor C
dual-in-line
output register voor PC
disk operating system
datasnelheid bij lezen van dual-port-ram in bytes/s
bidirectioneel register naar dual-port-ram
data valid
datasnelheid bij schrijven naar dual-port-ram in bytes/s

EOF
EPLD

end of file
erasable programmable logic device

DO •• 8
DAB
DB
DC

in
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ESC
EnonL

escape
externe trigger: flank of niveau gevoelig

Flo .10
FF

functietoetsen 1 tIm 10
flipflop
oscillatie frequentie

fosc
H

HIGHO
HIGHl
HIGH2
HIGH3

hoog niveau
adres van register
adres van register
adres van register
adres van register

DAB
DC
DOC
DIC

IBM
IC
INTO
INTl
INTS
IRQ2
IRQ2A
IRQ2B
IRQ3
IRQ4

input/output
international business machines
integrated circuit
externe interrupt 0
externe interrupt 1
seriele interrupt
PC hardware interrupt request 2
PC hardware interrupt request 2 van proc. A
PC hardware interrupt request 2 van proc. B
PC hardware interrupt request 3
PC hardware interrupt request 4

kHz
kbyte

kilo hertz
kilo byte

1

label
laag niveau
startadres van dual-port-ram
least significant byte

I/O

L

LOY
Isb
M-bus
M-protocol
rnA

MA
MAX
MB
MEMR
MEMY
MHz
MRT
msb
MS-DOS
MSS
MYT

Mbyte

maintenance bus
protocol voor M-bus
mili amp~re
seriele datalijn van master naar slaves
aantal frames in trigger out patroon
seriele datalijn van slaves naar master
PC memory read
PC memory write
mega hertz
PC memory read latched
most significant byte
micro-soft disk operating system
maintenance support systems
PC memory write latched
mega byte

n.u.

aantal blokken (zie blokO •• l5)
not used

OE
osc.

output enable
oscillator

n
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P

pattern
personal computer
default trigger procedure
default trigger procedure

R/ll

read non write
received bits 0 tim 8
netwerk bestaande uit weerstanden en condensatoren
netwerk bestaande uit weerstanden, condensatoren en diodes
read
seriele interrupt: ontvangst
reset A
reset B
reset C
reset flipflop

PC
post
pre
RBO •• 8
RC
RCD
RD
RI
RSTA
RSTB
RSTC
RSTFF
s
s

SELECT
SSA
SSB
t

T

ta
tb
T4 .• 19
TBO •• 8
ti

TI
TIMA
TRIG
TRIN
TRINA
TRINB
TROUTA
TROUTB
TUE

symbol
seconde
enable speciale controle signalen voor monitor
start/stop A
start/stop B
tijdsinterval in sekonden
trigger detected
tijdstip waarop A overgaat naar serile interrupt routine
tijdstip waarop B overgaat naar serile interrupt routine
time-marker bits 4 tim 19
transmit bits 0 tim 8
tijdstip waarop A/B interrupts disabled in externe interrupt
routine
seriele interrupt: zenden
timer-overflow alarm (bit)
externe trigger detectie (bit)
enable externe trigger (bit)
externe trigger van kanaal MA
externe trigger van kanaal MB
trigger out van kanaal MA
trigger out van kanaal MB
technische universiteit eindhoven

l.Is

user defined
universal asynchronous receiver/transmitter
micro seconde

v

volt

u

UART

write
x
X
XT

PYRON
xxxxxxxxx

don't care
don't care
external power on
willekeurig 9 bit frame

yyyyyyyyy

willekeurig 9 bit frame

