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1. Úvodní popis

1.1. Charakteristika
PCI-1052 je komunikaèní karta se dvìma porty standardu RS-485 urèená pro
podporu stavebnice externích modulù distribuovaných systémù monitorování a
øízení technologických procesù MicroUnit serie.
K základním pøednostem karty patøí zejména autonomní obsluha komunikaèní linky
a tedy i zjednodušená podpora ze strany aplikaèního programu bez zvláštních nárokù
na pøesné èasování RS-485 s protokolem AIBUS-2.
Karta PCI-1052 je urèena pro poèítaèe PC kompatibilní a musí být instalována do
PCI slotu s podporou 5V a 33MHz.
Celkový pohled na desku PCI-1052 je zakreslen na obrázku Obr.1.

PC karta PCI-1052 obsahuje:
• øídicí mikropoèítaè s integrovaným øadièem komunikaèní linky a dvojitými

opticky oddìlenými budièi standardu RS-485
• dvoubránovou pamìt pro obousmìrný pøenos pøíkazù a dat mezi PC a øídicím

mikropoèítaèem umožòující souèasný oboustranný pøístup
• programovatelnou logiku pøerušení se širokou podporou kanálù pøerušení
• firmware s podporou komunikaèního protokolu AIBUS-2  

(rychlý a spolehlivý binární protokol se sí�ovou podporou až 256 jednotek)

1.2. Použití
Karty vyhovují instalaci do poèítaèù se sbìrnicí PCI v kanceláøském, prùmyslovém
nebo jiném provedení a jsou urèeny pro pøenos dat.
Komunikaèní linka je realizována vodièem vyhovujícím standardu RS-485 (tzn.
stínìný dvouvodiè, prùøez vodièe minimálnì 0,22 mm2, impedance 100÷130Ohm,
kapacita vedení cca 60pF/m). Doporuèeným typem je kabel Belden 9841.
Karty PCI-1052 mohou být použity výhradnì v souladu s doporuèeními výrobce
uvedenými v této pøíruèce, obecnì platnými normami èi standardy a to pouze
takovým zpùsobem, aby jejich selháním zavinìným jakýmkoliv zpùsobem se
nemohly stát nebezpeènými osobám nebo majetku.
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2. Technické parametry

2.1. Komunikaèní porty
poèet portù: 2 (viz poznámka)
podporovaná rozhraní: RS-485
pøenášené signály: TXD/RXD
øízení smìru pøenosu RS-485: automatické
komunikaèní øadiè: AT89C52
pracovní kmitoèet: 18,432 MHz
kapacita dvoubránové pamìti: 256 B
èasovaè "watchdog": 10 ms

Karta má jeden øadiè linky a dvojici budièù rozdìlující RS-485 vedení na dva segmenty; tato
konfigurace tedy neumožòuje souèasnou komunikaci na obou segmentech odlišnou rychlostí.

2.2. Výstupní obvody
typ budièù linky: SN75176
výstupní úroveò H: 3.7V typ. (IZ = 33mA)
výstupní úroveò L: 1.1V typ. (IZ = 33mA)
zatìžovací proud: 60mA max.
vstupní impedance: 12kΩ min.
vstupní rozdílové napìtí: 0.2V min.
zakonèovací impedance: 120Ω typ.
ochranné prvky: transily 5.8V

2.3. Ostatní údaje
sbìrnice: PCI, 5V, 33MHz
I/O adresa: PnP PCI BIOS
IRQ kanál: PnP PCI BIOS
napájení: +5V
proudový odbìr: max. 400 mA
izolaèní napìtí: 1000VDC max.
rozmìry desky: cca 90 x 125 mm
doporuèená délka vodièù: 1200m max.
EMC: ÈSN EN 55022

ÈSN EN 50081-1
ÈSN EN 50082-1
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3. Instalace karty

3.1. Úvod
Pøi výrobì bylo dbáno na dosažení vysoké kvality a spolehlivosti, rovnìž byla
vìnována pozornost dùkladné kontrole pøed expedicí. Aby nedošlo ke snížení jakosti
èi poškození pøi instalaci, doporuèujeme Vám peèlivì prostudovat tuto pøíruèku a
postupovat podle uvedeného návodu.
Nastavení desky je provádìno výhradnì softwarovì; deska neobsahuje žádné
konfiguraèní prvky.

3.2. Vlastní instalace
Instalaci karty provádìjte zásadnì pøi vypnutém poèítaèi a dodržujte zásady pro
manipulaci s obvody citlivými na poškození elektrostatickým nábojem. S kartou
manipulujte za okraje a nedotýkejte se prsty souèástek. Kartu zasuòte po
pøedchozím vyjmutí krycího štítku do volné pozice pro rozšiøující desky poèítaèe a
zajistìte šroubem.

3.3. Zapojení konektorù
Zapojení vývodù konektorù je zakresleno na obrázku Obr.2. a popis signálù je
uveden v tabulce Tab.1. Pøipojení desky k systému standardu RS-485 je naznaèeno
na obrázku Obr.3.
Oproti bìžným typùm komunikaèních karet jsou výstupní obvody portù vybaveny
zakonèovacími impedancemi; v pøípadì využití je tøeba zajistit externí propojení
odpovídajících signálù podle tabulky Tab.1.

3.4. Rozmístìní LED a konektorù
Na obrázku Obr.1. je vyznaèeno rozmístìní LED a konektorù na kartì PCI-1052;
význam jednotlivých prvkù je zøejmý z pøedešlých odstavcù.
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4. PCI sbìrnice, základní informace

4.1. Základní pojmy
PCI-SIG PCI Special Interest Group, organizace zajiš�ující

standardizaci PCI sbìrnice. 
PCI-SIG sídlí v Portlandu/USA, má pøibližnì 800
øádných èlenù a TEDIA® je jedním z nich.

PCI konfiguraèní registry slouží pro PnP identifikaci karty, zjištìní jejích
vlastností (zejména z pohledu PCI sbìrnice), požadavkù
na systémové prostøedky a jejich pøidìlení.
PCI konfiguraèní registry obsahují øadu informací
významných pro ovladaèe a aplikaèní software, zejména
VID/DID, BAR registry, …
PCI registry nejsou urèeny pro vlastní funkèní pøístupy
(tzn. datové pøenosy) a jsou zpøístupnìny speciálními
sbìrnicovými cykly výhradnì rozhraním PCI BIOSu;
podrobnost lze èerpat ze specifikace  PCI BIOS 
v aktuálním znìní.

VID Vendor ID, unikátní èíslo výrobce adaptéru pøidìlené
organizací PCI-SIG jejím èlenùm.

DID Device ID, unikátní èíslo typu PCI karty pøidìlené
výrobcem adaptéru. Èíslo mùže být pøidìleno výhradnì
držitelem pøíslušného VID.

Subsystem VID/ID èísla umožòující identifikovat výrobce karty pøi
zachování VID/ID výrobce chipsetu.
Je využíváno zejména u implementací standardních
øadièù (grafických akcelerátorù, Ethernet øadièù, …) a
umožòuje využití spoleèných driverù.

Class Code umožòuje zaøadit PC kartu do nìkteré pøeddefinované
tøídy adaptérù a v nìkterých pøípadech využít spoleèné
softwarové podpory.

BAR0 až BAR4 Base Address Register, tzn. bázový registr pamì�ového
nebo I/O prostoru. 
Jednofunkèní PCI karta mùže alokovat až 5 prostorù.

4.2. Øadiè OX9162
Použitý øadiè se vyznaèuje následujícími vlastnostmi:
• 32bit./5V/33MHz target interface kompatibilní s PCI rev. 2.2

(tzn. není podporován busmastering)
• implementace celé sady PCI konfiguraèních registrù
• implementace všech pìti BAR registrù
• 8-bitová pass-through lokální sbìrnice s podporou pøerušení
• konfigurace chipsetu prostøednictvím EEPROM
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4.3. Implementace PCI BUS u PCI-1052
Funkci øadièe PCI sbìrnice plní obvod OX9162 s I/O a MEM prostory
konfigurovanými v maximálním možném rozsahu.
Karta využívá následujících PCI ID:
VID 1760H  tzn. VID pøidìlené TEDIA®  
DID 0180H  tzn. DID pøidìlené kartì PCI-1052
Sub VID 1760H  totéž jako VID
Sub ID 0003H  verze karty (aktuální pøi vydání manuálu)
Class Code 118000H  tøída "other data acquisition adapter"
Využití BAR prostorù:
BAR0 mapován jako I/O, slouží pro pøístupu první polovinì registrù;

u PCI-1052 je konfigurován na velikost 256B s datovou 
strukturou byte

BAR1 mapován jako I/O, slouží pro pøístup k první polovinì registrù;
u PCI-1052 je konfigurován na velikost 256B s datovou 
strukturou byte

BAR2 mapován jako I/O, slouží pro pøístupu k konfiguraèním registrùm
chipsetu OX9162; je konfigurován na velikost 32B s datovou 
strukturou byte/word/double word

BAR3 mapován jako MEM, slouží pro pøístup ke konfiguraèním registrùm
chipsetu OX9162 (má totožný význam jako BAR2); je konfigurován
na velikost 4kB s datovou strukturou byte/word/double word

BAR4 mapován jako MEM, slouží pro pøístupu ke všem funkèním
registrùm; je konfigurován na velikost 4kB s datovou 
strukturou double word (avšak významných 8 nejnižších bitù)

Podrobnìjší informace k mapování registrù v jednotlivých prostorech jsou uvedeny v
pøíloze tohoto manuálu.

4.4. Porovnání MEM a I/O pøístupu
PCI specifikace definuje dva typy registrových prostorù - I/O a pamì�ový (MEM).
Øada adaptérù umožòuje alternativní užití obou typù a periferní obvody mapuje
souèasnì do obou prostorù (prostøednictvím dvou BAR).
MEM prostor existuje na všech hardwarových platformách (tzn. nejen na

systémech s procesory Intel x86) a je mj. i proto preferován;
jelikož 32-bitové adresování umožòuje mapovat až 4GB pamìti,
není velikost alokovaného prostoru z praktického hlediska nijak
významnì omezována; pøístup k periferiím mapovaných pøes
pamì�ový prostor je oproti I/O pøístupu rychlejší, nebo alespoò není
pomalejší; MEM pøístup však vyžaduje 32-bitové adresování

I/O prostor je s ohledem na zpìtnou kompatibilitu s 10-bitovì
adresovanými systémy omezen na 63 intervalù o velikosti 256B;
žádný adaptér tedy nemùže alokovat kontinuální prostor o velikosti
vìtší než 256B; výhodou však je jednoduchá podpora v reálném
módu procesorù Intel x86 (tzn. napøíklad v systému MS-DOS)
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5. Struktura adresového prostoru

5.1. Úvod
Následující popis bude uvažovat pøístup prostøednictvím prostoru BAR4; v pøípadì
využití I/O pøístupù (tzn. BAR0/1) jsou adresy registrù modifikovány podle pøiøazení
uvedeného v pøíloze tohoto manuálu.

 Všechny adresy (napø. BAR4+80h) v dalším textu jsou uvedeny v hex formátu.
Ètení a zápis do nedokumentovaných registrù není z dùvodu dopøedné kompatibility pøípustný.

5.2. DPRAMReg (RD/WR, BAR4+0h ÷ BAR4+3FF)
V rozsahu adres první ètvrtiny BAR4 (tzn. v celém rozsahu BAR0) je mapována
dvoubránová pamìt pro komunikaci s øídicím mikropoèítaèem.
Datová struktura dvoubránové pamìti je závislá na verzi firmware a její popis je
proto uveden v samostatné kapitole vìnované programové obsluze karty.

5.3. CWReg (WR, BAR4+400)
Tento registr slouží k ovládání základních funkcí komunikaèní karty; registr je po
resetu PC nulován.
Struktura tohoto registru a význam jednotlivých bitù je následující:

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
- - - - - - - - - - - - RST - - - - - - - - -

RUN bit ovládá signál RST mikropoèítaèe 
0 mikropoèítaè "resetován"
1 mikropoèítaè aktivní

Nevyužité bity nemají žádný význam a jsou rezervovány pro rozšíøení funkcí; z dùvodu dopøedné
kompatibility lze doporuèit jejich nastavení do logické úrovnì "0".

5.4. IRQEnReg (WR, BAR4+404)
Tento registr slouží k povolení požadavku o pøerušení, tzn. aktivace pøerušovací
logiky PCI sbìrnice. 
Protože deska  obsahuje jediný zdroj pøerušení, není implementován žádný stavový
registr identifikující pøerušení a ani k nulování požadavku o pøerušení není vyhrazen
žádný speciální registr; nulování požadavku je provedeno zakázáním a opìtovným
povolením pøerušení.
Registr je po resetu, resp. zapnutí poèítaèe vynulován. 
Struktura registru a význam jednotlivých bitù je následující:
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D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IRQEN

IRQEN • 0 = pøerušovací logika sbìrnice neaktivní
1 = pøerušovací logika sbìrnice aktivována

Nevyužité bity nemají žádný význam a jsou rezervovány pro rozšíøení funkcí; z dùvodu dopøedné
kompatibility lze doporuèit jejich nastavení do logické úrovnì "0".
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6. Popis firmware

6.1. Úvod
Dále uvedený popis odráží stav firmware verze 1.0 a uvedené funkce budou
podporovány i dalšími verzemi. Funkce, které budou implementovány do nových
verzí, budou dokumentovány podle rozsahu zmìn v dodatcích uživatelské pøíruèky,
v souborech na disketì nebo v samostatné pøíruèce.

6.2. Pracovní režimy
Firmware karty má implementovány dva pracovní režimy; režim 0 (klidový režim) a
režim 1 (standardní komunikace AIBus-2).; k jejich volbì slouží registr MODE, tzn.
buòka DPRAM na adrese 255.

6.3. Režim "setup"
Pro režim "setup" platí struktura DPRAM uvedené v tabulce Tab.2.
Režim má implementován jediný povel pro naètení identifikaèního øetìzce (povel 1;
do DPRAM zapíše øetìzec obsahující typ karty, verze a datum vytvoøení firmware v
ASCII tvaru).

6.4. Režim "komunikace"
Tento režim je urèen pro vlastní pøenos dat prostøednictvím sítì AIBUS-2 a platí pro
nìj struktura DPRAM uvedené v tabulkách Tab.3. a Tab.4. 
Obsah DPRAM je rozdìlen do sedmi datových blokù, jednoho konfiguraèního bloku
a dvou speciálních registrù.

Význam registrù v datových blocích:
ADR adresa modulu, se kterým bude komunikováno (viz. popis AIBus-2)
FCE funkce modulu, se kterým bude komunikováno (viz. popis AIBus-2)
PER periferie modulu, se kterým bude komunikováno (viz. popis AIBus-2)
CTRL pøíkaz modulu, se kterým bude komunikováno (viz. popis AIBus-2)
TDx vlastní vysílaná data (4 byte v poøadí dle popisu AIBus-2)
RDx pøijatá data (4/16 byte v poøadí dle popisu AIBus-2)
TSx èasová znaèka pøijatých dat; po vyhodnocení odpovìdi modulu je

pøenesena aktuální hodnota RT èítaèe 
(v pøípadì opakování po vyhodnocení poslední odpovìdi)

CBL volby komunikaèní linky a poètu opakování
• nejnižší 4 bity udávají poèet opakování pøi chybì komunikace (0÷15)
• bity D5/D4 udávají, se kterou linkou bude komunikováno

00 =  žádná linka (pro pøípad dávkového zpracování)
01 =  zpráva je vyslána pouze na linku 1
10 =  zpráva je vyslána pouze na linku 2
11 = zpráva je vyslána na obì linky

(pouze za podmínky shodné pøenosové rychlosti a timeoutù)
• dva nejvyšší bity jsou nevyužity (rezervovány pro další užití)

PCI-1052  v.1.0 Uživatelská pøíruèka

rev. 01.2003 I - 8



SBL1 stavové pøíznaky linky
• nejnižší 4 bity udávají poèet opakovaných pokusù komunikace
• D4 aktivita 1. linky v prùbìhu posledního opakování komunikace
• D5 aktivita 2. linky v prùbìhu posledního opakování komunikace
• D6 aktivita 1. linky v prùbìhu všech pokusù komunikace
• D7 aktivita 2. linky v prùbìhu všech pokusù komunikace
Všechny pøíznaky jsou aktivní v úrovni H.

SBM1 "Status Byte" modulu pøenesený z pøijatých dat (viz. popis AIBus-2)
SBB1 stavové pøíznaky prùbìhu komunikace daného bloku

0 = komunikace probìhla úspìšnì
1 = neznámá komunikaèní rychlost v registrech TBD1/TBD2
2 = rozdílné timeouty nebo komunikaèní rychlost pøi požadavku

o souèasnou komunikaci obìma linkami
3 = chyba pøi vysílání zprávy (nepotvrzený vyslaný znak)
4 = nepøišla žádná odpovìï v dobì definované timeoutem
5 = nepøišel první platný znak v dobì definované timeoutem
6 = nedokonèená pøijímaná zpráva (tzn. prodleva mezi znaky vìtší

než doba potøebná pro pøenos tøí znakù)
7 = chyba parity pøijaté zprávy
8 = chyba hlavièky pøijaté zprávy
9 = chyba CRC16 pøijaté zprávy

Význam registrù v konfiguraèním bloku:
TMx1 doba potøebná na provedení prvního bloku

(16bitová hodnota v poøadí nižší byte - vyšší byte, uvedeno v ms)
TMx2 doba potøebná na provedení druhého bloku, formát jako TMx1
TMx3 doba potøebná na provedení tøetího bloku, formát jako TMx1
TMx4 doba potøebná na provedení ètvrtého bloku, formát jako TMx1
TMx5 doba potøebná na provedení pátého bloku, formát jako TMx1
TMx6 doba potøebná na provedení šestého bloku, formát jako TMx1
TMx7 doba potøebná na provedení sedmého bloku, formát jako TMx1
ACL stavový pøíznak signalizující aktivitu linek v klidovém stavu

(nastavení bitù signalizuje nadlimitní rušivé signály na lince)
• D0 aktivita 1. linky (aktivní v úrovni H)
• D1 aktivita 2. linky (aktivní v úrovni H)
• nejvyšších 6 bitù nevyužito

RTCNT volnì bìžící 32-bitový èítaè inkrementovaný každou milisekundu
(data uložena v poøadí nejnižším byte poèínaje), slouží jako základna
pro èasové znaèky (viz popis datových blokù)

DTCNT registr urèený pro pøednastavení a ètení RTCNT (povelem 128 jsou
data pøenesena do èítaèe, povelem 129 pak z èítaèe do registru)

TOL1 timeout pro komunikaci s první linkou
(16bitová hodnota v poøadí nižší byte - vyšší byte, uvedeno v ms)

TOL2 timeout pro komunikaci s druhou linkou, formát jako TOL1
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TBD1 pøenosová rychlost první linky
0 = 600 Bd
1 = 1200 Bd
2 = 2400 Bd
3 = 4800 Bd
4 = 9600 Bd
5 = 19200 Bd
6 = 38400 Bd
7 = 57600 Bd
8 = 115200 Bd

TBD2 pøenosová rychlost druhé linky (viz tabulka podporovaných rychlostí)

 Pokud má být komunikováno obìma linkami souèasnì, musí být nastavena stejná rychlost a stejný
timeout (registry TBD1, TBD2, TOL1 a TOL2).

Význam speciálních registrù:
CTRL povel k provedení akci (viz. další odstavec)
MODE pracovní režim karty (viz popis programové obsluhy)

0 = klidový režim
1 = režim standardní komunikace AIBus-2

6.5. Povely v režimu 1
Povely jsou urèeny pro pøedávání instrukcí mikropoèítaèi registrem CTRL.

Základní povely:
1 = provedení komunikace podle dat v prvním bloku
2 = provedení komunikace podle dat v druhém bloku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7 = provedení komunikace podle dat v sedmém bloku
128 = pøednastavení RT èítaèe (pøenos DTCNT -> RTCNT)
129 = pøednastavení RT èítaèe (pøenos RTCNT -> DTCNT)
130 = nulování registru ACL signalizujícího aktivitu linek

Dávkové povely:
Dávkové povely jsou urèené pro provedení vícenásobné komunikace, tzn. na jeden
požadavek PC je provedeno více blokù. Struktura povelu je následující:

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
 0 FBLK  0 LBLK

FBLK je èíslo prvního zpracovávaného bloku
LBLK je èíslo posledního zpracovávaného bloku
Pøíklad: Povel 31H  provede komunikaci postupnì s bloky 1-2-3, povel 74H  

pak komunikaci s bloky 4-5-6-7.  

PCI-1052  v.1.0 Uživatelská pøíruèka

rev. 01.2003 I - 10



7. Programová obsluha

7.1. Úvod
Programovou obsluhu karty lze rozdìlit do ètyø fází:
1. inicializace øídicího mikropoèítaèe
2. inicializace logiky pøerušení
3. vlastní komunikace - pøenos dat v síti jednotek
4. ukonèení èinnosti
Jednotlivé fáze jsou postupnì popsány v následujících odstavcích.

7.2. Inicializace øídicího mikropoèítaèe
Inicializace je zahájena spuštìním instalovaného firmware uvolnìní signálu RST (viz
popis CWReg). Firmware mikropoèítaèe pøechází do režimu 0 a postupnì vykonává
tyto funkce:

• v DPRAM nastaví registr MODE na hodnotu FFH   
(provedeno cca 10µs po zahájení inicializace, tzn. zápisu do CWReg)

• vynuluje celý obsah DPRAM
• do prvních 32 bytù pamìti je zapsán identifikaèní øetìzec obsahující typ karty,

verze a datum vytvoøení firmware v ASCII tvaru
• po ukonèení inicializace firmware (cca 2ms) pøechází do klidového režimu

(signalizováno vynulováním registru MODE)

Režim 0 rezervován pro budoucí rozšiøování funkcí karty a má implementován
jediný povel èíslo 1 vypisující identifikaèní øetìzec a umožòuje pøepnutí do
pracovních režimù (standardnì implementován režim 1 s  protokolem AIBus-2 pro
komunikaci s moduly MicroUnit serie).

7.3. Inicializace logiky pøerušení
K inicializaci logiky pøerušení lze pøistoupit po korektnì ukonèené incializaèní fázi
øídicího mikropoèítaèe a pøepnutí do zvoleného pracovního režimu (viz odstavec
pøíklady programové obsluhy v daném pracovním režimu).
Inicializace je tvoøena jediným krokem, povolením pøerušení v registru IRQEnReg. 

7.4. Pøenos dat
Programová podpora pøenosu dat je závislá na verzi implementovaného firmware a je
proto popsána v samostatném odstavci. Z obecného hlediska se jedná o pøenos dat,
pøíkazù a stavových informací prostøednictvím dvoubránové pamìti.

7.5. Ukonèení èinnosti
V tomto kroku je nutné postupnì ukonèit bìh mikropoèítaèe nulovaním registrù
IRQEnReg a CWReg; po tìchto krocích se karta nachází ve stavu totožném jako po
zapnutí, resp. resetu poèítaèe.
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7.6. Pøíklady programové obsluhy v režimu 1
Programová podpora pøenosu dat je závislá na verzi implementovaného firmware a je
proto popsána v samostatné kapitole. Z obecného hlediska se jedná o pøenos dat,
pøíkazù a stavových informací prostøednictvím dvoubránové pamìti.
musí bìžet karta, k èemu je režim 1

• pøepnutí a inicializace režimu 1
- vyèkat na provedení pøedešlého povelu (tzn. na nulový stav registru CTRL)
- provést zápis hodnoty 1 do registru MODE 
- mikropoèítaè nastaví registr CTRL na hodnotu FFH  (cca za 10µs)
- mikropoèítaè vynuluje DPRAM
- mikropoèítaè pøednastaví bloky 1-3 na ètení typu a verze modulu s adresou 1
- mikropoèítaè nastaví TOL1 a TOL2 na hodnotu 10 (tzn. 10 ms)
- mikropoèítaè nastaví TBD1 a TBD2 na hodnotu 4 (tzn. 9600Bd)
- mikropoèítaè nastaví registr CTRL na hodnotu 0H  
- pøepnutí a inicializace je provedena do 2ms

• vlastní komunikace
- nastavit vlastní parametry komunikace (TOL1 a TBD1, popø.  TOL2 a TBD2)
- nastavit data zvoleného bloku (napø. pro blok 1 registry s adresami 0-7 a 1CH),

v pøípadì dávkové komunikace i dalších blokù
- spustit komunikaci zápisem povelu do registru CTRL
- vyèkat na provedení komunikace

(signalizováno vynulováním registru CTRL,resp. vyvoláním pøerušení)
- vyhodnotit stavový byte, resp. stavové byte blokù (registry SBBx); v pøípadì

úspìšné komunikace naèíst pøijatá data nebo vyhodnotit pøíèinu neúspìchu
- naèíst a vyhodnotit další diagnostické údaje

 V pøípadì neúspìšného pokusu o komunikaci je obsah v registrech pøijatých dat daného bloku
neplatný (registry jsou vynulovány).
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pin Cannon 9 význam signálu RS-485
1 GND
2 - - -
3 - - -
4 Z+   (zakončovací impedance pro RX/TX+)
5 Z-   (zakončovací impedance pro RX/TX-)
6 - - -
7 - - -
8 RX/TX+
9 RX/TX-

Tab.1. Zapojení vývodù konektorù Cannon 9.

adresa (hex) význam
00 ÷ 1F datový buffer
20 ÷ FD rezerva
FE povel
FF režim

Tab.2. Struktura DPRAM v režimu 0.

adresa (hex) význam
00 ÷ 1F datový buffer - blok 1
20 ÷ 3F datový buffer - blok 2
40 ÷ 5F datový buffer - blok 3
60 ÷ 7F datový buffer - blok 4
80 ÷ 9F datový buffer - blok 5
A0 ÷ BF datový buffer - blok 6
C0 ÷ DF datový buffer - blok 7
E0 ÷ FD konfigurační blok dat
FE povel
FF režim

Tab.3. Struktura DPRAM v režimu 1.

PCI-1052  v.1.0 Pøíloha II - tabulky

rev. 01.2003 II - 1



adresa (hex) význam
00  WR ADR1 vysílaná data - adresa modulu (viz. popis AIBus-2)
01  WR FCE1 vysílaná data - funkce modulu (viz. popis AIBus-2)
02  WR PER1 vysílaná data - periferie modulu (viz. popis AIBus-2)
03  WR CTRL1 vysílaná data - povel modulu (viz. popis AIBus-2)
04 ÷ 07 WR TDx1 vysílaná data - datové byte (viz. popis AIBus-2)
08 ÷ 17 RD RDx1 přijatá data - datové byte (viz. popis AIBus-2)
18 ÷ 1B RD TSx1 časová značka přijatých dat
1C WR CBL1 volby komunikační linky a počtu opakování
1D RD SBL1 skutečný počet opakování a status aktivity linek
1E RD SBM1 přijatý status byte modulu (viz. popis AIBus-2)
1F RD SBB1 stavový byte komunikačního bloku

20 ÷ 3F . . . . . . blok 2:  struktura shodná s blokem 1 (adresy 00÷1F)

40 ÷ 5F . . . . . . blok 3:  struktura shodná s blokem 1 (adresy 00÷1F)

60 ÷ 7F . . . . . . blok 4:  struktura shodná s blokem 1 (adresy 00÷1F)

80 ÷ 9F . . . . . . blok 5:  struktura shodná s blokem 1 (adresy 00÷1F)

A0 ÷ BF . . . . . . blok 6:  struktura shodná s blokem 1 (adresy 00÷1F)

C0 ÷ DF . . . . . . blok 7:  struktura shodná s blokem 1 (adresy 00÷1F)

E0 ÷ E1 RD TMx1 celková doba komunikace blok 1
E2 ÷ E3 RD TMx2 celková doba komunikace blok 2
E4 ÷ E5 RD TMx3 celková doba komunikace blok 3
E6 ÷ E7 RD TMx4 celková doba komunikace blok 4
E8 ÷ E9 RD TMx5 celková doba komunikace blok 5
EA ÷ EB RD TMx6 celková doba komunikace blok 6
EC ÷ ED RD TMx7 celková doba komunikace blok 7
EE  RD ACL aktivita linek v klidovém stavu
EF  . . . . . . rezerva
F0 ÷ F3 RD RTCNT RT časovač
F4 ÷ F7 WR/RD DTCNT data pro přednastavení RT časovače
F8 ÷ F9 WR TOLx1 timeout pro 1. linku 
FA ÷ FB WR TOLx2 timeout pro 2. linku 
FC WR TBD1 komunikační rychlost pro 1. linku 
FD WR TBD2 komunikační rychlost pro 2. linku 
FE WR/RD CTRL povel
FF WR MODE režim

Tab.4. Podrobná struktura DPRAM v režimu 1.

Poznámka RD nebo WR za adresou oznaèuje typickou operaci s registrem; principiálnì jsou však
všechny registry pøístupné pro obì operace.
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Obr.1. Rozmístìní dùležitých prvkù na desce PCI-1052.

K1, K2 konektory komunikaèních portù SIO1 a SIO2
X1, OSC krystalový oscilátor
JP1 konektor urèený pouze pro servisní úèely
LD1-1 LED indikující aktivitu portu SIO1 (RXD)
LD1-2 LED indikující aktivitu portu SIO1 (TXD)
LD2-1 LED indikující aktivitu portu SIO2 (RXD)
LD2-2 LED indikující aktivitu portu SIO2 (TXD)
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Obr.2. Schema zapojení konektoru karty PCI-1052 (interní schema obvodù desky).
(zakonèovací impedance vedení je vøazena propojením pinù 4-8 a 5-9)

Obr.3. Schema zapojení linky standardu RS-485.
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1. PCI bridge OX9162

1.1. PCI konfiguraèní registry
Popis vychází z "PCI local bus specification revision 2.2" vydané 18. prosince 1998.
Softwarový interface pro pøístup do PCI konfiguraèních registrù je popsán ve
specifikaci PCI BIOS (aktuálnì rev. 2.1 z 26.8.1994).

Offset Data
31 ............. 24 23 ............. 16 15 ............. 08 07 ............. 00

+00H Device ID (= DID) Vendor ID (= VID)
+04H Status Command
+08H Class Code Revision ID
+0CH BIST Header Type Reserved Reserved
+10H Base Address Register 0 (BAR0)
+14H Base Address Register 1 (BAR1)
+18H Base Address Register 2 (BAR2)
+1CH Base Address Register 3 (BAR3)
+20H Base Address Register 4 (BAR4)
+24H Reserved
+28H Reserved
+2CH Subsystem ID (= Sub ID) Subsystem VID (= Sub VID)
+30H Reserved
+34H Reserved Cap_Ptr
+38H Reserved
+3CH Reserved Reserved Interrupt Pin Interrupt Line
+40H

nepovinná část. . .
+FFH

Obsah dùležitých registrù:
VID 1760H  TEDIA
DID definuje typ karty TEDIA
Class Code 118000H  "other data acquisition adapter"
BAR0-BAR4 PnP bázové adresy prostorù pøiøazené PCI BIOSem
Sub VID 1760H  TEDIA
Sub ID podle registrové verze karty
Interrupt Pin èíslo IRQ kanálu (0 = žádný, 2 = IRQ2, 3 = IRQ3, ... , 15 = IRQ15)

Popis ostatních registrù lze nalézt v PCI BUS specifikaci.
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1.2. Struktura Base Address Register
Obsah bázových registrù (Base Address Register) je definován PCI BIOSem a
aplikace jej nesmí modifikovat; smí jej pouze èíst.
Registr má strukturu odlišnou pro MEM a I/O mapování, viz dále:

D31 ... D4 D3 D2 D1 D0
BASE (31-4) PREF Type  0 

0 urèuje MEM prostor
Type 0 0 umístìno v 32-bitovém adresovém prostoru

0 1 rezerva
1 0 umístìno v 64-bitovém adresovém prostoru
1 1 rezerva

PREF 0 funkce "prefetch" není povolena (viz. poznámka)
1 funkce "prefetch" je povolena (viz. poznámka)

BASE (31-4) bázová adresa v MEM prostoru (registr obsahuje vyšších 28 bitù;
skuteèná adresa vznikne operací ADR = BAR and FFFFFFF0);
v pøípadì BASE(31-4)=0 nebyl MEM prostor BIOSem pøidìlen

Funkce "prefetch" není øadièem OX9162 podporována.

D31 ... D1 D0
BASE (31-1)  1 

1 urèuje I/O prostor
BASE (31-1) bázová adresa v I/O prostoru (registr obsahuje vyšších 31 bitù;

skuteèná adresa vznikne operací ADR = BAR4 and FFFFFFFE);
v pøípadì BASE(31-1)=0 nebyl I/O prostor BIOSem pøidìlen

Pøestože Intel x86 architektura pracuje s 16-bitovým I/O adresováním, je podle PCI
specifikace nezbytné plné 32-bitové dekódování adresy. 
Nicménì v poèítaèích tøídy PC obsahuje BIOSem nastavená adresa nulové bity
D31-D16 a proto lze I/O pøístupy s výhodou využít i v reálném módu Intel x86
procesoru.

Struktura registru BAR uvedená výše je popsána z pohledu aplikaèního software
(resp. aplikaèního ovladaèe), kdy BAR poskytuje pøiøazenou bázovou adresu, avšak
nikoliv velikost prostoru. Tento údaj musí aplikace pøevzít ze znalosti PCI chipsetu.
Registr má odlišný význam pro detekèní procedury PCI BIOSu a metodou "pevnì
nulovaných" bitù umožní pøedat i informaci o požadavku na velikost prostoru.
Všechny karty TEDIA s chipsetem OX9162 mají konfigurovány prostory:
BAR0 256B I/O, urèen pro pøístup do funkèních registrù
BAR1 256B I/O, urèen pro pøístup do funkèních registrù
BAR2 32B I/O, urèen pro pøístup dokonfiguraèních registrù OX9162
BAR3 4kB MEM, urèen pro pøístup dokonfiguraèních registrù OX9162
BAR4 4kB MEM, urèen pro pøístup do funkèních registrù
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1.3. Mapování registrù v BAR0, BAR1 a BAR4
Lokální "pass-through" sbìrnice disponuje rozsahem až 512 registrù (tuto
konfiguraci využívají všechny karty TEDIA® osazené chipsetem OX9162) a
umožòuje tyto registry mapovat souèasnì v MEM i I/O PCI prostoru. Oba
alternativní pøístupy jsou z pohledu registrù zcela zámìnné.
Na níže uvedeném obrázku je zakresleno mapování funkèního registrového bloku 
o efektivní velikosti 512B do celkových 4kB (~1k x 32) prostoru BAR4 (využitá èást
prostoru je vyznaèena šedou výplní; zbývající registry MEM prostoru jsou
rezervovány) a znázornìn alternativní pøístup prostøednictvím dvou I/O prostorù
BAR0/BAR1 s kapacitou 2x 256B.

Pøíklad:
RD[BAR0+01H] ~ RD[BAR4+04H] 
WR[BAR1+FFH] ~ WR[BAR4+7FCH] 
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