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PAPAY/84—I/1B

IEC—625 (IEEE—488) BUSZ
KSZULK INTERFACE

(hardware—szimulátor)

Programozhatá elektronikus mérökészUlékek osszekapcsolsához
szabványos csatlakozási rendszer az IEC—busz. A készUlék is
a busz interaktiv adatforgalmát szervezi a készülék interfa
ce.

Ez az egység, a vezérlO funkció kivételével, va1amennyj lEG
busz interface funkciOt megvalósftja:

A készUlék interface

DAT k/V OJPOL
— d ---——

L/SN data

st.ore

[TATtJS
disp lay

T5/TE51 L3/LE3

SRi, P L I, P 1, D T 1, DCI, C , 2
8

IEC protocol converter

- kapcsolOk állItásával (át)konfigurálható
— kijeizi a lényeges busz és interface 1lapotokat,

a vett éstárolt adatbyte—ot (hexadeci—
mlisan)

— adatforrása lehet kapcsolásor (bitenként beállIt—
ható az adatbyte)

— m’ikbdésének nyomonkbvetéséhez adatmOdban lépésen—
kent is vezérelhetô (egyébként a buszon
lehetséges maximális sebességgel kepes
kommunikálni).

Helyi vagy távvezérléssel rnindkét aktiv szerepre (adatfoga—

do: LISTENER, adatforrOs: TALKER) kijelOihetO, de csakis az

egyikre egyidôben. HasznOlható mOsodlagos (On. kiterjesz

tett) cfmzOs, és olyan normél (On. elsôdleges) cfmzOs is,

amelynCl az adatfogadO és —forrOs cime eltOrô.
A tapfeszUltség bekapcsolása utOn az egység alap (nyugalmi,

OFF LINE) helyzetbe kerOl és kész az IEC—buszon a komrnuniká

ciOra.

I— —

TALK data
switch display

D’s

DATA
buffer

— —-3ADDRESS
MODE,
CONTROL I

swdchJ



- END adatfogadó

ada tforrás

F

—2--

A k’iiiI”k interface, a vezérlö funkció kivételével, a tel—
i Tr1-t protokoilt automatikusan kezeli (igy az transz—

a készUlék számára), és kiizli az interface Uzenetek
r ‘dmônyeit

Interface képesség em cfmzési mod: lOsd a tUloldalon.

Az egysOg kijeizi a lOnyeges interface Ollapotokat:
— OFF LINE

LISTEN

- TALK
— SERIAL POLL .1”
- REMOTE

Cs a busz—jelek kbzUl kdzvetleniil nCgy vezetCk:
ATN, DAy, NOAC, NRFD

Iogikai CrtCkét jelenfti meg.
A vett em tOrolt adatbyte hexadecimálisan jelenik meg

(LISTEN) a kiadott adatbyte, Cs vale egyUtt EOI, kapcsolO—

val állfthatO (TALK). AdatmOdban kCtfCle (RUN/STEP) Uzem le

hetséges:
RUN = folyamatos mOkddés normal, a buszon lehetsCges

maximOlis sebessCggel
STEP lCpésenkCnti mcikodes (erre kUliin LED is figyel—

meztet!)
vevô (LISTEN): nyomOgomb indftja (RFD) egy

adat vCtelCt Cs amig benyomva tartjuk: DAC

hold elengedCse zOrja az Otvitelt: RED hold
adO (TALK5: egy adat átvitelét nyomOgomb indftja

és amig benyomva tartjuk: DAV, elengedCse zOrja
az Otvitelt.

MegjegyzCs: Serial Poll esetCn csak RUN Uzem van!

HOrom interface funkció: RL, SR Cs PP helyi Uzenete<apcsolO

val beOllithatO.
Az egysCg specialisan nyomtatOt (FX—80 printer) is illeszt

az IEC buszhoz: AH1, LE2 (MLA=lJ, MSA=7), 001 Cs a nyomtatO

állapota lekCrdezhetO (serial poll): SRi, TE6, SH1.



8 —DIO—.. I

L1,IxxIx11

Notes
1 The LOW speed talker option is selected where opencollctor data

driv’rs are used The delay trom putting valid data on the GPIB to

DAy going true. is 2.0 1s. The HIGH speed option is selected where

3 slate drivers are used, The settling delay (data to OAV)’s 11 yS br

thn tiSt byte Sent alter a LOW to HIGH transition ot ACN and 500 ns

tar sribcpouent bytes

2. For dual address Talker/Listener modes the Ta/k and Listen

addresses can be ditterent.

Interface status
-l

I OOFFLINE

0 LISTEN

HEND I
1OTALK I
0 SERIAL POLL I

i OEiioi I

L I

BUS status
1

NDAC(DAChrj(d)

ID
I

IATN ,DAV NPFJJ(PFDhotc/) I
L

I LISN DATA

RUN/S TEP

printer’ stat-us byte:

JEC
BUS

Aim
A2fl

A3j3(
A4 I

SEC/LISN

Ai[71
A2[

I A3J

L_LL J
ADDRESS (A5)

3U5Y papetencl

ABNQRI”IAL (error)

chOFF=1

(passLve

TA L K
DATA

DI 05
7

0

.3

DIDI

• Mode Operating Mode Function

M0
M, ] M2

——
---.—--——--—————-———...

L L I L L Ott Line The die/ICC cannot take part in any

GPIB operations

L L L H 1 tON (LOW Speed(r The devce pens directly to the talk addressed

I
state nt( SC/I/Ice data to the bus

L L H L LON the device goes directly to the listen addressed

state and can mnce:ve data from the bus

.L L H J__H L TON (HIGH Speed)1 As for TON (LOW Speed)

L H L L T (LOW Speed)’ — TaLker Only, single address mode

L H L H TE (LOW Speed)’ Talker Only, extended address mode

• L H H L T (HIGH Speed)t Talker Only, single address mode

L H H4. H TE (HIGH Speed)1 Talker Only, extended address mode

H L [‘l. L L Listener Only, single address mode

—- — ‘i. i_ iz L L LE Listener Only, extended address mode

H H L L I/L (LOW Speed)’. 2 ‘7 Talker/Listener, dual address mode

H H L H TElLS (LOW Speed)t Talker/Listener, extended address mode

H H ‘H L T/L (HIGH Speed)’ 2 Talker/Listener, duat address mode

H H [ H H TE/LE (HIGH Speed)’ Talker/Listener, extended address mode



Megjegyzések a késziilék interface müködtetéséhez:

Uzemmód választást követôen kell a megfelelO készUlék

cfme(ke)t beállftani: 0 cIm 15 lehet A5 = 0 miatt.

CBelso átkiitéssel A5=1 is állftható és egynél tdbb
adatfogadO-cim (funkciá) illetve tdbb másodlagos cm
is lehetséges.) A cim bináris kádban (A48, A3=4,

A2=2, A1=l) állftandO.

Az adatfogadó funkciO (LISTENER) cfmzett 11apota au

tomatikusan megszinik, ha az egység adatforrs (TAL
KER) funkciOja megcfmzOdik; em fordftva.

Soros lekérdezés (Sehial Poll) mádban csak RUN Uzem van

(fUggetlenul a RUN/STEP kapcsolb állásátOl), em speci—

álisan a nyomtatá állapot—byte kerUl átvitelre.

F E L A 0 A T 0 K:

1. MükEidtesse STEP Uzemben az alap interface funkciókat (a

datfogadá: LISTENER, illetve adatforrás: TALKER), em az

állapot/adat kijelzésen kiivesse nyomon az eseményeket.

2. Az lEE interface funkciók állapotdiagramja alapján ter—

vezzen teszt—eljárásokat (az Assembly—ben programozhatO

BUSZ VEZERLO felhasználásával) akészUlék interface “kom—

patibilitás” vizsglatához

a./ normal mtkbdtetCs
b./ a vezérlö “kbzbeszCl”
c./ kUlbnleges (de szabvány szerinti!) mkUdtetés

Megjegyzés: a készUlék—tbrlés (DC) és —indftás (UT) funk—

ció

/ CLR

____

Fl = (DCL +5J3C .LADS).AcDS

iDT
.TRIG

idle 1_P2
DTI.5

____

P2 =

felhasználásával állapftsa meg parancs—mOdban “ACOS” Ldô—
tartamát is!

3. Vizsgalja a BASIC-ben programozhatá BUSZ VEZERLOné1 a kulUn—
féle határolá karakterek hatasat.



PAPAY/84...I1A

FELADA1: IEC—busz interface tervezése
8bit_prhuzamos adatbemenet_nyomtatóhoz

Interface hardware:

A/ Tetszãieges realjzáiás
ijepizés.és. egyszer TIL kata1ógjs áramkbrök eseten
gend6 az
AH1[ ‘L2 c-prj3

I INTERp PRINTER

I STRaBE1

IIEC Eusy Il
I.Bus I

0101 = paper end.

1. Az LS488 áramkbr a vezerlö funkcjá kivételévei,
a IEC—busz protoko1lt kezeli (az tehát
transzparens a késZÜlék számára), és az interface
izenetek eredrnenyet kbzli a készÜikk81

2. IEC_busz/[5488 iilesztés. az árarnjj kdzvet1enji
a buszhoz kapcsolható, a kêsZUkfUgg6 atávjte1_

hez azonbanküidn adatUt szükséges (p1. ORB engedé...
lyezj TalkerTpotban a küls VoflaladOkat)

3. a helyi handshake jeleket
(in: Ready, out: Strobe) kell interaktivan vezérel
ni; ezekcsak clmzett áilapotbafl lépnek fel, rnikbdé_
suk idodiagramiat a tuloldali abra szemlelteti

Nyomtatá (FX-8 printer).

TTL szint, 8 bites, parallel (Centronics tipusU)
interface van, az adatátvitei idOzftst a ttIo1
ábra mutatja Atvitei csakis BUSY=rj esetén kezdemé
nyezh

lapot lekrdezes is kell.

(A11apotjeizes (status out):
in : mm. s puizusfliCia

jjyj=1). adatbejrés nyomtats hiba vagy OFFLINE
ERROR(0): hiba, paplr-vég vagy OFF LINE

PE(=i, paper end): pap1r_vég jelzés.

interface funkcjókat

megvalósftani
Célszerü IEC—busz
drivr (p1. MC3441A)
használata

ele



LS 488 lEG bus local handshake

BUS (3wie)
handshake

c=
LS 1t88
receiver
local (2 wire)
handshake

(rdy: RXRDYin
slrobe: RXST0u

nba

SGNS SDYS
generate delay

LTi I

T1.PFfl.?A?LIDAC

srRs 1SWNS1 SENS
transfer wait generate
data I

I I
LS488

;= transmj(er
local (2 wire)
handshake

V (nba:TXRDYi,,
strobe: TXSToui)

Talker

Listener

LJ Inot
ready ready
ANRS ACRS

rdy

accept
data
ACJ3S

DAV

wbit not
1ready

1AWNS1 ANPS
\1 \1

rdy DAV

in

USY out

Printer (FX80) data transfer $equeflce:
V

mm. a5js

(8bitparollel)
i

c mm. O,5,us

7
ACKNLG out

Note: data transfer only1 when ..BUSV La
1.
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