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Abstract The goal of this paper is to demonstrate a Top Down Design strategy

for the development of digital systems. By partitioning the design into
subsystems and carefully defining the interactions between those
subsystems. the design can be developed with a "Stepwise
Refinement" approach. The correctness of the design is checked by
means of functional verification at each level.

In this paper the design of a unidirectional queue-chip is described.
This device can be used to transport data from a source system to a
drain system by means of a fully interlocked handshake protocol.
Much attention is paid to the implementation and testability of the
design.



Inleiding

De ontwikkeling met betrekking tot geïntegreerde schakelingen heeft ertoe geleid dat steeds
meer schakelingen als bouwsteen beschikbaar komen. Bovendien neemt de complixtelt van de
schakelingen toe. Verder wordt het steeds aantrekkelijker om schakelingen voor specifieke
toepassingen te integreren (ASle = application specific Integrated circuit). Deze ontwikkelingen
zetten de ontwerpers van dergelijke schakelingen onder grote druk: door de kortere
levenscyclus van een schakeling mag de ontwikkeltijd niet te lang zijn. terwijl de complexiteit
toeneemt. Bovendien worden er voortdurend strengere eisen gesteld met betrekking tot de
testbaarheid van een Ic. De beheersing van de complexiteit van een ontwerp is daarom een
essentieel punt In de ontwikkeling van een Ic.

In dit verslag wordt de "Top Down Design"-methode gedemonstreerd zoals deze wordt gebruikt
op de vakgroep 'Digitale Systemen'(EB) van de Faculteit der Elektrotechniek van de
Technische Universiteit Eindhoven. Deze methode gaat uit van een gestructureerde
ontwerpmethodiek, waarbij het uiteindelijke ontwerp wordt bereikt via verfijningen van een
model. Hierbij wordt een functioneel model opgesplitst In functionele subsystemen. Ieder
subsysteem wordt apart gemodelleerd en de Interacties tussen de subsystemen worden
zorgvuldig gedefinieerd. Vervolgens wordt het totale model, opgebouwd uit deze sub-niveau
modellen, door middel van simulatie functioneel geverifieerd met het gemodelleerde (en
gesimuleerde) gedrag van het hoog-niveau model. Het gevolg is dat er op leder subniveau een
functioneel juist ontwerp ligt. dat bestaat uit modules van overzienbare complexiteit. Deze
aanpak opent tevens de mogelijkheid om op eenvoudige wijze het ontwerp door verschillende
groepen ontwerpers te laten Implementeren, waarbij de eenduidigheid van de in- en
outputsignalen gegarandeerd zijn.
Verder wordt er bij deze ontwerpmethodiek van uitgegaan dat de testbaarheid van het ontwerp
onder de verantwoordelijkheid van de ontwerper valt, waarbij ad hoc testbaarheid niet
acceptabel is. Ontwerpen met testbaarheid als uitgangspunt wordt daarom ten zeerste
benadrukt. Dit heeft tot gevolg dat niet altijd de meest vernuftige oplossing gekozen wordt. In
deze opvatting mag testbaarheid oppervlakte en eventueel verwerkingsnelheid -zolang aan de
functionele specificaties wordt voldaan- kosten, omdat testen een belangrijk deel van de
kosten van een chip vormt en omdat het de kwaliteit -en daarmee de servlcekosten- van het
eindprodukt beïnvloedt.

In dit verslag wordt de "Top Down Design"-methode toegepast op een queue-chip. Deze
queue-chip is een interface-bouwsteen die het mogelijk maakt om data van een bronsysteem
naar een onafhankelijk putsysteem over te dragen. Dit gebeurt door middel van een handshake
protocol. Tijdens het ontwerpen lag de nadruk op duidelijkheid en testbaarheid, omdat
didactische overwegingen bij implementatiekeuzes een belangrijke rol speelden.
Bij het schrijven van het verslag lag de nadruk op de didactiek, waarbij Is verondersteld dat
stagaires van het MBO en HBO-onderwijs zich zonder problemen de ontwerpfilosofie eIgen
kunnen maken. Hetgeen ertoe heeft geleid dat iedere ontwerpstap uitvoerig Is uitgewerkt.
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In hoofdstuk 1 wordt Ingegaan op de algemene eigenschappen van een queue-chip en op een
aantal problemen waarmee tijdens het ontwerpen rekening gehouden moet worden. Hoofdstuk
2 geeft een overzicht van de mogelijke interfaces die In de queue-chip geïmplementeerd
zouden kunnen worden. In de laatste paragrafen van hoofdstuk 2 worden deze mogelijkheden
geëvalueerd. Met hoofdstuk 3 begint de echte ontwerpfase; hierin wordt de functionele
specificatie van de queue-chip beschreven. Deze functionele specificatie leidt tot het eerste
model van de chip. Hoofdstuk 4 gaat in op de problemen met betrekking tot de
ontwerpomgeving. Het gehele ontwerptraject wordt In hoofdstuk 5 uit de doeken gedaan.
Hoofdstuk 6 behandelt de problematiek van het testen van de chip. Het resultaat van het
ontwerptraject wordt in hoofdstuk 7 beschreven. Tenslotte volgen In hoofdstuk 8 enkele
afsluitende opmerkingen met betrekking tot de ervaringen met het ontwerpen van de queue
chip.
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Hoofdstuk 1 VERKENNING VAN HET ONDERWERP; DE QUEUE-CHIP

In zijn meest eenvoudige vorm Is een queue een buffer tussen een data-leverend systeem
(bronsysteem) en een data-verwerkend systeem (putsysteem), waarbij de data die als eerste
aangeleverd wordt ook als eerste verwerkt wordt (FIFO principe: "first In first out").
Het bronsysteem genereert één of meerdere datawoorden. Deze zullen over het algemeen niet
direct door het putsysteem verwerkt kunnen worden. Daarom zal de data tijdelijk In een buffer
opgeslagen moet worden. Het Is duidelijk dat de buffer, c.q. de queue, de data niet mag
accepteren Indien de buffer vol Is. De queue moet dit aan het bronsysteem melden. Wanneer
het putsysteem daarna wel data kan ontvangen zal het deze data uit de queue willen halen. De
queue leeg dient dan ook aan het putsysteem een "leeg"-melding te doen.
In de queue-chip moeten dus drie subfuncties geïmplementeerd worden:
1) de queue-chip moet een opslag-capaciteit hebben.
2,3) de queue-chip moet twee Interfaces met de externe systemen hebben; één Interface naar

het bronsysteem en één Interface naar het putsysteem.

In de opslagcapaciteit kan worden voorzien door de queue-chip uit te rusten met een Intern
geheugen. Dit geheugen moet beheerd worden; de juiste adressen en stuursignalen moeten
aangeboden worden. Dit impliceert een vierde subfunctie voor de queue-chip:
4) het interne geheugen moet correct beheerd worden door een arbiter/server.

figuur 1.1: algemeen "bron-queue-put"-systeem

~

Op het interne geheugen worden twee acties uitgevoerd; lezen en schrijven. Om de optimale
verwerkingssnelheid te bereiken zouden deze twee acties zo mogelijk samen moeten vallen,
hetgeen een dual ported RAM vergt. Dit type RAM wordt echter niet door de
ontwikkelomgeving (zie hoofdstuk 4) ondersteund, waardoor een dergelijk geheugen volledig
met de hand moet worden aangemaakt (full custum technieken). De ontwikkelomgeving heeft
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wel de mogelijkheid single ported statisch RAM te generen. Het gebruik van dit laatste
type RAM levert een a verwerkingssnelheid van de data op. maar is voorkomt dat het RAM .__--
met de hand voll g gecontroleerd moet worden (correct by construction).,,-- ..- ,. - ' "

-.~----~_...-----.,.......,...._.~----'----~-~ .. ~. ,..,--'" ..

ö~ :~~e interfaces moeten volgens een bepaald protocol met de~~stemen
communiceren. In hoofdstuk 2 wordt hierop nader ingegaan. ~.

ad 4:
Het probleem Is dat op het single ported statische RAM slechts één bewerking (lezen of
schrijven) tegelijkertijd uitgevoerd kan worden, terwijl de aanvragen van het bron- en
putsysteem wel op hetzelfde moment binnen kunnen komen. Dit houdt in dat het verkeer van
en naar het SRAM geregeld moet worden.
Een oplossing is om dan één van de twee acties Qezen of schrijven) een hogere prioriteit toe te
kennen. Het optimale priorIteitenschema is afhankelijk van de toepassing van de queue-chip;
bijvoorbeeld zal schrijven altijd voorang op lezen hebben In het geval dat er data verloren kan
gaan omdat het bronsysteem geen interne buffering heeft. Zo zijn er ook voorbeelden
denkbaar waarbij een vaste leesprioriteit beter is.
Hoewel een vaste prioriteit eenvoudig te realiseren is. bestaat de mogelijkheid dat dit resulteert
in extreem lange wachttijden. Indien schrijven altijd voorrang heeft is het mogelijk dat er pas
gelezen kan worden als de queue vol is. Dit heeft tot gevolg dat uiteindelijk de lees- en
schrijfacties elkaar afwisselen. Hierdoor zal, bij grote hoeveelheden data, de queue schijnbaar
één woord diep zijn.
Bij de implementatie van de queue-chip is gekozen om de prioriteit van de beide acties af te
wisselen; indien de aanvragen samenvallen zal het type aanvraag dat het laatst behandeld is de
laagste prioriteit hebben. Door deze keuze wordt voorkomen dat één van beide externe
systemen lange wachtijden krijgt opgedrongen. Het nadeel van deze keuze is dat een
complexere schakeling nodig is om dit te realiseren.

§ 1.1 Problemen met het SRAM-beheer.

Om het interne geheugen goed te kunnen beheren moet aan de volgende voorwaarden
worden voldaan:
- de data-volgorde moet gehandhaafd blijven. ondanks het afwisselend voorkomen van de

lees- en schrijfoperaties. Dit betekent dat wanneer twee woorden aaneensluitend in de queue
gezet worden zij ook aaneensluitend uit de queue gehaald moeten worden;

- indien de queue leeg is mogen er geen leesaanvragen van het putsysteem behandeld
worden;

- Indien de queue vol is mogen er geen schrijfaanvragen van het bronsysteem behandeld
worden.

Het eerste probleem dat zich hierbij voordoet is dat het SRAM slechts één adresbus heeft. Er
worden twee afzonderlijke adrestellers bijgehouden, waarvan de Inhoud beurtelings aan de
adresbus van het SRAM wordt aangeboden.

Het tweede probleem is dat de queue niet oneindig groot is. Om toch de datavolgorde te
handhaven zouden de adrestellers door moeten tellen, ook al is het laatste SRAM-adres
bereikt. Door begin- en eindadres van het SRAM aan elkaar te koppelen (doortellen met een
eindig aantal bits = wrap around) ontstaat een ringstructuur. Het nadeel van deze methode is
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figuur 1.2 : queue beheer

Wp

Hp

Rp

Hp

Wp

Wp
)

Bl~ 4...o1coell4e .1...
1eeg

-r-..--..--..........--..-----r--...,--

\ Bl~ 4e w11.D4e a1...

)~

~7,7J'7~p,72j~~~

Conclusie: Indien de lees- en
schrijfadresteller gelijk zijn en de
laatste actie een leesactie geweest
is zal de queue leeg zijn. Er mag
dus geen leesaanvraag
gehonoreerd worden v66rdat er
nieuwe data In de queue gezet Is,
ofwel de beide adrestellers weer
naar een verschillend
geheugenadres wijzen. Indien de twee pointers ongelijk zijn mag er gelezen worden als de
laatste actie een schrijfactie is geweest (alternerende prioriteit), of indien er geen
schrijfaanvraag voorligt.
Eenzelfde redenering voor schrijfacties leidt tot de conclusie dat de queue vol Is indien de twee
adrespointers gelijk zijn en de laatste actie een schrijfactie was. Er moet dan eerst gelezen
worden, voordat verder geschreven mag worden. Verder mag er altijd geschreven worden
indien de adrespointers ongelijk aan elkaar zijn en de laatste actie een leesactie Is geweest
(alternerende prioriteit), of wanneer er geen leesaanvraag is.

dat niet direct duidelijk is waar geldige data begint of eindigt, hetgeen vooral van belang Is bij
een volle of een lege queue.
Stel dat op een gegeven moment
het leesadres kleiner is dan het
schrijfadres. Dit betekent dat alle
adressen die lager zijn dan het
schrijfadres. maar groter dan het
leesadres. geldige data bevatten
die nog gelezen moet worden. Het
is duidelijk dat, indien verder alleen
gelezen wordt, de queue leeg
raakt. Tijdens het lezen zal de
schrijfadresteller niet opgehoogd
worden, terwijl dit wel het geval is
met de leesadresteller; hierdoor
zullen bij een leeggelezen queue
de twee adrespointers naar
dezelfde geheugenplaats wijzen.

De voorgaande conclusies zijn "formeel" als volgt weer te geven:

LEESACTIE:
SCHRIJFACTIE:

Rsucc := Rreq & ( Wlast + (nWreq & nAddrEq»
Wsucc := Wreq & (nWlast + (nRreq & nAddrEq»

Hierbij hebben de gebruikte booleaanse variabelen de volgende betekenis:
- Wlast: Indien de laatste, afgeronde. cyclus een schrijfcyclus is zal Wlast de waarde -true"

hebben en Ingeval van een leescyclus waarde "false", Dit laatste wordt aangegeven
door "nWlast".

- Rreq: Het putsysteem zal een service-aanvraag Indienen door de queue-chip te
selecteren (nOCS is dan laag) en vervolgens ORFD hoog te maken; Rreq zal de
waarde "true" hebben. Behoeft het putsysteem geen service dan heeft Rreq de
waarde "false". Dit wordt aangegeven met "nRreq".
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- Wreq: Het bronsysteem zal een schrijfverzoek indienen door de queue-chip te selecteren
(nICS is dan laag) en vervolgens nlDAV laag te maken; Wreq zal de waarde "true"
hebben. Behoeft het bronsysteem geen service dan heeft Wreq de waarde "false".
Dit wordt aangegeven met "nWreq".

- AddrEq: AddrEq zal de waarde "true" hebben wanneer de twee adrespointers Wadres en
Radres naar dezelfde geheugenplaats wijzen. Bij ongelijke adrespointers zal WJast
de waarde "false" hebben. Dit laatste wordt aangegeven met "nAddrEq"

- Wsucc: Als Wsucc "true" is mag een schrijfaetle uitgevoerd worden. Zolang Wsucc "false"
mag geen schrijfactie uitgevoerd worden.

- Rsucc: Zodra Rsucc "true" is mag een leesactie uitgevoerd worden. Zolang Rsucc "false"
mag geen leesactie uitgevoerd worden.

§ 1.2 Overwegingen aangaande de testbaarheid

Indien een digitaal systeem niet goed functioneert moet de fout geïsoleerd en, zo mogelijk,
verholpen worden. Een aantal factoren spelen hierbij een belangrijke rol. Zo zullen de kosten
van onderhoud en reparatie hoger zijn naarmate het systeem groter en moeilijker te bereiken
Is. Daarbij komt dat de kosten van stilstand hoger zijn naarmate het systeem strategisch
(economisch of militair) gezien belangrijker is en zal het moeilijker zijn om de fout te herstellen.
Het is daarom van groot belang dat alleen geteste componenten gebruikt worden (om de
foutkans te verkleinen) en dat het systeem als geheel snel te testen is (waardoor fouten snel
gelokaliseerd kunnen worden). Dit betekent dat de gebruikers van ic's hoge eisen stellen aan
de testbaarheid van deze componenten.
Ook vanuit het oogpunt van de producent is een goed testbare chip een eerste vereiste; om
een ic te testen is dure testapparatuur nodig. Bovendien kunnen kosten worden uitgespaard
door een eventuele fout zo vroeg mogelijk te onderkennen; een (fout) ic kost minder geld
naarmate de chip minder processtappen doorlopen heeft, bijvoorbeeld indien er nog geen
behuizing om het plakje silicium heen zit. Verder kan de kwaliteit van het produktieproces
beoordeeld worden aan de hand van de hoeveelheid foutieve chips. Het is het belangrijk te
weten wat er precies fout is gegaan (bijvoorbeeld fouten die zijn ontstaan door een slecht
masker).
De correcte werking van de chip wordt op drie manieren getest:
1) het gedrag van het ontwerp moet voldoen aan de functionele specificaties. Dit vereist

een functionele verificatie van het ontwerp, hetgeen onder de verantwoordelijkheid van
de ontwerper valt.

2) eventuele fouten in de structuur van het ic moeten herkend kunnen worden. In de test
worden fouten bekeken die zijn ontstaan tijdens de produktie, zoals kortsluitingen en
open verbindingen. De ontwerper is verantwoordelijk voor een goed en eenvoudig
testbare schakeling.

3) het ontwerp moet tevens voldoen aan parametrische eisen, zoals acceptablele lekstroom,
juiste niveau- en treshold levels en minimale fan-in en -out. Fouten die hiermee
samenhangen zijn procesafhankelijk en dus dient de producent ervoor te zorgen dat aan
de eisen met betrekking tot deze grootheden wordt voldaan.
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ad 1:
Bij de ontwerpstrategie, die in dit verslag wordt gedemonstreerd, is de functionele verificatie
volledig verweven met het ontwerpproces; na iedere verfijning van de gedragsbeschrijving van
het ontwerp wordt de juistheid aangetoond via simulatie van het gedrag. Wanneer uiteindelijk
het gedrag van de chip zèlf getest gaat worden is er geen sprake meer van een functionele
verificatie maar van een functionele test.
Dit wordt in een later (hoofdstuk 6) uitgebreider besproken.

ad 2:
Om de structuur van het ic te testen moeten alle verbindingen en poorten in het ic op hun
juiste functioneren worden getest. In principe kan het ic structureel getest worden door alle
mogelijke combinaties van ingangssignalen aan het ic aan te bieden en de respons hierop te
controleren aan de hand van een (computer)model. Indien de schakeling zou bestaan uit "n"
ingangen met "m" toestanden zou het totale aantal testvectoren (dit Is de Inputvector met de
verwachte outputvector) 2(m+n) zijn. Het spreekt voor zich dat een dergelijke uitputtende test
(exhaustive testing) bij een grote, sequentiële schakeling zeer veel tijd kost.
Een meer efficiënte manier van testen wordt verkregen door de mogelijke fouten van de
schakeling in het (computer)model van de schakeling mee te nemen. Met dit model kan de
testbaarheid van de schakeling geanalyseerd worden. Een veelgebruikt model is het "single
stuck at"-model. Volgens dit model gedragen alle mogelijke fouten zich als kortsluitingen tussen
een poortaansluiting en één van de voedingslijnen. Een kortsluiting van een poortaansluiting
naar de positieve voedingslijn is een "stuck at one"-fout, een kortsluiting van een
poortaansluiting naar de aardlijn is een "stuck at zero"-fout. Aan de hand van dit model wordt
bekeken of een eventuele fout naar buiten gepropageerd kan worden. Hierbij wordt
verondersteld dat er slechts één enkele fout optreed, waardoor het mogelijk is dat meerdere
fouten elkaars effect maskeren.
Het model stamt uit het TIL-tijdperk en is daarom onvolledig ten opzichte van de CMOS
schakelingen; bridging-fouten, dataretentie-fouten en stuck-open-fouten worden in het model
niet meegenomen. Dit betekent dat slechts een beperkt deel van alle CMOS-fouten (zo'n 40%)
door het model beschreven wordt. Toch wordt dit model veel gebruikt, omdat er programma's
bestaan die de testbaarheid van een schakeling op basis van dit model snel kunnen
analyseren. Door een set Inputvectoren aan zo'n analyseprogramma (bijvoorbeeld HILO) aan te
bieden kan gekeken worden of alle fouten door deze set getest worden (fault-cover 100%),
zoniet dan moet de set van testvectoren uitgebreid worden. Een beginset zou kunnen bestaan
uit de vectoren die gebruikt zijn bij het functioneel testen van het ic.

Omdat het uitdenken van een goede testset een moeizaam proces is zijn hiervoor algoritmen
ontwikkeld, gebaseerd op de volgende principes:
• om een optredende fout te ·zien", moet er een pad zijn dat loopt van het knooppunt dat

getest wordt naar een uitgangspin (primaire output); de fout moet observeerbaar zijn. Dit
pad kan al in de schakeling aanwezig zijn, maar het kan ook zijn dat er bij het ontwerpen
van het Ic speciale maatregelen getroffen moeten worden om dit pad te maken.

- er moet een pad zijn dat van een ingangspin (primaire input) naar het te testen knooppunt
loopt. Hierdoor is het mogelijk het knooppunt dusdanig te exciteren dat de (eventuele) fout
optreedt; het knooppunt is controleerbaar. Ook hier geldt dat zo'n pad van nature aanwezig
is, of speciaal door de ontwerper voor testdoeleinden gemaakt wordt.
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Er zijn een aantal methodes ontwikkeld, die het testen van een ic vergemakkelijken en/of
verbeteren:
- een geheel of gedeeltelijke zelftest van het ic. Hierdoor kan op snelle wijze de chip beproeft

worden, waarbij moeilijk te testen knooppunten ook meegenomen worden.
- het gebruik van een scanpad waardoor alle knooppunten observeerbaar en controleerbaar

worden.

Hoewel een goede testbaarheid afhankelijk is van de gekozen implementatie, moet de
ontwerper zich tijdens het ontwerpproces bewust zijn dat een keuze op een hoger niveau
invloed op de testbaarheid kan hebben. Zo moet de schakeling verdeeld worden In testbare
modules en moet de ontwerper van tevoren bedacht hebben welke teststrategie voor het
ontwerp het meest geëigend is.

De volgende strategieën komen in principe voor het ontwerp van de queuchip In aanmerking:
- zelftest.
- scanpad.
- boundary-scan.

§ 1.2.1 Zelftest

Het is mogelijk om op het ic zelf een schakeling te maken die alle testvectoren genereert en
aan de rest van het ic aanbiedt. Deze methode spaart veel tijd omdat de testvectoren niet met
de hand ingevoerd hoeven te worden. Bovendien is er ook geen dure apparatuur nodig om de
test uit te voeren.
Het nadeel van deze test is dat er extra logica nodig is (die ook getest moet worden) en dat de
test beperkt blijft tot een go/no-go test.
Daarom Is deze test slechts geschikt bij:
- grote series omdat dan een optimale test geïmplementeerd kan worden waarbij de extra

ontwikkelkosten over een groot aantal chips verdeeld kunnen worden.
- gevallen waar de kosten van de test belangrijker zijn dan een diepgaande foutanalyse, zodat

een goed/fout-test voldoende is.
• situaties waarbij de set testvectoren groot is (een zelftest is meestal een uitputtende test).

Door het ic In de testrnode te zetten wordt de zelftest geïnitialiseerd, waardoor alle Interne
gates (functioneel) getest worden. Deze test kan met maximale kloksnelheid uitgevoerd worden
waardoor de test een meerwaarde krijgt ten opzichte van statische tests.
Zodra de test is voltooid bepaald de eindtoestand of het ic goed of fout is.

In principe is de queue-chip uitermate geschikt om een zelftest te Implementeren. Het ic
bestaat voornamelijk uit flipflops die eenvoudig tot pseudorandom generators te koppelen zijn.
De complexiteit van het ic is echter dusdanig dat er door een scantest geen grote tijdwinst is.
Bovendien moet het ic analytisch testbaar zijn, hetgeen niet met een zelftest mogelijk is.
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§ 1.2.2 MBoundary scan"-test

Het idee achter de "boundary scan"-test is dat een volledig systeem, c.q. een volledig PCB,
goed testbaar moet zijn. Iedere schakeling binnen het systeem moet afzonderlijk te testen zijn
zonder dat er veel tijd of dure apparatuur voor nodig is. Hiertoe moeten alle ic's die in het
systeem verwerkt zijn aan bepaalde voorwaarden voldoen:
- ze moeten testbaar zijn, eventueel met behulp van een zelftest of scantest.
- alle IjO-aansluitingen moeten scanbaar zijn.
- er moet een bypass mogelijk zijn.
- er is een speciale state machine nodig die het ic in een bepaalde mode kan zetten

(testmode, bypass, testen van IjO-aansluitingen of normaal bedrijf).

Indien aan deze voorwaarden is voldaan is het mogelijk om een specifiek ic te selecteren en te
testen; er is namelijk altijd een pad te creëren van en naar de centrale tester door de
omliggende ic's in bypass-mode te zetten. Vervolgens wordt het betreffende ic in testmode
gezet en wordt de test uitgevoerd. Eventueel zijn meerdere ic's parallel te testen.
Verder is het ook mogelijk om de verbindingen tussen de componenten te testen; het is
namelijk mogelijk een volledig scanpad te creëren omdat alle IjO-aansluitingen scanbaar zijn.

Hoewel deze testmethode een standaard lijkt te worden, is de boundary-scan voor de
eenvoudige queue-chip niet geëigend. Enerzijds omdat de speciale IjO-pads niet in de
bibliotheek aanwezig zijn. Anderzijds omdat de complexiteit van de vereiste speciale state
machine de complexiteit van de queue-chip tenminste evenaart.

§ 1.2.3 Scanpad

Knooppunten die diep in de schakeling liggen vormen het grote probleem voor een goede
testbaarheid. Deze knooppunten zijn ten eerste moeilijk te controleren en ten tweede zijn zij
moeilijk te observeren. Om toch een goede testbaarheid te verkrijgen zou het mogelijk moeten
zijn om, door middel van extra aansluitpinnen, op bepaalde knoopppunten bepaalde data te
zetten en andere knooppunten te bekijken. Echter het aantal aansluitpinnen voor het Ic is
beperkt.
Indien In de schakeling flipflops zitten kan een scanpad een oplossing voor dit probleem zijn.
Door alle flipflops via een keten aan elkaar te rijgen wordt het mogelijk om data seriëel in en uit
de schakeling te schuiven. Hiertoe moeten wel speciale flipflops (scanable ff.) gebruikt worden
waarbij een testmode mogelijk Is.
Normaliter werken de flipflops onafhankelijk. In de testmode schuiven ze de databits van de
keten door. Omdat de flipflops de toestand van de schakeling bepalen en omdat de
combinatoriek van de schakeling door de flipflops wordt omsloten, Is de schakeling beter te
testen.

Het grote voordeel van deze testmethode Is de software-ondersteuning die beschikbaar is. Het
is namelijk mogelijk om de testvectoren automatisch te genereren. Het grootste nadeel van
deze methode Is dat de scanflipflops meer oppervlakte vergen dan de standaard flipflops. De
testbaarheid van het ontwerp wordt echter dermate vergroot dat het verlies aan
chipoppervlakte ruimschoots wordt gecompenseerd. De scanpad-methode zal daarom ook in
de queue-chip toegepast worden.
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§ 1.2.4 RAM-test

Het testen van het RAM vraagt om een geheel efgen aanpak. Naast structurele fouten als
stuck-at-fouten zijn er fouten mogelijk die direkt te maken hebben met het functioneren van een
geheugencel. Zo is het mogelijk dat een cel niet adresseerbaar is of de data nJet goed
vasthoudt (stuck-open- en dataretentie-fouten). Ook is er overspraak tussen de verschillende
geheugencellen mogelijk (state coupling, transition coupling).
Een uitputtende test is de enige methode om de structuur van een geheugen te testen. Het
gevolg hiervan is dat iedere geheugencel apart moet worden beschreven, waarbij alle andere
cellen gecontroleerd moeten worden. Om het geheugen te testen zal de data en het adres voor
het geheugen apart te controleren en te observeren moeten ziJn. Hiervoor moeten In het
ontwerp voorzieningen aanwezig zijn.
Een mogelijke test is de ''walking onesjwalking zeroes"-test. Hierbij wordt eerst Iedere cel apart
met een één beschreven tot het gehele geheugen vol met enen staat. De tweede slag bestaat
uit de vervanging van alle enen door nullen.

Uit experimenten met geheugens op basis van het "spot defect"-model blijkt dat dit
testalgorithme enige aanpassing behoeft. Voor het testen van de queue-chip zal daarom het
algoritme gebruikt worden dat door R. Dekker in diens afstudeerverslag "Fauit Modeling and
Self-test of Statie Random Access Memories" staat.
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Hoofdstuk 2 MOGELIJKE INTERFACES

De communicatie tussen de queue en de buitenwereld (de externe systemen) moet aan een
aantal regels voldoen. Deze regels vormen een protocol. Voorbeelden van protocollen die In

aanmerking komen zijn:

- Direct 1/0
- 1/0 via een fully interlocked handshake protocol

* tweedraads Interface (2HS)
* driedraads interface (3HS)

De queue-chip zal zijn toepassingen vinden In processorsystemen. Om de prestaties van
dergelijke systemen te verbeteren Is er meestal geen directe communicatie met de CPU, maar
verloopt de communicatie via andere (hulp)processoren:
- een Interrupt-processor
- een OMA-processor (OMA = direct memory access)

Indien de queue-chip binnen een dergelijk CPU-systeem moet functioneren zullen er extra
aansluitingen nodig zijn die communicatie met de hulpprocessoren mogelijk maken.

Afgezien van de vraag aan welke regels de communicatie moet voldoen. moet de richting van
het data-transport ook bepaald zijn. Het Is namelijk mogelijk dat één extern systeem zowel een
bron- als een putfunctie kan vervullen. In dat geval moet de queue-chip bldirectloneel zijn. Als
een extern systeem slechts één functie kan vervullen (hetzij bron- hetzij putsysteem) behoeft de
queue-chip slechts unidirectioneel te zijn.

De queue-chip moet bij voorkeur zo ontworpen zijn dat deze algemeen toepasbaar Is. Dit
impliceert dat alle bovenstaande mogelijkheden in het ontwerp zijn meegenomen. Echter, het
aantal aansluitpinnen van de chipbehuizing Is beperkt. Dit betekent dat uit de geschetste
mogelijkheden een keuze gemaakt moet worden.

N.B. Bij de bespreking van de benodigde signalen wordt het systeem beschouwd vanuit de
queue-chip; zo zal IRFD betekenen dat de queue-chip gereed is om data te ontvangen.

§ 2. 1 Direct 110

Bij Direct input wordt data rechtstreeks naar de queue geschreven. Hierbij verifieert het
bronsysteem niet of de data daadwerkelijk door de queue Is overgenomen en dus is het
mogelijk dat er data verloren gaat. Om dit te voorkomen zou het bronsysteem eerst moeten
controleren of de queue wel beschikbaar is. Hiervoor Is een extra signaal nodig, bijvoorbeeld
een RDY-signaal. Dit signaal zal tevens gebruikt kunnen worden om te melden dat de queue
vol is; de queue is dan niet "ready".

Bij Direct output verwacht het putsysteem dat er data van de queue beschikbaar Is en dat deze
op een leescommando op de databus wordt gezet (of er al staan). Als de queue echter leeg Is,
zal ongeldige data Ingeklokt worden. Om dit te voorkomen moet er een signaal zijn dat
aangeeft dat de queue beschikbaar Is (RDY).
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nWri te

Rdy

figuur 2.1: timing bij Direct 1/0

nRead

Rdy

schrijfcommando van bronsysteem naar queuechip.
leescommando van putsysteem naar queuechip.
input ready, van queuechip naar bronsysteem.
output ready, van queuechip naar putsysteem.

Om de queuechip voor het direct 1/0 protocol geschikt te maken zijn de volgende signalen
nodig:

nWrite
nRead
IRDY
ORDY

N.B. Het gebruik van een RDY-signaal betekent dat er wèl terugmelding van de queue-chip
naar de externe systemen bestaat. Hierdoor is er geen sprake meer van een Direct 1/0
protocol.

§ 2.2 1/0 via een fullV interlocked handshake protocol

Bij direct 1/0 is er geen terugmelding van de queue (tenzij dit extra wordt toegevoegd, zie §

2.1). Hierdoor is het mogelijk dat het bronsysteem data naar de queue stuurt, terwijl de queue
vol Is. Het gevolg hiervan Is dat de data verloren gaat. Verder Is het mogelijk dat het
putsysteem verkeerde data Inleest. Wanneer de queue leeg is zal de queue-chip geen nieuwe
data op de uitgangsdatabus zetten; dit betekent dat het putsysteem de data die dan toevallig
op de databus staat Inklokt.
Om foutieve overdracht van data te voorkomen, moeten twee communicerende systemen van
elkaars status op de hoogte zijn. Het handshake protocol schept de voorwaarden voor deze
intelligente vorm van communicatie.
Er zijn twee varianten op het handshake protocol mogelijk. Normaliter zal het protocol
uitgevoerd worden door één bronsysteem en één putsysteem. Hierbij zijn twee communicatie
lijnen voldoende (2HS). Ingeval dat één bronsysteem meerdere putsystemen tegelijkertijd moet
aansturen is er een extra lijn nodig (3HS).

§ 2.2.1 Tweedraads HS

Bij het tweedraads-HS (2HS) protocol zijn tussen een bron- en een putsysteem twee signalen
nodig. Het ene signaal geeft de status van het bronsysteem door aan het putsysteem (DAV:
data available), het andere geeft de status van het putsysteem door aan het bronsysteem
(RFD: ready for data). Omdat de queue-chip communiceert met twee externe systemen zal de
queue-chip vier signalen nodig hebben:
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(Ten opzichte van het bronsysteem Is de queue-chip een putsysteem)
nlDAV (laag actief) input data available, van bron naar queue.

- IRFD (hoog actief): input ready for data, van queue naar bron.

(Ten opzichte van het putsysteem is de queue-chip een bronsysteem)
- nODAV (laag actief): output data available, van queue naar put.
- ORFD (hoog actief) : output ready for data, van put naar queue.

Het protocol is dusdanig dat meerdere systemen in cascade gezet kunnen worden zonder dat
extra logica nodig Is. De queue kan daarom zonder meer verlengd worden door verscheidene
queue-chips achter elkaar te plaatsen.

nI DAV

IRFD

nODAV

ORFD

figuur 2.2: timing bij 2HS

Het protocol tussen bronsysteem en queue-chip verloopt als volgt:
Indien de queue niet vol is en data kan ontvangen, zal het IRFD-signaal hoog zijn. De
queuechip zal wachten tot het bronsysteem aangeeft dat er geldige data op de databus staat.
Op dat moment zal de queue-chip de data Inklokken en tevens het IRFD·slgnaal laag maken
om kenbaar te maken dat er nieuwe data op de databus gezet mag worden. Wanneer de
nieuwe data verwerkt Is zal het IRFD-slgnaal weer hoog worden.
Het bronsysteem zal wachten totdat de queue aangeeft data te kunnen ontvangen. Tot zolang
zal het nlDAV-signaal hoog zijn. Op het moment dat de queue klaar Is om data te ontvangen
(IRFD = hoog) en het bronsysteem nieuwe data op de databus heeft gezet, zal het bronsysteem
nlDAV laag maken. Zolang de queue de data niet heeft ingeklokt zal de data blijven staan.
Heeft de queue de data wel Ingeklokt (IRFD=laag), dan kan de databus vrijgemaakt worden en
wordt nlDAV weer hoog, ten teken dat er geen geldige data op de databus staat.
De communicatie tussen de queuechip en het putsysteem verloopt identiek, alleen geeft het
putsysteem hier data te willen ontvangen (ORFD = hoog) en zal de queue, zolang ze niet leeg
is, hierop reageren (nODAV=laag).

§ 2.2.2 Driedraads HS

Indien een enkel bronsysteem meerdere putsystemen van data moet voorzien volgens het 2HS
zijn er teveel verbindingen nodig; ieder putsysteem heeft een eigen IRFD-uitgang om te melden
wanneer de data Is ingeklokt en wanneer nieuwe data ontvangen kan worden. Het is echter
mogelijk om de terugmeldingen samen te voegen; het DAV-signaal van het bronsysteem wordt
naar alle putsystemen gevoerd en het RFD-signaal voor het bronsysteem is de sommatie
(wlred-and) van alle RFD-signalen van alle putsystemen.
Indien alle putsystemen even snel reageren is er niets aan de hand. Zodra er echter verschil
tussen de putsystemen is bestaat de mogelijkheid dat de trage systemen de verkeerde data
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Inklokken: het snelste putsysteem bepaalt namelijk wanneer het gezamelijke RFD-slgnaal laag
wordt. Op dat moment mag het bronsysteem de data van de databus halen. Om fouten In de
data-overdracht te voorkomen moeten maatregelen worden genomen waardoor de timing van
het protocol mede door het traagste systeem wordt bepaald. Door de wlred-and van de IRFD
signalen als IRFD-Input voor het bronsysteem te gebruiken wordt bereikt dat het snelste
systeem aangeeft dat de data ingeklokt is en bepaalt het traagste systeem wanneer het totaal
van alle putsystemen nieuwe data kan accepteren. Door het Inverse signaal van Iedere IRFD als
wlred-and signaal aan het bronsysteem aan te bieden wordt bereikt dat het traagste signaal
bepaalt wanneer er nieuwe data op de databus gezet mag worden.
Het driedraads HS-protocol kent drie signalen:
- een signaal van bronsysteem naar het collectief van putsystemen (DAV: data avallabie);
- een signaal van putsystemen naar bronsysteem dat nieuwe data op de databus gezet mag

worden: de wired-and van alle RFD-signalen (RFD: ready for data);
- een signaal dat aangeeft dat de data van de databus mag verdwijnen: de wlred-and van de

Inversies van de afzonderlijke RFD-signalen (DAC: data accepted).

nIDAV nODAV

IRFD

ITIAC

ORFD =
AND: (rfd1,rfd2, •• )

ODAC =
AND (rfd1, rfd.2, .~-)

input data available, van bron naar queue
input ready for data, van queue naar bron
input data accepted, van queue naar bron
output data available. van queue naar put
output ready for data. van put naar queue
output data accepted, van put naar queue

figuur 2.3: timing bij 3HS

Omdat de queuechip zowel een put- als een bronfunctie heeft moeten de protocolsignalen
dubbel uitgevoerd worden:

nlDAV (laag actief)
IRFD (hoog actief)
IDAC (hoog actief)

nODAV (laag actief)
ORFD (hoog actief)
ODAC (hoog actief)
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§ 2.3 Communicatie met een processorsvsteem

Bij de vorige protocollen, directe 1/0 en handshake 1/0, stond de queue rechtstreeks In
verbinding met de CPU. In het algemeen zal data-overdracht niet zo eenvoudig zijn, omdat er
meerdere randapparaten door de CPU bediend moeten worden. De communicatie tussen de
CPU en de randapparaten moet goed geregeld zijn, om te voorkomen dat het verkeerde

randapparaat data levert of krijgt.
Een mogelijkheid Is de toepassing van een Interrupt-processor die de serviceverzoeken van de
randapparaten, naar gelang de prioriteit, aan de CPU doorgeeft.
Een andere mogelijkheid is de CPU niet te belasten met datatransport, maar dit soort
handelingen over te laten aan een andere (hulp)processor.
De communicatie op zich zal via een van de vorige protocollen gaan, waarbij directe 1/0 het
meest wordt toegepast.

§ 2.3.1 1/0 op basis van interrupts

Ingeval meerdere randapparaten van een CPU afhankelijk zijn zal de vrije processortijd tussen
de verschillende randapparaten verdeeld moeten worden. Indien een randapparaat op een
bepaald moment de aandacht van de CPU wil, bijvoorbeeld om data over te dragen, zal dit
apparaat de CPU interrumperen. Zodra de CPU op deze Interrupt kan reageren, zal de CPU
een voorgeschreven actie (interrupt-service-routine) uitvoeren. Het Is niet ondenkbaar dat
Inmiddels een ander randapparaat ook een interrupt geeft. Hierdoor zal de CPU een andere
service-routine opstarten zonder de eerste routine af te maken. Het gevolg kan zijn dat de CPU
niet meer aan het normale werk toekomt. De Interrupts van alle randapparaten moeten daarom
goed geregeld zijn. Zo kan aan iedere apparaat, c.q. interrupt, een prioriteit worden toegekend
die àf vast of àf volgens een bepaald schema verandert (bijvoorbeeld "round robin"). Verder
mag een service-routine niet ongewenst onderbroken worden. Hiertoe zouden alle andere
interrupts tijdelijk gemaskeerd kunnen worden. Meestal wordt het Interruptprobleem opgelost
door gebruik te maken van een speciale Interrupt-processor. De Interruptlijnen van alle
randapparaten lopen naar deze bouwsteen, waar ze van een prioriteit worden voorzien. Indien
een of meerdere Interrupts binnenkomen zal de interruptprocessor de CPU attenderen door
een interrupt-request-signaal. De CPU zal hierop antwoorden met een interrupt-accept-slgnaal.
Hierop geeft de interruptprocessor door welk randapparaat geselecteerd moet worden, waarna
de CPU de communicatie met het betreffende randapparaat opstart. Aan het eind van de
service-routine kan de interrupt weggenomen worden en komt een ander randapparaat aan de
beurt.
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.IntAck
~--------

IntAck
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figuur 2.4: timing bij Interrupt 1/0

Omdat de queue met twee processorsystemen in verbinding staat, zal ze. naast de gewone
protocolsignalen. tevens twee "interrupt request"-slgnalen nodig hebben:

ISRQ input service request, van queue naar bronsysteem.
OSRQ output service request. van queue naar putsysteem.

§ 2.3.2 1/0 op basis van OMA

Het grote bezwaar van interruptroutines is dat deze veel CPU-tiJd vergen. Vooral transport van
grote blokken data vertraagt het systeem. Een standaardoplossing is om voor transport van
data waarbij de CPU niet absoluut nodig Is een speciale processor te gebruiken. In plaats van
de CPU communiceert deze OMA-processor met de randapparaten. Hierdoor blijft de CPU vrij
om andere taken uit te voeren. Oe lengte van een OMA-proces Is beperkt, omdat dit proces de
bussen van het processorsysteem bezet houdt; het mag nJet langer duren dan noodzakelijk Is
voor het optimaal functioneren van het systeem.
Het proces komt op gang doordat een randapparaat een OMA-request afgeeft. Indien de
processor dit verzoek honoreert volgt een acceptatie-signaal en komt de communicatie op
gang. Het signaal blijft staan zolang het proces voortduurt. Het OMA-proces kan op drie
manieren beëindigd worden:
1) Het maximum aantal transfers is afgerond. Oe OMA-processor geeft dit aan door middel

van een end-of-process-signaal (EOP). Hierop wordt het OMA-acceptatleslgnaal
ingetrokken en moet het randapparaat een nieuwe aanvraag voor verdere datatransfer
Indienen.

2) Ooor zelf een EOP-slgnaal te genereren kan het randapparaat het OMA-proces stoppen.
Indien het randapparaat een nieuw verzoek Indient zal een nieuw OMA-proces opgestart
worden.

3) Indien het OMA-proces alleen door het randapparaat onderbroken behoeft te worden kan
dit gebeuren door het weghalen van het OMA-requestsignaal; bij een nieuw OMA-request
wordt de draad dan weer opgepakt.
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figuur 2.5: timing bij OMA-IlO
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Om een OMA-proces te ondersteunen heeft de queuechip, naast de communicatiesignalen, de
volgende signalen nodig:

IOREQ input OMA-request, van queue naar bronsysteem.
IOACK input OMA-request acknowledge, van bronsysteem naar queue.
OOREQ output OMA-request, van queue naar putsysteem.
OOACK output OMA-request acknowledge, van putsysteem naar queue.
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§ 2.4 Inventarisatie

Zoals gezegd moeten, om de chip zo universeel mogelijk te maken, alle mogelijke signalen
geïmplementeerd worden. Helaas is de oppervlakte van de chip beperkt tot 15mm2 en is het
aantal aansluitpinnen van de behuizing beperkt tot 40. Bovendien zijn een aantal van de
aansluitpinnen gereserveerd.
- Er zijn 2 pinnen nodig voor de voeding.
- Er is (tenminste) 1 klokpin nodig.
- Tevens moet 1 pin gereserveerd worden om de chip te resetten.
- De databus is 9 bit breed (8 databit en een pariteitsbit), waardoor er 18 pinnen gereserveerd

moeten worden voor de In· en uitgangs-clatabus.
- Er zijn twee pinnen nodig om de chip adresseerbaar te maken:

* nlCS Input chip select, van bronsysteem naar queue.
* nOCS: output chip select, van putsysteem naar queue.

- Verder moeten een aantal pinnen voor testdoeleinden worden gereserveerd (minimaal 3 voor
een scanpad: een scanketen-ingang, een scanketen-uitgang en een scan-enable-pin).

Dit betekent dat er slechts 13 pinnen voor de andere functies van het Ic beschikbaar zijn.
Een mogelijkheid om het aantal mogelijkheden uit te breiden is door niet alle signalen direct uit
te voeren, maar de chip programmeerbaar te maken.
Een andere oplossing is om slechts bepaalde signalen een dubbele betekenis te geven; de
2HS en 3HS protocollen overlappen elkaar, op het DAV-signaal na.

input output

nWrite nRread
IRDY ORDY

(fuII) (empty)
nlDAV nODAV
IRFD ORFD

IDAC ODAC
IDREO ODREO
IDACK ODACK
IEOP OEOP
ISRO OSRO
INTA ONTA

(tabel van alle benodigde signalen)

Bij de keuze van de te implementeren functies moet rekening worden gehouden met de
richting van de data. Wanneer de data slechts in één richting kan lopen (hierbij zijn bron- en
putsysteem onafhankelijke systemen) is er sprake van een unidirectionele chip. Elk signaal
behoeft slechts éénmaal uitgevoerd te worden. Kan de richting van de data veranderen
(bidirectioneel: een extern systeem kan zowel een bron- als een puttunctie hebben) dan
moeten de signalen dubbel uitgevoerd worden; ieder extern systeem krijgt een volledige set
aansluitingen.
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§ 2.4.1 Evaluatie van de mogelijkheden voor een unidirectIonele chip

Het is niet mogelijk om alle signalen direct te Implementeren. Een nadere beschouwing van de
benodigde signalen leert echter dat een aantal signalen eenzelfde betekenis heeft.

Bronsysteem-ziide:
Het is direct duidelijk dat het schrijfsignaal voor de directe input (nWrite) hetzelfde Is als het
schrijfcommando voor het handshakeprotocol (niDAV). De antwoorden op deze signalen zijn
echter elkaars geïnverteerden; IRFD wordt laag terwijllRDY juist hoog wordt. Een externe
inverter kan dus het IRFD-slgnaal aanpassen waardoor IRDY kan vervallen.
IRDYen het acceptatIesignaal van het 3HS-input (IDAC) zijn wel Identiek.
Minimaal zijn er aan de inputzijde van de queuechip 3 aansluitpinnen nodig. Wordt geen
externe logica toegestaan, dan komt hier nog één extra pin bIj.

Putsysteem-ziide:
Uit de timings-plaatjes (figuren 2.1 en 2.2) blijkt dat nODAV hoog wordt zodra ORFD laag wordt
en dat nODAV laag wordt Indien ORFD hoog wordt. In principe is het verband tussen ORDY en
nRead identiek. Dit betekent dat de Direct Output (met terugmelding) In het 2HS-protocol zit
verweven. Deze observatie kan ertoe leiden dat twee extra aansluitpinnen worden bespaard.
Doordat het OOAC-signaal wel expliciet nodig is, zijn er aan de putzijde van de queue-chip
minimaal 3 aansluitingen nodig.

Interrupts/OMA:
Wanneer de queue een interrupt afgeeft volgt er een service van de CPU. Aangezien de CPU
en de OMA-processor dezelfde bussen hebben (de OMA-processor Is stand-In voor de CPU),
zou een interrupt naar een OMA-processor als een OMA-request geïnterpreteerd kunnen
worden. Er is functioneel geen onderscheid te maken tussen de signalen SRO en DREO, alleen
de gevolgen zijn verschillend. Als gevolg hiervan kan worden volstaan met slechts twee
interruptsignalen; ISRO en OSRO.
Mocht een request gehonoreerd worden dan Is dit, naast het acceptatiesignaal, ook merkbaar
door de selectie van de chip; hoewel het acceptatiesignaal wel bij het protocol hoort is het
overbodig.
Verder zal de queue nooit de OMA-processor onderbreken en zal de OMA-processor altijd het
einde van een proces bepalen; het aantal transfers staat vast. De beëindiging van het DMA
proces wordt eerst aangegeven met een EOP-signaal, waarna het acceptatiesignaal wegvalt.
Dit betekent dat het EOP-signaal niet strikt noodzakelijk is.

CONCLUSIE: Indien niet alle mogelijkheden strikt worden geïmplementeerd Is het mogelijk om
een universeel toepasbaar ie te maken binnen de gestelde beperkingen. ook al wordt geen
externe logica toegestaan. Indien wel alle pinnen aanwezig moeten zijn, zou de chip
programmeerbaar dienen te zijn. Echter, om dit te bereiken zijn extra pinnen nodig. Hierdoor Is
een programmeerbare chip niet haalbaar.
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§ 2.4.2 Evaluatie van de mogelijkheden voor een bidirectlonele chip

Bij een bidirectionele chip moeten alle pinnen dubbel uitgevoerd zijn. Het Is duidelijk dat dit
niet kan. Uitgaande van dezelfde redenatie als bij de unidirectionele chIp zouden een aantal
pinnen door het gebruik van externe logica komen te vervallen. Minimaal zouden voor een
unidirectionele chip 8 pinnen nodig ziJn. om alle toepassingen te ondersteunen. Dit betekent
dat een bidirectionele chip niet haalbaar is binnen een 40 plns behuizing.
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Hoofdstuk 3 DE FUNCTIONELE SPECIFICATIE VAN DE QUEUE-CHIP

In hoofdstuk 1 is het functionele gedrag van de queue-chip als volgt beschreven:
Laat het type van de laatste actie aangegeven worden met de booleaanse variabele Wlast.

Indien Wlast waar is. is de laatste actie een schrijfactie. In het andere geval is de laatste actie
een leesactie. Een tweede booleaanse variabele AddrEq geeft aan of de twee adrespointers
gelijk zijn. Verder geeft de booleaanse variabele Wreq aan dat er een schrijfaanvraag van het
bronsysteem Is en geeft de booleaanse variabele Rreq een leesaanvraag van het putsysteem

aan. Indien er gelezen mag worden is de booleaanse variabele Rsucc waar, Indien er
geschreven mag worden de booleaanse variabele Wsucc.

(Indien een variabele false is wordt dit aangegeven door een "n" voor de variabele naam)

LEESACTIE:
SCHRIJFACTIE:

Rsucc := Rreq & ( Wlast + (nWreq & nAddrEq))
Wsucc := Wreq & (nWlast + (nRreq & nAddrEq))

Tevens is in hoofdstuk 1 gesteld dat het RAM uitputtend getest moet worden en dat het

controlerende gedeelte van de queue-chip door middel van een scanpad testbaar zal zijn.

De conclusie uit hoofdstuk 2 is dat een bidirektlonele queue-chip niet binnen een 40-pens
behuizing haalbaar is. Dit betekent dat de geïmplementeerde queue-chip unidirektioneel zal
zijn.
Omdat het ontwerp een demonstratie van de ontwerpfilosofie van de vakgroep EB moet zijn. Is
verder besloten dat de interface uit een eenvoudig fully Interlocked handshake protocol zal
bestaan. Hierbij geldt de randvoorwaarde dat de queue-chip specifiek voor lezen of schrijven
geselecteerd moet worden door middel van een apart "chip-select"-signaal. Indien dit signaal
niet actief is, mag de chip niet op de commandolijnen van de externe systemen reageren.

Verder is besloten dat het datapad van de queue-chip 9 bit breed moet zijn. Dit betekent dat
per datatransfer één byte. inclusief pariteitsbit, doorgegeven kan worden.
Omdat de lay-out van de totale schakeling niet meer oppervlakte dan 25mm2 (Inclusief IjO
pads) mag beslaan, betekent dit dat het geheugen uit 512 woorden van 9 bit zal bestaan.

N.B de grootte van het geheugen is bepaald met behulp van experimenten met de RAM
generator uit het Cadence-CAD-pakket. Daarbij was de randvoorwaarde dat het aantal

woorden een tweemacht moest zijn.

Samengevat moet de queue-chip aan de volgende eisen voldoen:
- De chip moet volledig synchroon ontworpen zijn.

De queue-chip moet uni-directioneel zijn.

Het controlerende gedeelte van de chip moet testbaar zijn met behulp van een scanpad.
De interfaces van de chip moeten volgens het fully-Interlocked handshake-protocol werken.
Dit protocol is uitgebreid met een chip-select-signaal.

Het aantal IjO-aansluitlngen Is maximaal 40. (hierbij moeten twee aansluitingen voor de
voeding gereserveerd worden; één aansluiting dient om de chip te resetten en de andere Is
nodig voor het kloksignaal).

Het interne geheugen van de queue-chip zal 512 woorden van 9 bit bevatten.
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Hoofdstuk 4 DE "TOP DOWN DESIGN" STRATEGIE

§ 4.1 pe problematiek aanaaande de Ic-technologie

De stormachtige ontwikkeling van de Ic-technologie heeft ervoor gezorgd dat steeds meer
produkten voor een groter aantal mensen beschikbaar komt. Deze ontwikkeling werd Ingezet
toen de ic-technologie haar intrede deed op de consumenten-markt; hiermee kreeg het markt
mechanisme pas goed grip op de ontwikkeling van de Ic-technologie.

De consument stelt steeds hogere eisen aan produkten, wil snel iets nieuws en Is bereid
hiervoor te betalen. Door het toepassen van geïntegreerde schakelingen wordt de
betrouwbaarheid van een produkt verhoogd, worden de produktiekosten verlaagd en kunnen
meer funkties In een produkt verwezenlijkt worden. Hierdoor is de producent genoodzaakt
meer in de ontwikkeling van Ic's te investeren.
In tegenstelling tot vroeger, toen alleen zeer grote series van een bepaald ic haalbaar waren, Is
het tegenwoordig ook mogelijk om kleinere series specialistische ic's te ontwikkelen. Enerzijds
laat de technologie dit toe, anderzijds is het ook economisch verantwoord. Deze kentering
werd voornamelijk veroorzaakt door de Introduktie van seml-custom ic's en zette In met het
beschikbaar komen van (masker)programmeerbare ic·s. Later werd het ook mogelijk om
volledig nieuwe produkten te ontwikkelen op basis van standaard cellen (ASIC's).

Naast het positieve effect van de groeiende mogelijkheden van de Ic-technologie heeft de
ontwikkeling van de Ic-technologie ook voor grote problemen gezorgd. De voornaamste
oorzaak van deze problemen is gelegen in de (on)beheersbaarheld van de groeiende
complexiteit van ic's.
Het eerste probleem dat zich bij de ontwikkeling van Ic's voordoet Is de ontwikkeltijd. Omdat
de markt steeds sneller verandert, wordt de levenscyclus van nieuwe produkten steeds korter.
De ontwikkeling van een geïntegreerde schakeling mag steeds minder tijd kosten, ondanks het
feit dat de complexiteit van een dergelijke schakeling alsmaar groter wordt.
Het tweede probleem waar de producent zich mee geconfronteerd ziet heeft te maken met het
testen van de schakelingen.
De kosten van het testen van een ic lopen lineair op met de complexiteit; door de toenemende
complexiteit wordt het namelijk moeilijker om fouten te detecteren en te lokaliseren. Hierdoor
wordt op dit moment ongeveer de helft van de produktiekosten besteed aan het testen.

Deels worden deze twee problemen opgelost door de introduktie van computerondersteunde
ontwerphulpmiddelen (CADjCAE-tools). Het is mogelijk om vanuit een schema op poortniveau
automatisch een lay-out te genereren. Dit virtuele eindprodukt kan vervolgens met behulp van
simulatieprogramma's en foutanalyseprogramma's onderzocht worden.
Bovendien bestaan er programma's die, op basis van een foutmodel. automatisch testvectoren
voor de schakeling genereren.
Dit soort hulpmiddelen voorkomt dat de ontwerper alles met de hand moet doen. Tevens
maken deze hulpmiddelen het mogelijk om andere schakelingen, of delen van andere
schakelingen, in een ontwerp mee te nemen.

De kern van het probleem, de groeiende complexiteit, blijft echter een cruciaal punt; de
snelheid van deze hulpmiddelen is namelijk afhankelijk van de complexiteit van het ontwerp. De
enige manier om de complexiteit van een schakeling beheersbaar te houden Is het ontwerp op
te delen In overzichtelijke blokken.
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§ 4.2 Oe "Top Down Oesign"-ontwerpmethodiek

Door de vakgroep Digitale Systemen wordt een ontwerpmethodiek gepropageerd, waarbij het
ontwerptraject Is opgedeeld In abstractieniveaus. Beslissingen over Implementatie worden
zolang mogelijk uitgesteld. Hierdoor blijft het ontwerp overzichtelijk en flexibel. Tevens wordt
door een functionele verificatie op leder niveau gegarandeerd dat het uiteindelijke ontwerp
correct is.
Een tweede doelstelllng van deze ontwerpfilosofie Is de testbaarheid van een schakeling
structureel in het ontwerpproces mee te nemen. Dit Is mogelijk als de schakeling overzichtelijk
wordt gehouden. Het resultaat is dat de uiteindelijke schakeling snel en volledig testbaar Is,
zonder dat allerlei ad-hoc noodgrepen toegepast moeten worden.

Het ontwerpproces begint met een functionele specificatie van het te ontwerpen Ic. Hierin staat
in grote lijnen beschreven welk gedrag het ic moet vertonen en wat daarbij de randvoor
waarden zijn. Uit deze functionele specificatie worden twee beschrijvingen gedestileerd:
1) Op het hoogste ontwerpniveau wordt de functionele specificatie vertaald In een eerste

blokmodel van de schakeling. Dit model vormt de basis voor het verdere ontwerptraject.
2) Uit de randvoorwaarden voor en het gedrag van het ic wordt ook een testomgeving voor

het Ic gedestilleerd. De testomgeving kan bestaan uit een aantal Inputvectoren (stimuli).
De testomgeving kan ook een model zijn dat deze stimuli genereert en wordt tijdens het
ontwerpen van de schakeling gebruikt ter verificatie van het ontwerp. Deze verificatie
bestaat uit een simulatie waarbij de inputs door de testomgeving gegenereerd worden en
de outputs door het model van de schakeling.

Indien het hoog-niveau-model van de schakeling aan de ontwerpeisen voldoet, wordt dit model
gesplitst in een aantal hoofdfuncties. Van iedere hoofdfunctie wordt een apart, beter
gedetailleerd, model gemaakt. De tweede-niveau-modellen worden Individueel getest. Na
correct bevinden van deze modellen wordt het volledige schema getest. Indien deze schakeling
van tweede-niveau-modellen correct is moet zij ook aan de functionele specificatie voldoen. Dit
wordt eveneens met behulp van simulatie getest.

Het gehele ontwerptraject Is een proces dat bestaat uit de volgende stappen:
1) Een model wordt opgesplitst In subfuncties.
2) Van leder subfunctie wordt een verfijnd model gemaakt.
3) leder submodel wordt getest.
4) Met het totale schema wordt een simulatie gedaan en wordt gekeken of nog steeds aan

de functionele specificatie wordt voldaan. Indien blijkt dat dit niet het geval is. moet het
ontwerp op dit niveau (of mischien een niveau hoger) verbeterd worden.

Het gevolg van het gebruik van deze methode Is dat op leder niveau een correct werkend
ontwerp ligt. De opdeling van het ontwerp In submodules heeft verder als voordeel dat het
werk door meerdere projectgroepen kan worden gedaan. Zolang Iedere projectgroep zich
houdt aan de functionele specificatie van zijn deel-ontwerp Is het eindprodukt goed.
Indien men de beschikking heeft over hulpmiddelen waarmee de simulatie over verschillende
niveaus van het ontwerp kan lopen (mixed-level simulatie) behoeven de submodules niet even
ver uitgewerkt te zijn. Dit betekent dat door problemen In een bepaalde module niet de
ontwikkeling van het gehele ontwerp stagneert.
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§ 4.3 De ontwikkelomgeving voor de queue-chip

Bij de ontwikkeling van de queue-chip is gebruik gemaakt van een aantal CAD-pakketten;
• Het Silvar-Lisco SL2010-pakket.
- Het ATPG/foutanalyse-programma AMSAL.
- Het Cadence SOL02000-pakket.

Het SL2010-pakket bestaat uit een aantal onderdelen. De hoog-niveau-modellen worden in de
Pascal-achtige hardware-beschrijvingstaal HHDL geschreven. Ieder model omschrijft het
gedrag van een symbool. Deze symbolen worden In een grafische omgeving gebruikt om
schema's te maken. Deze schema's geven de relaties tussen de verschillende symbolen weer.
Van deze schema's kunnen aparte netlists aangemaakt worden.
De hiërarchie ontstaat doordat een symbool een onderliggend schema kan bevatten. Dit
schema heeft dan dezelfde naam als het symbool. Indien een symbool zowel een
gedragsbeschrijving als een onderliggend schema heeft, kan bij de expansie (het "plat slaan"
van het ontwerp) gekozen worden of het symbool door het onderliggende schema vervangen
wordt of dat bij simulatie de gedragsbeschrijving gebruikt zal worden. Dit maakt het mogelijk
om mixed-level-simulaties uit te voeren.
Uit het geheel van schema's en gedragsbeschrijvingen kan een simulator aangemaakt worden,
waarmee het ontwerp functioneel kan worden geverifieerd. Deze simulator is event driven,
hetgeen betekent dat de schakeling alleen bij veranderingen van de signalen op de
signaallijnen opnieuw geëvalueerd wordt. Hierdoor kan een simulatie snel uitgevoerd worden.
Het laagste-niveau-ontwerp onder SL2010 is een ontwerp op poortniveau. De poorten zijn als
bibliotheeksymbolen (en modellen) beschikbaar.
In principe heeft het pakket de mogelijkheden tot placement & routing. Omdat bij het pakket
geen echte bibliotheek meegeleverd is, kan hiervan echter geen gebruik worden gemaakt. Dit
wordt daarom uitgevoerd met behulp van het SOL02000-pakket. Dit pakket kent geen hoog
niveau beschrijvingstaal zoals HHDL, maar heeft daarentegen wel de beschikking over een
echte bibliotheek en modulegeneratoren (RAM, ROM, PLA).

Wanneer het volledige ontwerp gereed is kan de testbaarheid van het ontwerp geanalyseerd
worden. Omdat bij de opzet van het ontwerp voor een scanpad implementatie is gekozen, is
het programma AMSAL hierbij een nuttig hulpmiddel. AMSAL kan automatisch testvectoren
voor een schakeling genereren. Bovendien geeft AMSAL aan hoe groot de fault-cover van de
testset is en welke knooppunten niet testbaar zijn (bijvoorbeeld door redundantie). Doordat in
testrnode de schakeling geen terugkoppeling bevat en ieder inwendig knooppunt makkelijk
testbaar is kan AMSAL op eenvoudige wijze voor de resterende combinatorische logica
genereren. De testvectoren worden aan de logica aangeboden door middel van de scanketen.
Tevens genereert AMSAL de vereiste outputvectoren.
Indien een scantest is uitgevoerd kan AMSAL de resultaten analyseren en de (eventuele) fouten
lokaliseren.

Nadat gebleken is dat de schakeling goed ontworpen is. moeten alle schema's in het
SOL02000-systeem worden overgetekend. Dit pakket heeft de mogelijkheid om (interactief)
automatisch een volledige lay-out te maken. Bovendien berekent het pakket de capacitieve
belasting van de poorten (fan-out) en met behulp van deze aanvullende gegevens is het
mogelijk om een timing-analyse uit te voeren.
Tevens heeft het pakket de mogelijkheid om automatisch RAM, ROM en PLA's te genereren.
Het pakket ondersteunt verder externe simulatoren als SILOS, SPICE etc. Met de SILOS
simulator kan een functionele verificatie uitgevoerd worden.
Verder is het mogelijk om met het pakket een full-custom ontwerp te maken. Van deze
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mogelijkheid wordt echter geen gebruik gemaakt.

Het ontwerp van de queue-chip bestaat uit acht niveaus. De volgende tabel geeft een globaal
overzicht van de hiërarchie. Hierbij is "comb." combinatorische logica en geeft "comp." aan dat
het component-level is bereikt. Het component-level is het laagste niveau dat mogelijk is.

De niveaus zijn in twee groepen te verdelen. De eerste groep, bestaande uit de eerste vier
niveaus, onderzoekt alle subprocessen met betrekking tot de queue-chip. Deze fase wordt
volledig onder het SL201Q-pakket uitgevoerd. De tweede groep, bestaande uit de resterende
niveaus, richten zich op de implementatie van de subprocessen in hardware. In principe zou
hier al het SOL02000-systeem gebruikt kunnen worden. Omdat dit pakket echter geen
interface naar AMSAL heeft is dit niet gedaan. AMSAL wordt gebruikt zodra het ontwerp
volledig tot op poortniveau is uitgewerkt. Nadat gebleken is dat het ontwerp aan de gestelde
eisen voldoet worden alle schema's naar het Cadence-pakket overgezet. Zodra geverifieerd is
dat er geen fouten in de schema's binnen geslopen zijn kan de lay-out gegenereerd worden en
een timing-analyse uitgevoerd worden. Indien blijkt dat er timing- of fan-out-problemen in het
ontwerp zitten, zal het ontwerp in beide ontwikkelomgevingen moeten worden aangepast. Ook
zullen de testvectoren opnieuw aangemaakt moeten worden, omdat de structuur van het
ontwerp is veranderd.
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level 0 level 1 level 2 level 3 level 4 levelS level 6 level 7

functionele
specificatie

systeem driver

queue datapad ljC-buffers comp.
(4LAH)

CRAM

multlplexer multlplexer comp.
(3x1) (2x1)

controle-
unit bronsysteem-

Interface combo comp.
(bron comb.)

geheugen comp.
(mem2)

putsysteem-
interface combo comp.

(put comb.)

geheugen comp.
(mem2)

arbiter/server adrestellers BGN-slice comp.

counter-
slice combo comp.

(3-slice)

geheugen comp.
(cntrmem)

comperator/
multiplexer multiplexer comp.

(2x1)

comp.

controller combo comp.

geheugen comp.
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Hoofdstuk 5 HET ONTWERPTRAJECT

Vanuit de functionele specificatie van de queue-chip moet In de eerste plaats een "niveau-1"
model geêxtraheerd worden. Verder leidt deze functionele specificatie tot het ontwerp van een
testomgeving waarmee de correctheid van het ontwerp geverifieerd moet worden.
In de functionele specificatie staan, naast een aantal gedragingen van de queue-chip, een

aantal voorwaarden die betrekking hebben op de uiteindelijke Implementatie. In eerste

instantie zijn alleen de voorschriften voor het gedrag van de queue-chip van belang. De

hardwarevoorschriften worden in het ontwerp meegenomen zodra er beslissingen genomen
moeten worden waarbij deze hardwarevoorschriften van belang zijn. Dit soort beslissingen

wordt echter naar een zo laag mogelijk niveau geschoven.
Het ontwerptraject zal daarom bestaan uit twee fasen:

• fase één heeft ten doel alle (sub-)processen van de queue-chip te definiëren.
- fase twee richt zich op de implementatie van de subprocessen.

N.B. Alle modellen en (sub)schema's staan In appendix A.

§ 5.1 Niveau 1

data data

nl DAV

IRFD

nIes nOOS

figuur 5.1: algemeen systeem

Op het eerste niveau bestaat het systeem uit een model van de queue-chip en een
testomgeving. In principe kan deze testomgeving bestaan uit een lijst met Inputvectoren
(stimuli). Deze stimuli worden tijdens de simulatie van de queue-chip gebruik1 om de queue

chip aan te sturen. Aan het gebruik van een eenvoudige stimuli-lijst kleeft een tweetal
bezwaren:

1) er is geen interactie tussen het model van de queue-chip en de testomgeving. Dit
betekent dat de reactie van de queue-chip volledig door de ontwerper moet worden
gecontroleerd.

2) om een stimuli-lijst te gebruiken moeten er aannames met betrekking tot de timing van
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het systeem worden gedaan als deze niet gegeven zijn. Dit heeft tot gevolg dat een
stimuli-lijst niet flexibel is. Zodra blijkt dat de geschatte timing niet correct is moet de lijst
worden aangepast.

3) zodra de test omvangrijk wordt zal ook de stimuli-lijst lang moeten zijn. Dit Is geen
eenvoudige taak, omdat deze met de hand moet worden uitgevoerd.

Deze bezwaren gelden niet bij het gebruik van een driver als testomgeving voor de queue-chip.
Deze driver bestaat uit een model dat de stimuli voor de queue-chip kan genereren. Hierdoor is
de testomgeving zeer flexibel en kan zonder probleem het gehele ontwerp uitputtend getets
worden.
Het model van de driver vloeit ook voort uit de functionele specificatie van de queue-chip.

§ 5.1.1 De queue-chip

De queue-chip is een buffer die data van een bronsysteem tijdelijk opslaat en op een later
tijdstip doorgeeft aan een putsysteem. In eerste Instantie zijn twee hoofdfuncties te
onderscheiden:
- de eerste hoofdfunctie van de queue-chip is "data-opslag" . Alle handelingen die de queue

chip verricht die direct te maken hebben met de data worden uitgevoerd door het datapad.
- de tweede hoofdfunctie, de controle-unit, regelt een correct verloop van het protocol tussen

de queue-chip en de externe systemen en beheert tevens het datapad. Deze hoofdfunctie
heeft niet rechtstreeks te maken met de data.

§ 5.1.1.1 Het datapad

Het gedrag van het datapad is eenvoudig (zie appendix A4). Op een schrijfcommando van de
controle-unit zal het datapad de data van het bronsysteem accepteren en deze In het Interne
geheugen opslaan, terwijl op een leescommando het datapad data uit het interne geheugen zal
halen en dit zal aanbieden aan het putsysteem.
Voorwaarde voor een juist beheer van het datapad is dat de controle-unit naast de lees- en
schrijfcommando's (respectievelijk Read en Write) ook de juiste lees- en schrijfadressen aan
het datapad aanbiedt. Deze adressen worden voorgesteld door respectievelijk de variabelen
Radres en Wadres.

Omdat op dit hoge niveau geen beslissingen over de hardware-implementaties worden
genomen wordt het interne geheugen voorgesteld door een array waarin alleen gehele getallen
gezet kunnen worden. Ook de databus tussen bronsysteem en datapad (0_In) en de databus
tussen datapad en putsysteem (0_out) zijn abstract beschreven; vla deze databussen kunnen
alleen integers getransporteerd worden.
Door deze abstracties is de datawoordbreedte in principe nog vrij te kiezen.

Ten behoeve van de functionele verificatie zijn twee extra programmaregels opgenomen in het
model van het datapad. Deze twee "writeline"-statements maken het mogelijk om op
eenvoudige wijze het gedrag van het datapad te observeren.
Bovendien is de getransporteerde data eenvoudig te controleren omdat deze data uit gehele
(leesbare) getallen bestaat en niet uit moeilijk te Interpreteren bits.
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§ 5.1.1.2 De controle-unit

De controle-unit dient ervoor te zorgen dat de data-overdracht correct verloopt. In de
functionele specificatie staan de voorwaarden voor een correct gedrag beschreven. Enerzijds
zijn deze voorwaarden gebaseerd op keuzes (bijvoorbeeld de keuze van de interface),
anderzijds zijn ze bepaald door de uiteindelijke implementatie van de queue-chip, waarbij
het interne geheugen uit een single ported statisch RAM zal bestaan. Dit betekent dat bij een
geheugenacces slechts één actie (lezen of schrijven) uitgevoerd kan worden en bij een
gelijktijdige aanvraag van zowel een schrijfactie door het bronsysteem als een leesactie door
het putsysteem moet de controle-unit dus bepalen welke actie als eerste wordt uitgevoerd. In
hoofdstuk 1 is dit uitvoerig besproken. Het model van dit subproces staat In appendix A4-5.

Naast het toewijzen van de geheugenaccesservices dient de controle-unit ook het datapad zèlf
te beheren en aan te geven welk type geheugenactie uitgevoerd zal worden. Dit gebeurt door
middel van de commando's Read, indien er een leesactie uitgevoerd zal worden, of Write
wanneer er in het geheugen geschreven moet worden. Verder moet de controle-unit via de
variabelen Radres en Wadres aangeven op welke geheugenadressen de acties betrekking
hebben. Radres wijst naar de eerstvolgende ongelezen (volle) geheugenplaats, Wadres naar de
eerstvolgende lege geheugenplaats.

De data-overdracht zelf gebeurt volgens het tweedraads fully interlocked handshake protocol.
Voordat dit protocol opgestart kan worden moet de queue-chip expliciet geselecteerd worden
met behulp van het (input- of output-) "chip select"-signaal. Actief blijven van dit "chip select"
signaal totdat het volledige protocol is afgerond zou een vereiste kunnen ~iJn. ware het niet dat
het signaal door een storing weg kan vallien waardoor de queue-chip blijft wachten tot de juiste
signalen weer op de lijnen staan. Het gehele "bron-queue-put"-systeem zou dan (tijdelijk)
onbruikbaar zijn. Om deze reden is ervoor gekozen om het "chip select"-slgnaal uitsluitend te
gebruiken voor het opstarten van het protocol en dit bij het verdere verloop van het protocol te
negeren.

in de begintoestand wacht de controle-unit op een service-aanvraag van één van de
externe systemen, waarna een schrijf- of leescyclus wordt opgestart.
in de tweede toestand wordt een leescyclus op de queue uitgevoerd met hantering van
het tweedraads fully Interlocked handshake protocol en wordt één datawoord van queue
chip naar putsysteem overgebracht.
Na afloop van de cyclus zal de controle-unit in de begintoestand terugkeren.
in de derde toestand wordt een schrijfcyclus op de queue uitgevoerd vla het tweedraads
fully interlocked handshake protocol en wordt één datawoord overgebracht van
bronsysteem naar queue-chip.
Na afloop van de cyclus zal de controle-unit in de begintoestand terugkeren.

3)

2)

Uit de functionele specificatie valt af te lelden dat de controle-unit in principe drie toestanden
kent:
1)

ad 1
Bij het opstarten van het systeem wordt de queue leeggemaakt via een "reset"·slgnaal (nRST).
Als nRST laag is worden de beide adrespointers op nul gezet; ze wijzen dan allebei naar de
eerste geheugenplaats, verder krijgen Wlast en AddrEq de waarde "false". De controle-unit zal
deze situatie interpreteren als zijnde "een leeggelezen queue". Voordat een leesverzoek kan
worden ingewilligd moet dus eerst een datawoord in de queue gezet worden. De controle-unit
zal door het reset-signaal in de begintoestand terechtkomen.
N.B Het resetten van de queue-chip is als afzonderlijk proces gemodelleerd.
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Indien de laatste, afgeronde, cyclus een schrijfcyclus is zal Wlast de
waarde "true" hebben en ingeval van een leescyclus waarde "false". Dit
laatste wordt aangegeven door "nWlast".
Het putsysteem zal een service-aanvraag Indienen door de queue-chip te
selecteren (nOeS is dan laag) en vervolgens ORFD hoog te maken;
Rreq zal de waarde "true" hebben. Behoeft het putsysteem geen service
dan heeft Rreq de waarde "false". Dit wordt aangegeven met "nRreq".
Het bronsysteem zal een schrijfverzoek indienen door de queue-chip te
selecteren (nieS is dan laag) en vervolgens nlDAV laag te maken; Wreq
zal de waarde "true" hebben. Behoeft het bronsysteem geen service dan
heeft Wreq de waarde "false". Dit wordt aangegeven met "nWreq".
AddrEq zal de waarde "true" hebben wanneer de twee adrespointers
Wadres en Radres naar dezelfde geheugenplaats wijzen. Bij ongelijke
adrespointers zal Wlast de waarde "false" hebben. Dit laatste wordt
aangegeven met "nAddrEq"

- AddrEq

- Wreq

- Rreq

In de begintoestand zijn nODAV en IRFD hoog. Dit betekent dat de queue-chip data kan
accepteren, maar niet expliciet dat de queue-chip ook data kan léveren; is dit wel het geval kan
nODAV laag worden om een leescyclus te Initiëren.!n deze toestand zijn vier variabelen van

belang:
- Wlast

Deze variabelen worden door de controle-unit gebruikt om te bepalen welke actie uitgevoerd
mag worden. Om een leesactie uit te mogen voeren moet de volgende expressie waar zijn:

"Rreq & ( Wlast + (nWreq & nAddrEq))"

De controle-unit zal dit aan het putsysteem kenbaar maken door nODAV laag te maken; tevens
krijgt het datapad een leesopdracht (Read wordt hoog).
Een schrijfactie mag uitgevoerd worden Indien de volgende expressie waar is:

"Wreq & ( nWlast + (nRreq & nAddrEq))"

De controle-unit zal dit aan het bronsysteem kenbaar maken door IRFD laag te maken; tevens
krijgt het datapad een schrijfopdracht (Write wordt hoog).

ad 2
Nadat de leescyclus vanuit de begintoestand is opgestart moet tijdens de tweede toestand het
leesprotocol afgewikkeld worden. Dit betekent dat de controle-unit wacht tot het putsysteem de
data heeft ingeklokt. Het putsysteem zal dit kenbaar maken door ORFD laag te maken. Zodra
dit gebeurd is, zal de controle-unit nODAV weer hoog maken en de leesopdracht aan het
datapad intrekken (Read wordt laag). Omdat Radres naar de eerstvolgende lege
geheugenplaats moet wijzen moet aan het eind van de leescyclus Radres met één verhoogd
worden.De leescyclus is nu de laatst afgeronde cyclus en Wlast zal de waarde "false" krijgen,
waarna de controle-unit in de begintoestand terugkeert.

N.B Indien de queue voor de leescyclus begon vol was, zallRFD laag zijn. Het effect van een
leesslag is dat er in de queue een nieuwe plaats vrijkomt. Na de leesslag kan de queue
chip dus weer data accepteren en mag IRFD weer hoog worden om het bronsysteem te
melden dat er een schrijfaanvraag ingediend kan worden.

ad 3
Nadat de schrijfcyclus vanuit de begintoestand is opgestart wordt in toestand drie het
schrijfprotocol afgerond. De schrijfcyclus kan worden beëindigd zodra het bronsysteem nlDAV
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weer hoog heeft gemaakt. Het schrijfcommando aan het datapad kan dan ingetrokken worden
(Write weer laag) en de schrijfadrespointer moet één geheugenplaats verder wijzen. De laatst
afgeronde cyclus Is nu een schrijfcyclus, hetgeen Inhoudt dat Wlast de waarde "true" krijgt.

Het kan zijn dat de twee adrespointers na het afronden van de schrijfcyclus naar dezelfde
geheugenplaats wijzen. Dit zou betekenen dat de queue vol Is. IRFD dient nu laag te blijven
omdat de queue-chip geen nieuwe data meer mag accepteren. Ook mag de controle-unit niet
naar de begintoestand terugkeren. Zolang het putsysteem geen leesverzoek Indient blijft de
controle-unit in toestand drie. Zodra wel een leesverzoek wordt ingediend (nOeS is laag en
ORFD Is hoog) kan direct een leescyclus opgestart worden, zonder dat de controle-unit eerst
naar de begintoestand hoeft terug te keren.
IRFD mag weer hoog worden en de controle-unit naar de begintoestand terugkeren, als de
queue na een leesslag niet vol Is.

§ 5.1.2 De driver

De driver is een model (zie appendix A3) van de omgeving waarin de queue-chip moet
functioneren. Dit betekent dat in de driver een bronsysteem en een putsysteem gemodelleerd
moeten zijn.
Daar de driver het gedrag van de queue-chip moet testen, zal de queue-chip in een bepaalde
toestand geforceerd dienen te worden.

Uit de functionele specificatie volgt dat de queue-chip expliciet door de externe systemen
geselecteerd moet worden, zoniet dan mag deze niet op veranderingen van de
commandolijnen reageren. Om dit te testen is in de driver een proces beschreven dat de
ORFD- en nlDAV-lijnen tussen de twee mogelijke waarden (hoog en laag) laat wisselen, zolang
de queue-chip niet geselecteerd Is.
Als de queue-chJp wèl geselecteerd is moet de driver normaal met de queue-chip kunnen
communiceren. Hiertoe bevat de driver twee processen die de modellen van bronsysteem en
putsysteem vormen. De beide systeem-processen werken in principe onafhankelijk.

Verder volgt uit de functionele specificatie dat de queue-chip mag noch data accepteren Indien
de queue vol is, noch data versturen indien de queue leeg is.
Door de selectie-signalen te manipuleren zijn deze situaties te forceren. Daartoe beschikt de
driver over een sequencer. Deze sequencer creëert de volgende vijf perioden:
1) de simulatie van het systeem begint met een reset. Hiermee wordt getest of de queue

chip goed op dit signaal reageert. Bovendien dient de reset ter Initialisatie van de queue
chip.

2) vervolgens wordt de queue-chip voor het schrijven geselecteerd. Er worden datawoorden
naar de queue-chip geschreven totdat de queue vol is. De queu~-chip moet dit melden
door IRFD laag te houden. Omdat de queue maximaal zestien woorden kan bevatten zal
deze situatie na zestien keer schrijven optreden. Indien de queue-chip meer datawoorden
accepteert is de functionele specificatie foutief gemodelleerd.
Tijdens deze periode verandert ook het ORFD-signaal. De queue-chip mag hier nfet op
reageren omdat de chip niet voor lezen is geselecteerd.

3) bij het opstarten van deze periode wacht de queue-chip op een leesverzoek. Vervolgens
wordt er beurtelings nieuwe data in de queue geschreven en oude data er uit gelezen.
Hier moet blijken of de prioriteiten van de lees- en schrijfaanvragen goed regelt, terwijl de
aanvragen tegelijkertijd binnenkomen.
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4) in de vierde periode wordt het schrijfselectie-signaal weggehaald (nICS is laag); het
leesproces zal doorgaan totdat de queue leeg Is. De queue-chip moet dit melden door
nODAV hoog te houden. Na zestien leesslagen Is de queue leeg en mag de queue-chip
geen nieuwe leesslag beginnen voordat nieuwe data in de queue Is geschreven. Om dit
te testen zal ORFD (leesaanvraag) hoog blijven.
De queue-chip Is niet voor het schrijven geselecteerd, zodat de chip niet op de
veranderingen van nlDAV mag reageren.

5) tijdens de laatste periode wordt weer beurtelings geschreven en gelezen. Het verschil
met periode drie Is, dat de queue nu maximaal één datawoord bevat. Ook nu komen de
beide aanvragen op hetzelfde moment binnen zodat getest wordt of de prioriteiten
correct afgewisseld worden.

De driver kent een interne klok zodat nieuwe schrijf- en leesaanvragen altijd synchroon worden
gegenereerd. Hierdoor komen nieuwe aanvragen altijd op hetzelfde moment bij de queue-chip
binnen, zodat het prioriteitenschema met elke aanvraag getest wordt.
Verder zijn bron- en putsysteem als asynchrone processen beschreven. Dit heeft tot gevolg dat
de beide "systemen" direct op de queue-chip reageren; Is de queue-chip sneller dan zal ook
het protocol sneller uitgevoerd worden. Hierdoor hoeft de driver, qua timing, niet verder
aangepast te worden. Deze methode heeft als nadeel dat de timing niet expliciet getest kan
worden.

Afgezien van de omzetting van integer- naar bitwoorden (adressen en data) op niveau 5
behoeft de driver voor het verdere ontwerptraject niet meer aangepast te worden en zal
daarom niet verder besproken worden.

§ 5.1.3 Resultaten aangaande niveau 1

Het eerste mode! van de queue-chip beperkt zich voornamelijk tot het gedrag van de queue
chip met betrekking tot het handshake protocol. Dit gedrag is zo abstract mogelijk beschreven;
er worden geen kloksignalen gebruikt om de acties van de controle-unit te synchroniseren.
Door deze asynchrone beschrijving van de queue-chip worden problemen met betrekking tot
de timing vooralsnog vermeden.

Het functionele gedrag van de queue-chip wordt op twee manieren gecontroleerd.
Ten eerste worden de stimuli van de driver en de respons van de queue-chip (grafisch)
bekeken. Hierbij wordt vooral gelet op de overgangsgebieden tussen de verschillende
periodes. De nadruk ligt op de correcte afhandeling van het protocol.
Ten tweede wordt de datavolgorde gecontroleerd met behulp van de terugmelding van het
datapad. Het datapad zal een lijst maken met daarin de tijdstippen waarop een geheugenacces
plaatsvond. Tevens zal de lijst het type actie en het resultaat hiervan bevatten.
Werd bijvoorbeeld op tijdstip "T" een leesslag uitgevoerd waarbij het datawoord "X" van
geheugenplaats "A" werd gelezen, dan zal de lijst vermelden:

''T'' read "X" from "A"
Bij een schrijfactie geeft de lijst aan:

"T" write "X" at "A"

Om de visuele controle van de lijst te vereenvoudigen wordt op geheugenplaats "A" ook het
datawoord "A" geschreven.
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§ 5.2 Niveau 2

Het ontwerp op niveau 1 heeft twee modellen opgeleverd.
Een model vormt de basis voor het verdere ontwerp van de queue-chip en
met het andere is een testomgeving voor de queue-chip gecreëerd. Tijdens de simulatie wordt
het gedrag van de twee modellen geverifieerd. Het gedrag van de twee modellen moet
overeenstemmen met de voorwaarden in de functionele specificatie van de queue-chip. Indien
de simulatie de gewenste uitkomst geeft kan het driver-model verder gebruikt worden tijdens
de functionele verificatie van het ontwerp. Bovendien kan deze simulatie gebruikt worden als
referentie bij verdere simulaties op lagere niveaus.

Het model van de queue-chip op niveau 1 bestaat uit twee subprocessen (zie A. Op niveau 2
wordt ieder van deze subprocessen tot een zelfstandig model uitgewerkt. Het model van de
queue-chip op niveau 2 geeft dus een schema met daarin twee componenten: een datapad en
een controle-unit.
Gevolg is het ontstaan van een eerste hiërarchische structuur.

nI DAV

IRFD

Write

nIes
Read

nOeS

figuur 5.2: schema van de queue-chip
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§ 5.2.1 Het datapad

Op dit moment staat alleen vast dat het datapad zal bestaan uit een Intern geheugen. Dit
interne geheugen wordt uiteindelijk een statisch RAM. Het Is nog niet nodig om al In detail het
model van een SRAM te beschrijven en daarom zal het datapad alleen een subproces krijgen
dat het gedrag van een (niet realistisch) SRAM weergeeft. Dit subproces is nagenoeg identiek

aan het model van het datapad op niveau één. Het datapad wordt op niveau 2 echter
aangestuurd door signalen van de controle-unit. De verbindingen van bronsysteem naar
datapad en van datapad naar putsysteem zijn niet veranderd.

Het SRAM-model kent twee commandolIjnen: Read en Write en verder een adresbus via welke
het adres van het beoogde array-element verstuurd wordt (zie appendix A6-7).
Indien de Read-Iijn hoog wordt zal het SRAM de waarde van de adresbus lezen en vervolgens
de data van het array-element "Adres" aan het putsysteem aanbieden.
Wordt daarentegen de Write-Iijn hoog dan zal het SRAM de waarde van de adresbus lezen en
de data van het array-element "Adres" vervangen door de data die door het bronsysteem wordt
aangeboden.

§ 5.2.2 De controle-unit

Op niveau 1 bestaat de controle-unit uit een subproces dat drie toestandllln kent. Elk van deze
toestanden heeft een aparte functie. Iedere toestand van niveau 1 wordt vertaald naar een
afzonderlijk subproces op niveau 2 (appendix A8-9):

1) het eerste subproces is het arbiterjserver-subproces (asp). Dit proces beheert het
datapad, enerzijds door dit aan te sturen, anderzijds door het gebruik van het geheugen
te coördirJeren.

2) het tweede subproces is een putsysteem-interface-proces (pip). Dit proces vormt de
interface tussen putsysteem en queue-chip en houdt de verantwoordelijkheid In voor de
correcte afhandeling van het protocol tijdens een leesactie.

3) het derde subproces is een bronsysteem-interface-proces (bip). Dit proces vormt de
interface tussen bronsysteem en queue-chip en Is verantwoordelijk voor de correcte
afhandeling van het protocol tijdens een schrijfactie.

Omdat het arbiterjserver-proces niet met het put- of bronsysteem In verbinding staat zal de
coördinatie van de schrijf- en leesprocessen via de andere twee subprocessen moeten
plaatsvinden. De interactie tussen het arbiterjserver-proces en de twee andere subprocessen
verloopt via het fully Interlocked handshake protocol, met behulp van de volgende signalen:

Rreq

Wreq

Rsucc

Wsucc

als het putsysteem een leesaanvraag bij het putsysteem-Interface-proces
indient zal het pip dit aan het asp doorgeven door Rreq hoog te maken.
bij het indienen een schrijfaanvraag door het bronsysteem bij het
bronsysteem-interface-proces zal het bip dit aan het asp doorgeven door
Wreq hoog te maken.
het toestaan van een leesactie geeft het asp door aan het pip door
Rsucc hoog te maken
een schrijfactIe sanctioneert het asp middels het hoog maken van
Wsucc.
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§ 5.2.2.1 Het arbiter/server-proces (asp)

In principe Is het asp een cople van het gehele controle-unit-model van niveau 1. Het verschil Is
echter dat het controle-unit-model In direct contact staat met de de externe systemen en het
model van het asp een interface Is tussen de belde interface-processen en het datapad.
Het asp kent de volgende drie toestanden (appendix AB):
1) vanuit de begintoestand wordt een lees- of schrijfactie geïnitieerd. Bij het opstarten van

het systeem forceert een separaat reset-proces het asp naar deze toestand.
2) in deze toestand wacht het asp tot een leesactie Is afgerond.
3) in deze toestand wacht het asp tot een schrijfactie Is afgerond.

Wreq I: Rreq

". -'" ......-- .... '
Wreq & Rreq

.
•
\,.,,

=". ,~req
........ '"

Rreq Il: (W1Rst +
wreq 11: Äiiiiriq)

'-wr;q.:' :~req

/ ""
.. 'W~~'q _&. !tr!l~'----.' . .. .. ... ~ ......

\,

Wreq ~

'-", "-.- .. '

\'treq 11: <WiäSt +
R;;q II:~).......

"",,.,

figuur 5.3: toestandsdiagram van het asp

In de begintoestand wacht het asp op een aanvraag van het pip (Rreq Is hoog) en/of het bip
(Wreq is hoog). Indien de aanvragen Rreq en Wreq samenvallen zal het asp aan een van belde
de hoogste prioriteit toekennen. Dit wordt beslist op grond van de volgende twee regels:

Rsucc = Rreq & (Wlast + (nWreq & nAddrEq))
Wsucc = Wreq & (nWlast + (nRreq & nAddrEq))

Indien een leesactie wordt toegestaan zal het asp dit kenbaar maken door Rsucc en Read
hoog te maken en tevens de leesadrespointer aan het datapad aantebleden. Vervolgens zal het

asp naar toestand twee overgaan. Ingeval van toestemming voor een schrijfactie zal het asp
Wsucc en Write hoog maken en de schrijfadrespointer aan het datapad aanbieden en overgaan
naar toestand drie.

In toestand twee zal het asp wachten tot het pip de leescycius heeft afgesloten, waarna het pip

de leesaanvraag intrekt door Rreq laag te maken en het asp het datapad vrijmaakt door Rsucc
en Rd laag te maken. Omdat een volledige leesslag Is afgerond moet het asp de
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leesadrespointer met één ophogen, moet Wlast de waarde "false" krijgen en moeten Read en

Rsucc weer laag worden. Het asp zal nu naar de begintoestand terugkeren, mits er geen
schrijfaanvraag voorligt. Heeft het bip wel een schrijfaanvraag Ingediend dan zal het asp direct
een schrijfcyctus initiëren. Dit Is mogelijk om twee redenen:
- de queue niet vol zijn; door het lezen Is er Immers Juist een plek vrijgekomen.
- op basis van het prioriteitenschema zal een schrijfaanvraag een hogere prioriteit hebben dan

een eventuele nieuwe leesaanvraag.

In toestand drie zal het asp wachten tot het bip de schrijfcyclus heeft afgesloten en
schrijfaanvraag heeft Ingetrokken door Wreq laag te maken. Hierop zal het asp het datapad
vrijmaken door Wsucc en Write laag te maken. Omdat er een volledige schrijfslag Is afgerond
moet het asp de schrijfadrespointer met één ophogen en moet W1ast de waarde "true" krijgen.
Indien er geen leesaanvraag is zal het asp nu naar de begintoestand terugkeren, Is dit wèl het
geval dan wordt de leescyclus onmiddelijk geïnitieerd. Ook hier weer twee redenen waarom
direct een lessactie mogelijk is:
• de queue nooit leeg zijn; door het schrijven is er immers nieuwe data in de queue gezet.
- op basis van het prioriteitenschema heeft nu een leesaanvraag een hogere prioriteit een

eventuele nieuwe schrijfaanvraag.
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§ 5.2.2.2 Het putsysteem-interface-proces

Het pip vormt de interface tussen putsysteem en queue-chip en verzorgt
de data-overdracht van queue-chip naar putsysteem volgens het handshake protocol, terwijl
tevens assistentie wordt verleend bij het coördineren van leesacties door het asp.

Het pip kent drie toestanden:
1) een begintoestand. In deze toestand wacht het pip op een leesaanvraag door het

putsysteem.
Het reset-proces forceert het pip in deze toestand.

2) in deze toestand wacht het pip op toestemming van het asp om een leescyclus te
beginnen.

3) in deze toestand wacht het pip tot het putsysteem de leescyclus heeft afgesloten.
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ORFD
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ORFD;
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figuur 5.4: toestandsdiagram van het pip

In de begintoestand is het pip inactief; nODAV en Rreq zijn beide laag. Het pip wacht tot het
putsysteem een leesaanvraag indient. Zodra het putsysteem de queue-chip selecteert (nOeS is
laag) en om data vraagt (ORFD is hoog) geeft het pip dit leesverzoek door aan het asp (Rreq
wordt dan hoog) en gaat vervolgens over naar toestand twee.

In toestand twee wacht het pip tot het asp toestemming verleent om een leesacces op het
geheugen te doen. Indien Rsucc hoog wordt kan het pip aan het putsysteem melden dat er
geldige data beschikbaar is (nODAV laag) en kan het leesverzoek aan het asp Ingetrokken
worden (Rreq laag); hierna gaat het pip over naar toestand drie.

In toestand drie wacht het pip tot het putsysteem de data heeft ingeklokt (ORFD laag)om
vervolgens weer naar de begintoestand terug te keren.
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§ 5.2.2.3 Het bronsysteem-interface-proces

Het bip vormt de interface tussen bronsysteem en queue-chip.
Enerzijds zorgt het blp ervoor dat de data-overdracht van bronsysteem naar queue-chip
volgens het handshake protocol verloopt.
Anderzijds worden de schrijfacties door het asp met via het bip gecoördineerd.

Het bip kent drie toestanden:
') een begintoestand, waarin het bip op een schrijfaanvraag door het bronsysteem wacht.

Het reset-proces forceert het bip in deze toestand.
2) in deze toestand wacht het bip op toestemming van het asp om een schrijfcyclus te

beginnen.
3) In deze toestand wacht het bip tot het bronsysteem de schrijfcyclus heeft afgesloten.
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figuur 5.5: toestandsdiagram van het bip

In de begintoestand Is het bip inactief, nODAV en Wreq zijn beide laag. Het bip wacht tot het
bronsysteem een schrijfaanvraag indient. Zodra het bronsysteem de queue-chip selecteert
(nICS laag) en aangeeft dat er geldige data op de databus staat (niDAV laag) geeft het bip dit
verzoek door aan het asp (Wreq hoog) en gaat vervolgens over naar toestand twee.

In toestand twee wacht het bip tot het asp toestemming verleent om met de schrijfcyclus te
beginnen. Indien Wsucc hoog wordt kan het bip aan het bronsysteem melden dat de data is
ingeklokt (IRFD laag) en kan het schrijfverzoek aan het asp Ingetrokken worden (Wreq laag);
hierna gaat het bip over naar toestand drie.

In toestand drie wacht het bip tot het bronsysteem de schrijfcyclus heeft afgesloten (n(DAV
hoog) om vervolgens naar de begintoestand terug te keren.
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§ 5.2.3 Resultaten aangaande niveau 2

Het model van de queue-chip op niveau 2 is ontstaan uit een verfijning van het model op
niveau 1. Uit de functionele verificatie blijkt het gedrag van het model In overeenstemming te
zijn met de functionele specificatie. Er wordt echter impliciet verondersteld dat de data op de
databussen blijft staan, tot een nieuwe cyclus volledig is afgesloten. Deze voorwaarden liggen
besloten in het fully interlocked handshake protocol. Het gevolg hiervan is dat het bronsysteem
actief moet blijven (niDAV laag en data vast) tot de arbiter/server een schrijfslag toestaat. Aan
de putsysteemzijde blijft alleen de aanvraag van het putsysteem staan totdat de arbiter/server
een leesslag toestaat. Het is duidelijk dat hier een verhoging van de verwerkingssnelheid van
de queueu-chip te bereiken is. Dit vergt twee extra subprocessen In het datapad en de
benodigde stuursignalen. Bij een werkelijk ontwerpproces moet daarom niveau 2 aangepast en
opnieuw gesimuleerd worden. Bij het ontwerp van de queue-chip Is dit niet gebeurd om deze
tussenstap te benadrukken. De functionele specificatie hoeft niet herzien te worden omdat
timing geen onderdeel hiervan Is. Ook de driver kan ongewijzigd blijven omdat asynchroon op
de queue-chip reageert.

Ook op niveau 2 is het weinig zinvol om in te gaan op de testbaarheid van het ontwerp.
Slechts twee opmerkingen dienen geplaatst te worden:
- het datapad vormt nu een afzonderlijk model. Dit betekent dat bij de verdere ontwikkeling

rekening gehouden dient te worden met de testbaarheid van het datapad als unit.
- in het model van de controle-unit is een scanpad gesuggereerd; er is een proces "test" dat,

indien dit geactiveerd wordt, de toestanden van de subprocessen doorschuift. Deze
toestanden zijn echter geen weerslag van de waarden van de diverse pportaansluitlngen,
maar slechts een getal.
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§ 5.3 Niveau 3

Op niveau 2 wordt door het aanhouden van de lees- en schrijfcyclI gezorgd dat de Juiste data
wordt ingeklokt. Hierdoor duren de twee cycli langer. Door het datapad op niveau 3 met een
ingangs- en een uitgangsbuffer uit te breiden blijkt de verwerkingssnelheid van de queue-chip
te verbeteren; het gebruik van de buffers maakt het mogelijk om de aanvragen van het
bronsysteem en het putsysteem overlappend te behandelen.
Deze uitbreiding vereist wel een aanpassing in de overige modellen.

Ook de overgang van niveau 2 naar niveau 3 bestaat verdere uitwerking van de subprocessen.
Zodat ieder subproces van niveau 2 nu als zelfstandig model gaat functioneren. Dit impliceert
dat het model van de controle-unit op niveau 3 uit een schema van drie modellen zal gaan
bestaan:
- een arbIter/server.
- een putsysteem-interface.
- een bronsysteem-interface.
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figuur 5.6: blokschema van de queue-chip opniveau 3

§ 5.3.1 Het datapad

Het model van het SAAM in het datapad op niveau 3 Is zo goed als identiek met dat van het
datapad op niveau 2, doch het heeft twee "databuffers" die het model op niveau 2 niet
voorkomen.

De processen die de beide buffers beschrijven zijn eenvoudig (zie appendix A12).
Het eerste bUffer-proces van het het datapad is het "llatch"-proces. Dit proces wordt bestuurd
door het "ILE"-signaal (input latch enable). Zolang het proces actief is (ILE hoog) zullen de data
die door het bronsysteem wordt aangeboden gecopieerd en aan het SAAM doorgegeven
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wordt. Indien het proces inactief is zal het proces de laatst aangeboden data vasthouden en

doorgeven.
Het tweede buffer"proces is het "Ulatch"-proces. Dit proces wordt bestuurd door het "OLE"
signaal (output latch enable). Zolang het proces actief is (OLE hoog) zal het proces de data die
het van het SAAM krijgt aangeboden, copiëren en aan het putsysteem doorgeven. Indien
inactief, zal het proces de laatst aangeboden data vasthouden en doorgeven.

§ 5.3.2 De arbiter/server

In eerste instantie is de arbiter/server de vertaling van het arbiter/server-proces van niveau 2.
De taken van de arbiter/server zijn dan ook niet veranderd. Er zijn wel twee aanpassingen
verricht:
1) omdat de arbiter/server bepaalt wanneer een leescyclus start zal de arbiter/server

ervoor moeten zorgen dat het uitgangsbuffer-proces in het datapad de juiste data bevat.
2) met de toevoeging van een extra begintoestand is het aantal toestanden van de

arbiter/server is uitgebreid tot vier. Hierdoor komt de variabele Wlast te vervallen. Deze
variabele wordt nu geassocieerd met de belde begintoestanden.

Uit de beschouwing van de functies van het arbiter/server-proces van niveau 2 blijkt dat de
arbiter/server de volgende taken heeft:
- het besturen van het datapad en het coördineren van de acties in het datapad (controller-

functie).
- het bijhouden van de leesadrespointer (Ieesadresteller-proces).
- het bijhouden van de schrijfadrespointer (schrijfadresteller-proces).
- het aanbieden van het juiste adres aan het datapad (comparator/multiplexer-proces).

leder van deze functies wordt in een afzonderlijk subproces beschreven, waardoor een verdere
decompositie is yerkregen.

§ 5.3.2.1 Het controller-proces

Het controller-proces weerspiegelt het model van het arbiter/server-proces op niveau 2 en
beheert het datapad. Het controller-proces bepaalt op basis van een prioriteItenschema welke
actie in het datapad uitgevoerd mag worden.
Het arbiter/server-proces hanteert hierbij de volgende regels:

Rsucc = Areq & ( Wlast + (nWreq & nAddrEq))
Wsucc = Wreq & (nWlast + (nAreq & nAddrEq))

De variabele Wlast is tot nu toe slechts gebruikt als een op zichzelf staande grootheid. Indien
deze variabele werkelijk nodig zou zijn zou er een geheugen-element moeten komen dat de
waarde van de variabele vasthoudt. De waarde van de variabele Wlast is echter alleen
belangrijk in de begintoestand van het controller-proces.
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In het controller-proces wordt een andere methode gebruikt om de waarde van de variabele
Wlast vast te houden. Zoals hierboven is aangegeven aan het controller-proces een extra
begintoestand toegevoegd, waardoor de variabele W1ast zèlf komt te vervallen.

Het controller-proces heeft nu de volgende vier toestanden:
1) de eerste begintoestand (toestand één) wordt geassocieerd met de situatie "Wlast is

false".
2) de tweede begintoestand (toestand twee) wordt geassocieerd met de situatie waarin

Wlast de waarde "true" heeft.
3) in toestand drie wacht het controller-proces tot de schrijfcyclus Is afgerond.
4) in toestand vier wacht het controller-proces tot de leescyclus is afgerond.
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figuur 5.7: toestandsdigram van de controller

ad 1 en 2:
Wanneer het systeem opstart zal het reset-proces ervoor zorgen dat de twee adrespointers
naar hetzelfde beginadres wijzen. Door tevens het controller-proces In toestand één te forceren
reageert het systeem alsof de queue leeg is. Een leesverzoek zal derhalve worden genegeerd
totdat er nieuwe data in de queue is geschreven.

Kan de queue echter zowel data kan ontvangen als leveren dan wordt de prioriteit van de
aanvragen in toestand één bepaald met behulp van de volgende regels:

Asucc = Areq & (nWreq & nAddrEq)
Wsucc = Wreq

Toestand twee heeft dezelfde functie als toestand één, alleen zijn de regels:

Asucc = Areq
Wsucc = Wreq & (nAreq & nAddrEq)
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Indien het controller-proces een schrijfactie toestaat (Wsucc hoog) zal het volgende gebeuren:
- het datapad krijgt een schrijfopdracht (Write hoog):
- het schrijfadres wordt aangeboden aan het datapad (Wsel hoog);
• het controller-proces zal overgaan naar toestand drie.

Indien het controller-proces een leesactie toestaat (Rsucc hoog) zal het datapad een
leesopdracht .aan het datapad geven en tevens het uitgangsbuffer-proces activeren (Read en
OLE hoog). Bovendien moet het leesadres aan het datapad worden aangeboden (Rsel hoog),
waarna het controller-proces naar toestand vier overgaat.

ad 3:
In toestand drie wacht het controller-proces tot de schrijfactie Is uitgevoerd (Wreq laag) om
vervolgens de schrijfopdracht aan het datapad in te trekken (Write laag) en het
schrijfadresteller-proces de opdracht te geven de schrijfadrespointer aan te passen (Winc
hoog). Nadat de schrijfcyclus is afgerond (Wlast true) kan het controller-proces naar toestand
twee overgaan. Een nog aanwezige leesaanvraag kan echter direct worden toegestaan, daar
de queue niet leeg is en lezen heeft nu de hoogste prioriteit heeft.

ad 4:
In toestand vier wacht het controller-proces tot de leesactie is uitgevoerd (Rreq laag). Het
controller-proces zal daarna de leesopdracht aan het datapad Intrekken (Read laag), het
uitgangsbuffer-proces inactief maken (OLE laag) en het leesadresteller-proces de opdracht
geven de leesadrespointer aan te passen (Rinc hoog). Aangezien de leescyclus hiermee
afgerond is (Wlast false) kan het controller-proces nu naar toestand één gaan. Ingeval er echter
nog een schrijfaanvraag wacht kan deze direct worden toegestaan; de qu~ue Is namelijk niet
vol en schrijven heeft nu de hoogste prioriteit.

§ 5.3.2.3 De adresteller-processen

De arbiterjserver moet zowel het lees- als het schrijfadres bijhouden, middels twee
subprocessen op niveau 3: het schrijfadresteller-proces en het leesadresteller-proces (zie
appendix A16).
Bij het opstarten van het systeem zorgt het reset-proces ervoor dat belde teller-processen bij
nul aanvangen.

De beide processen zijn zeer eenvoudig: Indien het increment-slgnaal van het respectievelijke
teller-proces hoog wordt zal de tellerinhoud met één worden verhoogd.
De beschrijving Is zeer abstract, zodat nog geen beslissing over de structuur van de teller
behoeft te worden genomen en problemen met betrekking tot de timing worden vermeden.

Het schrijfadresteller-proces (Wcounter) wordt bestuurd door het Wlnc-signaal en het
leesadresteller-proces (Rcounter) door het Rlnc-signaal.

47



§ 5.3.2.4 De comparatorjmultiplexer-processen

Deze processen omvatten de volgende twee functies:
- het aanbieden van het juiste adres aan het datapad (multiplexer-proces, zie appendix A16).

Bij Wsel hoog zal het proces de schrijfadrespointer aan het datapad aanbieden en bij Rsel
hoog de leesadres-pointer.

- het vergelijken van de twee adrespointers nadat een adresteller-proces zijn pointer heeft
aangepast (comparator-proces. zie appendix A16). Indien de twee adrespointers gelijk zijn
wordt het AddrEq-signaal hoog gemaakt, zoniet dan zal AddrEq laag worden.

§ 5.3.3 De putsysteem-interface

Om het stabiel blijven van de data tijdens de leesslag te garanderen wordt op niveau 3 gebruik
gemaakt van een uitgangs-databuffer; zodra het datapad een leesopdracht van de
arbiterjserver krijgt wordt de data uit het interne geheugen gebufferd.
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figuur 5.8: toestandsdiagram van de putsysteem-Interface

Bij de leesprocedure zoals deze op niveau 2 wordt uitgevoerd moet het putsysteem wachten
tot het asp de leesslag toestaat. Dit betekent dat het putsysteem langer dan noodzakelijk (dit Is
langer dan de tijd die minimaal voor het protocol nodig is) moet wachten. Deze wachttijd zou
aanzienlijk bekort kunnen worden indien de nieuwe data al beschikbaar zou zijn; de
putsysteem-interface zou dan direct tot het leesprotocol kunnen overgaan. De leesprocedure
op niveau 3 maakt daarom gebruik van de ultgangs-databuffer en wel als volgt:
Bij het opstarten van het systeem forceert een afzonderlijk reset-proces de putsysteem
interface in de begintoestand (toestand één); de uitgangs-databuffer is leeg en de putsysteem
interface dient een verzoek om nieuwe data in bij de arbiterjserver (Rreq hoog). Zodra de
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arbiterjserver nieuwe data in de buffer heeft gezet (Rsucc hoog) zal de putsysteem-Interface
het verzoek intrekken (Rreq laag) en overgaan naar een volgende toestand. Indien het
putsysteem inmiddels een leesaanvraag heeft Ingediend (nOeS laag en ORFD hoog) zal de
putsysteem-interface aangeven dat er data beschikbaar Is (nODAV laag) en naar toestand twee
overgaan; ligt er geen leesaanvraag voor dan wordt direct naar toestand drie overgegaan.
In toestand twee wacht de putsysteem-Interface tot het putsysteem de data heeft Ingeklokt
(ORFD laag), waarna er nieuwe data in de uitgangsbuffer gezet kan worden. De putsysteem

interface zal Rreq hoog maken en naar toestand één overgaan.

In toestand drie wacht de putsysteem-Interface tot het putsysteem een leesaanvraag Indient.
Zodra dit gebeurd is (nOeS laag en ORFD hoog) zal de putsysteem-interface aangeven dat er
data beschikbaar is (nODAV laag) en naar toestand twee overgaan.

§ 5.3.4 De bronsysteem-Interface

Om de reeds in 5.2.2.3 genoemde wachttijden tot een minimum terug te brengen kan de
schrijfcyclus in twee fasen worden uitgevoerd. Tijdens de eerste fase wordt de data van het
bronsysteem in een buffer ingeklokt, terwijl de tweede fase van de schrijfcyclus wordt de data

vanuit de buffer in het interne geheugen zet.

nIes + nIDAV

Wsucc &: nIDAV

. ........
, ,,.

\

•.- -
JnIes &: nIDAV.,

~ .....,
\••

.... -... :.:..:..-

nIDAV !: :.
wsuce,.

",

'.

~ ..-- ...
...,

•
nI DAV\,

...

~:......_-

figuur 5.9: toestandsdiagram van de bronsysteem-interface

De volledige schrijfprocedure op niveau 3 verloopt als volgt:
Bij het opstarten van het systeem forceert een afzonderlijk reset-proces de bronsysteem
interface in de begintoestand (toestand één); de ingangs-databuffer "leeg". De bronsysteem
interface vraagt het bronsysteem om nieuwe data en activeert de ingangs-databuffer (IRFD en

ILE hoog). Zodra het bronsysteem aangeeft dat er nieuwe data beschikbaar Is (nieS en nlDAV
laag) zal de bronsysteem-interface de ingangsbuffer afsluiten (ILE laag), aangeven dat de data
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is ingeklokt (IRFD laag), een geheugenacces aan de arbiter/server vragen (Wreq hoog) en

overgaan naar toestand twee.

In toestand twee wacht de bronsysteem-interface tot de arbiter/server de data vanuit de
Ingangs-databuffer in de queue gezet heeft. Zodra dit gebeurd Is (Wsucc hoog) Is de buffer
"leeg" en maakt de bronsysteem-interface het "Wreq"-signaallaag.
In principe kan de bronsyteem-interface nu naar toestand één terugkeren. Voorwaarde hiervoor
Is dat het bronsysteem het handshake protocol inmiddels heeft afgesloten (niDAV hoog), zoniet
dan zal de bronsysteem-interface in toestand drie wachten tot nlDAV wel hoog Is.

§ 5.3.5 Resultaten aangaande niveau 3

Het belangrijkste resultaat van niveau 3 Is de verbetering van de verwerkingssnelheid van de
queue-chip.

Op niveau 2 moeten de lees- en schrijfprocessen op elkaar wachten, omdat slechts één van
beiden het geheugen kan bewerken. Door gebruik te maken van de databuffers worden op
niveau 3 de processen in twee slagen uitgevoerd, waardoor ze elkaar kunnen overlappen;
terwijl "lezen" het geheugen bezet houdt kan "schrijven" met de databuffer verder werken (en
omgekeerd) .
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figuur 5.4: timingdiagrammen. Boven: verloop bij niveua twee. Onder: verloop bij niveau drie.

50



§ 5.4 Niveau 4

Niveau 4 vormt een breekpunt in het ontwerptraject van de queue-chip. Op dit niveau wordt
namelijk de implementatiefase voorbereid.

De reden is dat uit het niveau 3 model van de queue-chip blijkt dat de belde systeem-interfaces
geen zinnige subprocessen meer bevatten; de beide interfaces zijn herkenbaar als individuele
state machines, waardoor zij gereed zijn voor de overgang naar de implementatie-fase. Hiertoe
worden de beide systeem-interfaces herschreven tot de modellen van state machines.
Ook het controller-proces op niveau 3 kan in een state machine-model beschreven worden.
De resterende functies van de arbiter/server worden als afzonderlijke modules beschreven en
verder uitgewerkt.

Het datapad van niveau 3 is in principe goed genoeg beschreven; het gedrag van het interne
geheugen en de twee databuffers komt voldoende tot uiting. Toch behoeft het datapad enige
aanpassing; het model van het SRAM moet beter aan de Implementatie worden aangepast
omdat nu de correcte stuursignalen van belang worden.
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figuur 5.10: schema van de arbiter/server

§ 5.4.1 Het datapad

Aangezien de implementatiefase van het ontwerptraject naderbij komt wordt het tijd om het
SRAM-model nauwkeuriger te beschrijven. De ramgenerator uit het SOLO-2000-pakket (zie
hoofdstuk 4) kent namelijk geen afzonderlijke "read"- en "write"-commando's. Een SRAM dat
door dit pakket wordt gegenereerd kent in hoofdzaak twee commando's:
- ME: Indien dit signaal actief is wordt het adres van de adresbus ingeklokt. Iedere actie

op het SRAM wordt op dit geheugenadres uitgevoerd.
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- WE Dit signaal bepaalt welke operatie op het SRAM wordt uitgevoerd; is dit signaal
actief dan is de actie een schrijfactie, is het inactief, dan wordt er uit het SRAM

gelezen.

Het model van het SRAM in het datapad wordt hieraan aangepast. BIJ een correct
ontwerptraject moeten deze veranderinegen ook op de hogere niveaus worden aangebracht.
Hier is gekozen om dit uit te stellen tot de Implementatiefase. Enerzijds omdat dan toch alle
modellen veranderd moeten worden (zie § 5.5), anderzijds om de verschillende
ontwerpstappen duidelijk te maken. Dit heeft vooralsnog wel tot gevolg dat er een extra
vertaalslag nodig Is om de signalen van de arbiter/server correct te Interpreteren.

Verder worden de databuffer-processen in het datapad-model van niveau 3 nu door
afzonderlijke modules vervangen. Omdat het model van het buffer direct te implementeren Is
(in feite wordt hier een latch beschreven) Is het niet nodig het model nog verder aan te passen.
De latches worden intern in het datapad aangestuurd met de signalen "EI" en EO". Deze
signalen worden uit de signalen "llE" en "OlE" gegenereerd.

§ 5.4.2 De arbiter/server

Op niveau 3 kent de arbiter/server een aantal subfuncties (zie appendix A16). Deze subfuncties
worden op niveau 4 tot zelfstandige componenten uitgewerkt (zie appendix A17).

§ 5.4.2.1 De controller

Het controller-p~oces op niveau 3 blijkt geen verdere subfuncties te kennen; de controller kan
dus direct herschreven worden tot een implementeerbaar model.

Het controller-proces kent op niveau 3 vier toestanden. Deze toestanden worden
onderscheiden met behulp van de variabele "A-status" in een case-constructie. In iedere
toestand (case) worden de ingangssignalen gelezen en wordt op basis van deze
ingangssignalen de nieuwe toestand bepaald, hetgeen ook voor de uitgangssignalen geldt.
Het ligt voor de hand het model van de controller om te schrijven naar het model van een state
machine.
In het algemeen kent een state machine twee basis-onderdelen:
1) het eerste gedeelte is opgebouwd uit flipflops en dient om de toestand van de machine

vast te houden.
2) het tweede gedeelte bestaat uit twee combinatorische schakelingen:

het ene gedeelte bepaalt aan de hand van de huidige toestand en de
ingangssignalen de nieuwe toestand (next state decoder).
het andere bepaalt aan de hand van de huidige toestand en de ingangssignalen de
waarden van de uitgangssignalen (output decoder).

Het geheugengedeelte van de state machine wordt beschreven met de variabele ·state". Deze
variabele bepaalt het aantal toestanden van het model. In het geval van de controller kent het
model vier toestanden. Ieder van deze toestanden Is een directe vertaling van die van het
niveau 3 model.
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De combinatoriek van de state machine wordt gemodelleerd door twee decodeer
subprocessen; het "next state decoder"-proces en het "output decoder"-proces.
Bij het laatste proces valt op dat de uitgangssignalen niet alleen afhankelijk zijn van de

toestand van het model; het hier beschreven model geeft een state machine volgens Mealy
weer.

1 1
(nWlast) (Wlast)

AddrEq AddrEq
Wreq Wreq
Rreq Rreq

xlx lXOO/10X 1:-:0/xOO :-:xl

001 010

1 1 1
Wsucc, Wrt Rsucc, Rd
'Ne,dres ++ Radres ++

Addreq Addreq
Wreq Wreq
Rreq Rreq

xOO Ix1x xx1 :-:00

xOl x10

figuur 5.11: ASM-diagram voor de controller

53



§ 5.4.2.2 De adrestellers

Het model van de adrestellers is niet gewijzigd ten opzichte van het vorige niveau. De reden
hiervoor Is dat een teller die alleen In gehele waarden telt eenvoudiger te controleren Is.
Bovendien Is het nog niet nodig om al rekening te houden met alle problemen die een "echte"
teller met zich mee kan brengen, zoals woordbreedte en timing (zie § 5.5).

§ 5.4.2.3 De comparstorjmultiplexer

Oe comparator jmultiplexer is dermate eenvoudig dat het niet nodig Is het model verder te
specificeren. In principe bestaat het model al uit direct te Implementeren functies.

§ 5.4.3 De putsysteem-interface

Op niveau 3 is de putsysteem-interface een uitgekristalliseerd proces; er zijn geen subfuncties
meer die afgesplitst kunnen worden en dus is de putsysteem-interface rijp voor implementatie;
hiertoe wordt de putsysteem-interface op niveau 4 hergeschreven naar een "state machine"
model door de vertaling van de toestanden van het niveau 3 model naar dl'! toestanden van de
state machine. Dit nieuwe model kent twee subprocessen:
- Een "next state decoder"-proces. Dit subproces bepaalt de toestandsovergang van de

putsysteem-interface op basis van de toestand waarin het model zich op dat moment
bevindt en op basis van de ingangssignalen.

- Een "output decoder"-proces. Dit subproces bepaalt de waarden van de uitgangssignalen
aan de hand v~n de toestand van de putsysteem-Interface. Voor dit subproces blijken de
Ingangssignalen niet van belang zijn, hetgeen een Moore-machlne Impliceert.

N.B Afgezien van de nieuwe beschrijvingsvorm Is de interface zelf niet veranderd.
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§ 5.4.4 De bronsysteem-interface

Net als bij de putsysteem-interface is de bronsysteem-interface herschreven tot een model van
een state machine volgens de Moore-configuratie. Hiertoe is het model in twee delen gesplitst:
- Een "next state decoder"-proces. Dit subproces bepaalt de toestandsovergang van de

bronsysteem-interface op basis van de toestand waarin het model zich op dat moment
bevindt en op basis van de Ingangssignalen.

- Een "output decoder"-proces. Dit subproces bepaalt de waarden van de uitgangssignalen
aan de hand van de toestand van de bronsysteem-interface, waarbij de Ingangssignalen niet
voor dit subproces van belang blijken te zijn. Evenals bij de putsysteem-interface is de state
machine een model naar het principe van Moore.
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§ 5.4.5 Resultaten aangaande niveau 4

Na de afronding van niveau 4 zijn alle subprocessen van de queue-chip tot hun primitieve
functies teruggebracht. Een uitzondering hierop vormen de adrestellers. De tellers zijn om twee
redenen niet verder uitgewerkt:
- Ten eerste bestaat het model van het interne geheugen uit een array met 16 elementen,

terwijl het uiteindelijke interne geheugen 512 elementen zal bevatten. Het gebruik van het
eenvoudige model van de teller laat dit toe, zonder dat er extra problemen geïntroduceerd
worden.

- De tweede reden om de teller niet verder uit te werken heeft te maken met het feit dat de
- definitieve keuze van het type teller afhankelijk is van de uiteindelijke implementatie van de

queue-chip.

Met het afsluiten van niveau 4 zijn alle processen beschreven. Niveau 5 vormt het begin van de
implementatie-fase. Hierbij moet de functionele specificatie van de queue-chip ter hand worden
genomen.

Ten aanzien van de testbaarheid van het ontwerp valt op te merken dat het gebruik van tellers
het mogelijk maakt om het interne geheugen te testen. Door een teller met een bepaald adres
te laden is het mogelijk om dat adres aan het geheugen aan te bieden en daardoor deze
geheugenplaats te testen. Een verbinding zijn tussen de databus-ingangen en de testingangen
van de beide tellers Is echter wel noodzakelijk.

§ 5.5 Niveau 5 en verder

Op de niveaus 1-3 zijn de modellen van de componenten zo abstract mogelijk beschreven. Zo
werden voor de ~eschrijving de data- en adreswoorden integers gebruikt en gebeurde de
interactie tussen de verschillende componenten op basis van een asynchroon handshake
protocol. Dit geldt ook voor de modellen van de state machines op niveau 4. Omdat niveau 5
het begin van de implementatie-fase is moeten de modellen van de componenten
omgeschreven worden. Hierbij moet rekening worden gehouden met een systeemklok en
dienen alle bussen op bit-niveau te worden uitgewerkt. Met name voor de belde adrestellers is
dit een drastische ingreep.
Verder betekent de overgang naar implementatie dat er nu beslissingen genomen gaan worden
die invloed kunnen hebben op de testbaarheid van het ic.

Op dit niveau zijn alle subprocessen van de queue-chip geïsoleerd en beschreven door
modellen. Een aantal van deze modellen kunnen rechtstreeks naar echte componenten
vertaald worden. Zo kan bijvoorbeeld de ingangsdatabuffer direct geïmplementeerd worden
door het model te vervangen door een latch. In tegenstelling tot deze primitieve modellen
moeten de modellen van de state machines nog verder uitgewerkt worden. Met name de
combinatoriek van deze componenten is nog niet gedefinieerd.
Ook de implementatie van de adrestellers is nog volledig open. Vast staat slechts dat deze
tellers uiteindelijk (testbare) state machines zullen zijn.
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De implementatie van de modellen van de queue-chip gebeurt In twee fasen.
Tijdens de eerste fase ligt de nadruk op de verdere ontwikkeling van de state machines.
Hiertoe worden alle data- en adreswoorden 4-bit breed gedacht. In principe moet wel extra
werk worden verricht met de vertaalslag naar de 9-bit brede queue-chip. Daarentegen is het
eenvoudig de resultaten van deze fase met de resultaten van de vorige niveaus te vergelijken.
Bovendien zijn de state machines onafhankelijk van de datawoordbreedte.
In de tweede fase wordt het ontwerp uitgebreid naar 9 bit, zodat de adrestellers gedefinieerd
kunnen worden.

N.B In tegenstelling.tot de voorgaande ontwerpniveaus wordt de Implementatiefase niet per
niveau beschreven, maar per onderwerp.

§ 5.5.1 De timing van het systeem

Op niveau 5 is een ontwerp ontstaan waarbij meerdere componenten gecoördineerd moeten
samenwerken. Op vorige niveaus reageerden de componenten op elkaar aan de hand van een
asynchroon handshake protocol. Op niveau 5 moet het systeem. volgens de functionele
specificatie, synchroon werken. Hiertoe dienen de componenten met een kloksignaal
aangestuurd te worden. Timing zal dus een belangrijke rol spelen; de aansturing van de
componen!en moet zodanig zijn dat het systeem optimaal werkt. Het systeem moet zo snel
mogelijk werken, waarbij conflicten tussen de setup- en delay-tijden van de componenten niet
mogen optreden.
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figuur 5.6: systeem timing
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De timing van een volledige lees- of schrijfcyclus valt uiteen in twee delen. Het eerste gedeelte
omvat de interactie tussen interface-unit en controller, het tweede gedeelte die tussen controller
en tellerjcomparator.
Om de gedachte te bepalen wordt in eerste Instantie verondersteld dat ieder component een
eigen (onafhankelijk) kloksignaal heeft. Een component kan alleen van toestand veranderen op
een opgaande klokflank van zijn eigen componentklok. Om de prestatie van de queue-chip zo
hoog mogelijk te maken moeten de drie kloksignalen optimaal op elkaar afgestemd worden.

§ 5.5.1.1 De timing van het Interfacejcontroller-gedeelte

Veronderstel dat het systeem stand-by staat en dat het direct op een verzoek van de Interface
component kan reageren, dat wil zeggen op gang zal komen zodra de interface een verzoek
bij de controller indient door het "Req"-signaal hoog te maken. Omdat de controller alleen op
een opgaande klokflank reageert zal het ·Succ"-signaal pas hoog worden zodra '2 hoog
geworden is en dient de interface te wachten tot ook " hoog geworden is. Pas daarna zal de
interface Req weer laag maken.
Om het systeem optimaal te laten werken zullen de klokflanken van " en '2 zodanig ruim uit
elkaar moeten liggen dat de delay- en setup-tijden van de signalen elkaar niet overlappen.

In principe zijn er twee mogelijkheden voor de relatie tussen " en '2:
1) de twee kloksignalen zijn onafhankelijk; dit wil zeggen dat er twee aparte klokinnagen

nodig zijn.
2) de twee kloksignalen worden uit één enkele klok afgeleid.

lti
Het gebruik van twee klokken brengt een aantal problemen met zich mee.
Ten eerste heeft een extra kloksignaal ook een extra aansluitpin nodig, waardoor het aantal
vrije aansluitpinnen vermindert. •
Ten tweede moet scanpad geïmplementeerd worden, hetgeen extra maatregelen vergt om de
twee systemen
Het is daarentegen wel mogelijk om een optimale timing van het systeem te bereiken omdat
het faseverschil tussen de klokken en de duty-cycles manipuleerbaar zijn.

tiU;.
Een mogelijkheid om twee kloksignalen te genereren is door I, het ongeïnverteerde en 12 het
geïnverteerde kloksignaal aan te bieden. Toch zal ook deze optie niet ideaal zijn omdat door
de Mealy-implementatie van de controller extra problemen worden geïntroduceerd ten aanzien
van de stabiliteit (ripple) en de testbaarheid van het ontwerp.

De andere optie is de meest eenvoudige oplossing; beide systemen krijgen dezelfde klok
aangeboden en lopen daarom synchroon. Het is duidelijk dat het ontwerp kan volstaan met
één enkel scanpad hetgeen weinig aansluitpinnen kost. Een nadeel van deze methode Is dat er
steeds één klokslag verloren gaat, omdat de twee componenten op elkaar wachten. Deze
wachttoestand geven echter de mogelijkheid om in de controller extra toestanden te definiêren,
waardoor kan de controller volledig als een Moore-machine kan worden uitgevoerd. Dit komt
de testbaarheid ten goede en bovendien is de timing van de controller beter beheersbaar
(geen ripple).

Het grote nadeel van methode drie is dat de kloksnelheid twee keer zo hoog moet zijn als die
van optie twee om dezelfde prestaties te kunnen leveren. Door de hogere klokfrequentie zal
ook de dissipatie van de controle-unit groter worden.
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§ 5.5.1.2 De timing van het controller/teller-gedeelte

De Interactie tussen controller en teller/comparator verloopt als volgt:
Zodra de controller het "'nc"-signaal hoog gemaakt heeft kan de teller doortellen. Omdat ook
de teller synchroon werkt zal de tellerinhoud pas op de eerstvolgende opgaande klokflank van
~3 aangepast worden. Na verandering van de tellerstand zal de comparator enige tijd nodig
hebben om AddrEq de juiste waarde te geven. Deze vertragingstijd Is het meest kritieke
element in de gehele timing; de waarde van AddrEq moet correct zijn voordat de controller in
de begintoestand terugkeert.
Met behulp van figuur 5.5.1 is eenvoudig te zien dat ~ identiek mag zijn aan~, zonder dat dit
enige invloed heeft op de totale timing.
Ook nu blijkt dat toevoeging van extra toestanden aan de controller grote voordelen heeft.
Omdat de teller één klokperiode later op het hoog worden van Inc reageert kan het
incrementsignaal al actief gemaakt worden v66rdat de cyclus Is afgelopen. Door de
wachttoestand van de controller heeft AddrEq bovendien een volle klokperiode de tijd om te
stabiliseren.
Ingeval de componentklokken '$, en a\ in tegenfase werken moet een afzonderlijk "Inc"-signaal
worden gegenereerd, dat ook van het "Req"-signaal afhankelijk is. Dit maakt echter de timing
minder makkelijk te beheersen en is een dergelijke configuratie moeilijker testbaar.

§ 5.5.2 De driver

De aanpassingen van de driver zijn eenvoudig; de integerbussen worden vervangen door een
4-bit databus en ook de integerdata zelf worden naar bitniveau uitgeschreven.
Het model blijft verder ongewijzigd (zie § 5.1.2).

§ 5.5.3 Het datapad

Afgezien van de conversie van integer- naar bitmodellen worden ook de aanstuursignalen voor
het datapad veranderd. Zoals aangegeven in § 5.4.1 moet nu het datapad aangepast worden,
waardoor het combinatorisch gedeelte komt te vervallen. Inplaats hiervan moet de controller
zelf voor de juiste signalen zorgen. Daar de signalen OlE en Read identiek zijn worden deze
signalen als één aansluiting naar buiten gebracht.
De databuffers worden door de latches uit de ES2-biblotheek vervangen. In eerste instantie zijn
de buffers 4-bit breed. Nadat de state machines volledig ontwikkeld zijn zijn 9-bit brede buffers
gebruikt worden. Deze overgang heeft geen invloed op het verdere ontwerp.

Om alle componenten van het datapad afzonderlijk te kunnen testen is een extra multiplexer
toegevoegd. Hierdoor wordt het mogelijk te kiezen welke data-uitgangen op de
datauitgangsbus zichtbaar zullen zijn. Deze multiplexer wordt door twee afzonderlijke signalen
bestuurd. Verder zijn de beide databuffers afzonderlijk aan te sturen, hetgeen het testen
vereenvoudigt.
In hoofdstuk 6 wordt uitgebreid beschreven hoe deze testopties te gebruiken is.
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§ 5.5.4 De comparatorjmultiplexer

Ook de comparatorjmultiplexer is dermate eenvoudig dat deze direct naar een poortmodel
omgezet kan worden. In eerste Instantie wordt een 4-blt versie van deze component gebruikt,
later wordt deze naar een 9-bit versie uitgebreid. Deze vertaalslag resulteert wel in een extra
delay in de component.

Om de testbaarheid van de queue-chip te vergroten wordt een optie meegenomen waardoor
één van de adrestellers geselecteerd kan worden zonder dat de controller aangepast hoeft te
worden.

§ 5.5.5 De state machines

Op niveau 4 bestaat een state machine uit een geheugengedeelte en een combinatorisch
gedeelte.
Het geheugengedeelte is op dit niveau slechts een variabele. Deze variabele kan eenvoudig
vervangen worden door het gebruik van flipflops. In deze component is het scanpad
ingebouwd, conform de functionele specificatie van de queue-chip. Dit scanpad wordt
geactiveerd door een speciaal testsignaal.
De combinatoriek bestaat op niveau 4 uit twee subprocessen; een "next state decoder"-proces
en een "output decoder"-proces. Uit deze subprocessen wordt een toestan.dstabel
gedestilleerd. Deze toestandstabel wordt met behulp van het programma "MOM"
geoptimaliseerd. Het model van de combinatoriek op niveau 5 maakt gebruik van de
mogelijkheid om tijdens de simulatie een dergelijke toestandstabel In te lezen. Hierdoor Is het
mogelijk om de toestandstabel -eventueel- aan te passen zonder dat een nieuwe simulator
hoeft te worden aangemaakt.

Bij de vertaling van de processen naar een toestandstabel wordt een extra optimalisatie
doorgevoerd; somige signalen blijken volledig synchroon met elkaar te lopen en zijn daarom
identiek. De optimalisatie bestaat hieruit dat slechts één van deze signalen wordt gegenereerd.
De identieke signalen worden in het betreffende schema afgetakt (eventueel al op een hoger
niveau). Verder dient met name de controller bijgesteld te worden, omdat deze de veranderde
signalen van het datapad moet genereren (zie § 5.4.1).

In de state machines voor de beide systeeminterlaces worden slechts drie toestanden
gedefinieerd. Deze toestanden zijn te implementeren door gebruik te maken van twee flipflops.
Hierbij ontstaat één ongedefinieerde toestand die afzonderlijke gedefinieerd moet worden om
problemen te voorkom. In het algemeen kan deze toestand aan de begintoestand gekoppeld
worden; mocht de state machine in de loze toestand terecht komen dan gaat de state machine
onder iedere omstandigheid over naar de begintoestand, hierdoor wordt voorkomen dat de
queue-chip in deze loze toestand blijft hangen.

In de Implementatie van de queue-chip is de loze toestand anders gebruikt. Wanneer de
arbiterjserver sneller op een aanvraag ven de systeeminterlace reageert dan het externe
systeem zal de systeeminterlace in een afzonderlijke wachttoestand terecht komen. Hierdoor
worden nu precies de vier toestanden gedefinieerd die door gebruik van twee flipflops mogelijk
zijn.
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Wanneer uiteindelijk de toestandstabellen correct blijken te werken kunnen deze worden
vervangen door poorten. Voor de implementatie zou bij voorkeur een PLA-generator gebruikt
moeten worden. Dit garandeert een juiste implementatie zonder een extra verificatieslag. Een
dergelijke implementatie is wel moeilijker te testen. Er moeten namelijk extra vorzieningen
getroffen worden die het mogelijk maken de structuur van het PLA kunnen testen (bijvoorbeeld
op bridgingfouten). Indien het "PLA" uit enkelvoudige poorten is opgebouwd is de dichtheid
van de structuur lager waardoor het standaard foutmodel beter zal voldoen.

§ 5.5.6 De adrestellers

De eerste implementatievorm van de adrestellers is een 4-bit binaire teller. Deze wordt, in
analogie met de andere modules van de controle-unit, voorgesteld door een state machine.
Gedurende de eerste fase worden de tellers, zoals ook bij de andere state machines,
gesimuleerd door het inlezen van een toestandstabel. Nadat de andere state machines naar
voldoening functioneren worden de adrestellers tijdens de tweede fase van de implementatie
verder uitgewerkt.

N.B Hier is gekozen voor een tabel in plaats van een formulebeschrijving van het
combinatorisch gedeelte om op eenvoudige wijze te kunnen overgaan op een PLA
implementatie van de state machines. Deze keuze zal bij een grote teller een uitgebreide
tabel vergen, terwijl een formule-voorstelling in dat geval minder gecompliceerd is.

De meest voor de hand liggende implementatie van de adrestellers is een 9-bit binaire teller.
Om twee redenen is echter voor een andere implementatie gekozen:
1) om in één slag een volledige teller te ontwikkelen moet een tabel met 1024 toestanden

worden geëvalueerd. Door deze teller in drie slices te verdelen kan op eenvoudige en
overzichtelijke wijze een gedeelte van de teller ontwikkeld worden. De volledige teller
wordt verkregen door het copiëren van deze slice. Er is slechts één extra component
nodig die de carry van de tellers doorgeeft.

2) bij een binaire teller is bit "n" afhankelijk van alle lagere bits. Dit betekent dat de ripple
van de teller veel invloed heeft, temeer daar er extra vertraging in de teller wordt
ingebouwd door de implementatie van het scanpad. Bij een Gray-teller is iedere bit
slechts van twee andere bits afhankelijk. Dit geeft meer vrijheid ten aanzien van de
timing. Bovendien maakt het voor de toepasing van de tellers niet uit welk tellertype
wordt gebruikt; het is toch niet zeker dat twee opeenvolgende geheugenadressen ook
fysiek naast elkaar liggen.

Om deze redenen bestaat de uiteindelijke implementatie van de adrestellers uit een Gray-teller
die is opgebouwd uit drie teller-slices en één component, dat bepaalt wanneer een teller
opgehoogd mag worden. Deze tellers hebben als extra optie dat zij parallel laadbaar zijn,
hetgeen de testbaarheid van de tellers zelf en die van het interne geheugen vergroot.
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§ 5.5.7 Resultaten aangaande de laatste niveaus

Met het afsluiten van niveau 5.6 en 7 is het volledige ontwerp van de queue-chip rond. Nadat is
gebleken dat het ontwerp volledig testbaar (met behulp van een AMSAL-analyse) is, kan het
ontwerp worden overgezet naar het SOL02000-pakket. Hierbij kan tevens het model van het
SAAM worden vervangen door een "echt" AAM.
Bij het overtekenen kunnen fouten geïntroduceert worden. De meest waarschijnlijke fouten zijn
fouten in de aansluitingen. gevolgd door foutieve poorten. Om alle fouten te ontdekken moeten
de twee netlisten (één van het SL2010-pakket en één van het SOL02000) met elkaar
vergeleken worden. Dit kan niet automatisch en Is daarom een moeizaam karweI. Het zal
eenvoudiger zijn om het nieuwe schema functioneel te verifiëren. In principe kan ook nu weer
een driver gemodelleerd worden omdat het SOLO-pakket een Interface naar de SILOS
simulator kent (waardoor functies mogelijk zijn) en omdat het pakket een eigen L1SP-achtige
taal kent waardoor modellen beschreven kunnen worden. Door deze simulatie tevens uit te
voeren op de lay-out van het ic kan ook de performance (na back annotate van de
capaciteiten) bekeken worden.
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Hoofdstuk 6 HET TESTEN VAN DE QUEUE-CHIP

Het ontwerptrajekt werd in gang gezet door de funktionele specificatie uit hoofdstuk 3 in een
"niveau 1"·model weer te geven. Hierbij werd direct onderscheid gemaakt tussen een gedeelte
waar de data wordt verwerkt (het data-pad) en een gedeelte dat voor de juiste
besturingssignalen zorgt (de controle-unit). Het wezenlijke verschil tussen de functies van deze
twee hoofdmodules heeft een duidelijke zijn beslag gekregen in de uiteindelijke implementatie;
het data-pad bestaat voornamelijk uit een statisch RAM, terwijl de controle-unit uit een aantal
flipflops en combinatorische logica bestaat.
Het is duidelijk dat de twee hoofdmodules een verschillende teststrategie vergen. Vanwege het
feit dat de controle-unit is opgebouwd uit state machines is in deze unit een scanpad
ingebouwd. Het geheugen kan daarentegen slechts uitputtend worden getest.

N.B. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen een produktietest (waarbij ieder fout
tot verwerping van het ic leidt) en een diagnostische test (waarbij delokatie en eventueel
de oorzaak van de fout van belang zijn). In dit hoofdstuk wordt de nadruk gelegd op het
tweede type test.

Mogelijke fouten zijn:
- "stuck at"-fouten. Deze fouten manifesteren zich doordat het betreffende knooppunt een vast

logisch niveau heeft. Een "stuck at"-one wil zeggen dat dit logisch niveau "hoog" is. Een
"stuck at"-zero-fout lijkt een vaste logische "0" te bevatten.
Dit soort fouten komt het meest voor.

- Bridging-fouten. Indien twee of meer verbindingen naast elkaar liggen is het mogelijk dat
door een fout in het produktieproces een kortsluiting tussen deze verbindingen is ontstaan.
Hierdoor wordt schijnbaar een nieuwe logische functie gevormd (bijvoorbeeld een wired-or
functie).

Bij statische geheugens komt daar nog bij:
- Stuck-open-fouten. Deze fouten ontstaan doordat de adreslijn van een geheugencel continu

open is ("stuck at"-one). Hierdoor kan de cel niet geadresseerd worden.
• Transitie-fouten. Door een fout in een poly-silicium-Iaag en een onderliggende diffusie, kan

een extra pass-transistor ontstaan. Hierdoor kent een cel niet de beide toestands
overgangen (van logisch "1" naar logisch "0" en vice versa).

- State-coupling-fouten. Indien een bitlijn is kortgesloten met een adresseringslijn, reageren de
cellen van die adresseringslijn normaal zolang de bitlijn hoog is. Is deze bitlijn echter laag,
dan lijken de cellen stuck-at te zijn.

- Transitie-koppeling. Een kortsluiting tussen twee woordlijnen zorgt ervoor dat alle cellen die
met die lijnen verbonden zijn gekoppeld zijn.

- Data-retentie-fouten; Deze fouten ontstaan als een pull-up weerstand van een cel niet goed
functioneert. De cel zelf lijkt correct te functioneren. Na enige tijd zal de cel echter naar de
originele toestand terugkeren omdat de ingegeven celinhoud weglekt.
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§ 6.1 Oe functionele test van de queue-chip

Tijdens de ontwerpfase is het ontwerp steeds getoetst aan de functionele specificaties door
middel van een simulatie van het ontwerp. Hierdoor werd de correctheid van het ontwerp op
ieder (sub-)niveau gegarandeerd. Voorwaarde hiervoor is dat de interpretatie van de functionele
specificatie juist is en dat alle mogelijke fouten tijdens de simulaties getest zijn. Indien dit zo is
Is het gevolg van de ontwerpstrategie dat het uiteindelijke ontwerp voldoet aan de functionele
specificaties. waardoor van de chip -in principe- alleen de structuur gecontroleerd behoeft te
worden. Indien deze structuur correct is is de juiste schakeling gemaakt.
Voor de gebruiker zijn geen hulpmiddelen beschikbaar om de structuur van de chip echt te
controleren. Zodra de chip namelijk in een behuizing zit is de structuur afgesloten en kan
alleen via de aansluitpinnen getest worden. Dit betekent dat alleen een uitputtende test
uitsluitsel kan geven, hetgeen zeer veel tijd kost.
Om deze reden wordt alleen het prototype van de chip uitgebreid getest; indien hot prototype
goed is kan bij de produktietest worden volstaan met een "go/no go"-test, bijvoorbeeld een
scantest. Een tweede besparing op testkosten kan daaruit bestaan dat het prototype alleen een
subset van de uitputtende test, namelijk een functionele test, krijgt aangeboden. In het
algemeen zal een goede functionele test alle voorkomende combinaties van toestanden en
inputsignalen bevatten, waardoor de dekkingsgraad van de test redelijk is (20/80 regel). Met
deze test kan het prototype onder "bedrijfsomstandigheden" getest worden. Door de
functionele test met een structurele test te vervolgen kan het ic volledig uitgetest worden.

N.B Hoewel de naam anders suggereert test een structurele test niet de fysieke structuur van
het ic. Aan de hand van een foutmodel, gebaseerd op de structuur van een schakeling, wordt
alleen bepaald of eventueel optredende -single stuck at- fouten naar buiten gepropageerd
kunnen worden.

De functionele test bestaat uit drie etappes:
- allereerst wordt de queue-chip gereset. Dit wordt niet onmiddelijk, maar tijdens de andere

gedeelten van de funktionele test gecontroleerd;
- vervolgens worden de latches apart getest;
- daarna wordt gecontroleerd of de flipflops van de adrestellers goed functioneren.
In principe zijn de drie onderdelen van de funktionele test te verweven tot één gehele test, dit
zal echter het inzicht in de test bemoeilijken.
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§ 6.1.1 Het testen van de databuffers

Om de databuffers apart te testen, moet het datapad dusdanig geconfigureerd worden dat de
in- en de uitgangsbuffer direct met elkaar verbonden zijn. Dit gebeurt indien testingang T<4>

hoog en testingang T<5> laag gehouden worden. De latches zelf worden bestuurd met de
latch-enable-pinnen "ei" en "eo" (zie het schema van het datapad op niveau 5 in de appendix).

De latches moeten getest worden op "stuck at"-fouten, overspraak en data-retentie-fouten.
Om de "stuck at"-fouten te testen worden de beide buffers transparant gemaakt ("ei" en "eo"
zijn hoog) waardoor de data-uitgangen de data-ingangen zullen volgen.
Vervolgens moet gekeken worden of de latches de data vasthouden (retentie-fouten). Dit
gebeurt door de enable-signalen beurtelings laag te maken.

De tabel geeft een voorbeeld van het eerste gedeelte van de functionele test, waarbij de beide
latches een woordbreedte van één bit hebben:

input "ei" data-A

0 0

1 1 1
0 1 0

0 0

o o

data-B

o

o

o

"eo"

o

output

o

o

o

effekt

Testen van stuck-at-one na de
reset.
Testen van stuck-at-zero.
Inklokken van een 0 in latch A;
de 1 van B moet blijven staan.
Doorklokken van de 0;
controleren of latch A de 0
vasthoudt.
Inklokken van een 1 in A; latch
B moet de 0 vasthouden.
Inklokken van een 1 In B; latch
A moet de 1 vasthouden.

Bij de queue-chip bestaan de latches uit negen cellen. Daarom wordt het testwoord
"101010101" het "1 "-woord uit de tabel en het inverse testwoord "010101010" het "O"-woord uit
de tabel.
Met deze testvectoren wordt tevens de overspraak tussen de cellen getest èn wordt de
muJtiplexer in het datapad gedeeltelijk getest.

Indien een fout optreedt bij de eerste twee testvectoren is er een stuck-at-fout in de latches of
in de verbinding tussen de latches. Het tweede gedeelte van de functionele test moet dan
uitsluitsel geven.

Indien de retentie-test een fout aangeeft moet deze fout in de latches zitten. Ook dan kan de
chip niet goed functioneren.
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§ 6.1.2 Het testen van de flipflops uit de adrestellers

Het tweede gedeelte van de funktionele test heeft twee doelstellingen:

1) Indien de latches in het eerste gedeelte van de test "stuck at"·fouten vertoonden kan via

deze test gecontroleerd worden of deze fouten in de latches zitten, of in de verbindingen

tussen de latches. Mocht blijken dat de fouten zich niet in de latches voordeden, dan kan

het tweede gedeelte van de test uitgebreid worden met een data·retenUe-test. Dit Is strikt

genomen niet noodzakelijk omdat de latches bij de RAM·test ook uitgebreid beproefd
worden. Dit zal alleen van toepassing zijn bij de diagnose van de chip.

2) Bij de scantest voor het controllergedeelte van de queue-chip wordt ervan uitgegaan dat
de adrestellers direct toegankelijk zijn. Om dit te garanderen moet getest worden of de
paden van en naar de adrestellers goed functioneren. Hiertoe moeten de adrestellers
geladen en gelezen worden.
Tevens wordt gecontroleerd of de Individuele flipflops van de adrestellers goed
functioneren.

Net als in het eerste gedeelte van de functionele test worden de componenten getest op
"stuck at"-fouten, overspraak en data-retentie-fouten.

Om deze test te kunnen uitvoeren moet het datapad zodanig geconfigureerd zijn dat de Interne
adresbus aan de uitgangs-databus verbonden is. Hiertoe moeten T <4> en T <5> hoog

gehouden worden. Tevens moeten de latches transparant gemaakt worden door "ei" en "eo"

hoog te houden. Met behulp van T < 3 > kan bepaald worden welke adresteller met de interne
databus is verbonden. Indien T <3> hoog is wordt de schrijfadresteller ges.electeerd; is T < 3 >

laag dan wordt de leesadresteller geselecteerd.
De schrijfadresteller kan geladen worden door T < 1> hoog te maken. T < 1> moet stabiel zijn
op het moment dat het kloksignaal hoog wordt.

Het laden van de leesadresteller gebeurt met behulp van T < 2>. Ook voor T < 2 > geldt dat

deze stabiel hoog moet zijn voor een opgaande klokflank om de testdata in te klokken.
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De testreeks wordt in de volgende tabel uitgewerkt. Evenals bij het testen van de latches moet
voor een "1" de testvector "101010101" worden gelezen. In plaats van een "0" moet de inverse

testvector "010101010" worden gelezen.

input T< 1> data-A data-B T< 2> MUX T< 3> output effekt

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Testen van de reset
(hier Is
de output wel volledig

·000000000").
Inklokken van een 1 In
A.
De data van B blijft een

O.
Inklokken van een 1 in

B.
De data van A moet
een 1 zijn.
Inklokken van een 0 in

A.
De data van B moet
een 1 zijn.
Inklokken van een 0 in
B.
De data van A moet 0
zijn.

De queue-chip moet deze test met goed gevolg doorstaan. Is dit niet het geval, dan kan de
chip alleen nog werken indien de fout in de verbinding tussen de interne adresbus en de
uitgangsbuffer zi.t. Dit zou voor het correct functioneren van het ic niet van belang zijn. De
enige manier om dit te testen is met behulp van het RAM. Tijdens de RAM-test wordt de
adresdecodering, inclusief de beide adrestellers, uitputtend getest.

Over deze functionele test kan worden opgemerkt dat deze weinig diagnostische waarde heeft;
de conclusies met betrekking tot eventuele fouten zijn beperkt.

§ 6.2 De structurele test van de queue-chip

Wanneer de schakeling goed ontworpen is, hoeft na produktie (het prototype uitgezonderd)

van het ic alleen nog maar gecontroleerd te worden of de geproduceerde schakeling
overeenkomt met de ontworpen schakeling. Door fouten in het produktieproces kan het

mogelijk zijn dat bepaalde poorten niet goed functioneren en dat daardoor de schakeling een
andere (onjuiste) functie heeft.
Mogelijke fouten zijn:
- "stuck at"-fouten. Deze fouten manifesteren zich doordat het betreffende knooppunt een vast

logisch niveau heeft. Een "stuck at"-one wil zeggen dat dit logisch niveau "hoog" is. Een
"stuck at"-zero-fout lijkt een vaste logische "0" te bevatten.
Dit soort fouten komt het meest voor.
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- Bridging-fouten. Indien twee of meer verbindingen naast elkaar liggen is het mogelijk dat
door een fout in het produktieproces een kortsluiting tussen deze verbindingen is ontstaan.

Hierdoor wordt schijnbaar een nieuwe logische functie gevormd (bijvoorbeeld een wired-or

functie).
Bij statische geheugens komt daar nog bij:
- Stuck-open-fouten. Deze fouten ontstaan doordat de adreslijn van een geheugencel continu

open is ("stuck at"-one). Hierdoor kan de cel niet geadresseerd worden.
- Transitie-fouten. Door een fout in een poly-silicium-Iaag en een onderliggende diffusie, kan

een extra pass-transistor ontstaan. Hierdoor kent een cel niet de belde toestands
overgangen (van logisch "1" naar logisch "0" en vice versa).

- State-coupling-fouten. Indien een bitlijn is kortgesloten met een adresserlngslijn, reageren de
cellen van die adresseringslijn normaal zolang de bitlijn hoog Is. Is deze bltlljn echter laag,
dan lijken de cellen stuck-at te zijn.

- Transitie-koppeling. Een kortsluiting tussen twee woordlIjnen zorgt ervoor dat alle cellen die
met die lijnen verbonden zijn gekoppeld zijn.

- Data-retentie-fouten. Deze fouten ontstaan als een pull-up weerstand van een cel niet goed
functioneert. De cel zelf lijkt correct te functioneren. Na enige tijd zal de cel echter naar de
originele toestand terugkeren omdat de ingegeven celinhoud weglekt.

Het meest gebruikte foutmodel Is het "single stuck at"-model. Dit model Is ontstaan in het TIl
tijdperk waar het zeer goed functioneerde; de meeste fouten in een TIL-schakeling
manifesteren zich als een kortsluiting naar één van de voedingslljnen. Bijvoorbeeld een open
poortingang manifesteert zich als een "stuck at one"-fout.
Bij CMOS-schakelingen is dit model echter ontoereikend; hoewel de meeste fouten In de "stuck
at"-klasse vallen, laat dit model geen gekoppelde fouten toe (bijvoorbeeld ~ridging-fouten).

Door de eenvoud en flexibiliteit van dit model wordt het toch nog steeds zeer veel gebruikt: het
model vergt slechts een beschrijving op poortniveau. Hierdoor is het niet moeilijk een
algorithmlsche foutanalysemethode te implementeren waardoor automatische testpatroon
generatie (ATPG) toegepast kan worden. Hoewel er betere fout-modellen voorgesteld zijn kan
geen enkel model met de eenvoud van het single-"stuck at"-model concurreren.

§ 6.2.1 Het testen van de controle-unit

Na afloop van het ontwerpproces is met behulp van een ATPG-programma (AMSAl) een test
ontworpen, die is gebaseerd op de Implementatie van een scanpad. Deze scantest controleert
of ieder mogelijke fout naar buiten gepropageerd kan worden. BIJ een produktietest is de
scantest voldoende om het controlegedeelte te testen, omdat dan een "go/no go"-test
uitgevoerd wordt. Voor een analyse is een extra slag nodig.
Bij het genereren van de scantest is een schema gebruikt waarbij de belde buffers verwijderd
zijn; AMSAL kent geen modellen met terugkoppeling, zoals latches. Het gevolg is dat AMSAl

een scantest genereert voor een schema waarbij de adrestellers direct toegankelijk zijn. Indien
. tijdens de test fouten gevonden worden, zou het kunnen zijn dat deze fouten verkeerd
gelokaliseerd worden, omdat in het werkelijke schema de buffers wel aanwezig zijn. Echter,
omdat de buffers en de verbindingen tussen de buffers en de adrestellers tijdens de functionele
test al gecontroleerd zijn zijn de resultaten van de scantest correct.

N.B. de reset-optie wordt tijdens de scantest ook gecontroleerd; de eerste zeven outputs van
o_res moeten nul zijn.
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§ 6.2.2 De RAM-test

Het RAM kan alleen getest worden door alle geheugenplaatsen volgens een bepaald patroon
vol te schrijven en dit patroon te verifiëren (uitputtend testen).

Omdat het "single stuck at"-model voor het RAM ontoereikend is wordt een ander model
gebruikt; het spot-defect-model. Dit model is ontstaan door het geheugen op lay-out-niveau te
analyseren. Hiertoe werden opzettelijk fouten in de produktiemaskers aangebracht. Het effekt
van deze fouten werd geanalyseerd en op basis hiervan werden nieuwe foutklassen
gedefinieerd.
Het SRAM wordt getest volgens de door R. Dekker voorgestelde methode. Deze methode staat
beschreven in diens afstudeerverslag "Fauit Modeling and Self-Test of Static Random Access
Memories". De test bestaat uit negen series. In Iedere serie wordt een actie. of een aantal
acties, op alle adressen (te beginnen op adres 0 en eindigend op adres 511: het RAM heeft 512
aressen) uitgevoerd.
Tijdens de eerste serie wordt het geheugen geïnitialiseerd. In de volgende vier series wordt de
inhoud van een cel gelezen, herschreven en wederom gecontroleerd. Daarna volgt een pauze
om eventuele data-retentie-fouten te laten optreden. Deze worden gecontroleerd in de
volgende serie, waarbij tevens nieuwe data in de cellen wordt geschreven; dan volgt weer een
pauze, waarna opnieuw de cellen worden uitgelezen ter controle op data-retentie-fouten.

Tijdens de test wordt op de volgende fouten gelet:
- "stuck at"-fouten.
- State-coupling-fouten tussen de verschillende adressen.
- Transition-coupling-fouten tussen de verschillende adressen.
- Data-retentie-fouten (indien de data niet adres-afhankelijk Is).
- Stuck-open-fouten.

In de tabel zijn de volgende afkortingen gebruikt:
- "W1" wil zegge.n dat het datawoord op een geheugenadres wordt geschreven.
- "WO" wil zeggen dat het inverse datawoord in de geheugencel wordt gezet.
- "R1" wil zeggen dat een geheugenplaats wordt gelezen en dat de gelezen data met het

datawoord overeen moet komen.
- "Ra" wil zeggen dat de data die uit de geheugencel wordt gelezen dezelfde moet zijn als de

inversie van het datawoord.

De test ziet er als volgt uit:
SERIE 1: WO.
SERIE 2: RO,W1.R1.
SERIE 3: R1,WO,RO.
SERIE 4: R1,WO,RO.
SERIE 5: RO,W1,R1.

SERIE 6:

SERIE 7: RO,W1.
SERIE 8:

SERIE 9: R1.

Tijdens de eerste drie series Is de schrijfvolgorde
normaal; start op adres 0 en eindig op adres 511.

De adresvolgorde wordt nu omgekeerd; gestart
wordt op adres 511 en geëindigd op adres O.

Tijdens de laatste series wordt de normale adresvolgorde
aangehouden.
Deze serie dient als wachtcyclus om de data-retentie-fouten te
laten optreden.

Deze serie dient als wachtcyclus om de data-retentie-fouten te
laten optreden.
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Bij de test wordt het geheugen per woord geschreven en gelezen. Door de test voor meerdere
datawoorden uit te voeren kunnen alle mogelijke fouten tussen de cellen van een woord getest
worden. De gebruikte datawoorden moeten wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

- De datawoorden moeten onderling verschillend zijn.
- Een datawoord mag niet overeenkomen met de inversie van een ander datawoord.

Om de negen-bits-woorden te testen zijn vijf verschillende datawoorden nodig.
Gekozen is voor de volgende vijf datawoorden:

"111111111"

"010101010"

"001100110"

"000111000"

"000010000"

Door deze vijf datawoorden en hun inversies worden alle mogelijke koppelingsfouten tussen
ieder tweetal cellen getest. Een uitzondering hierop zijn de retentie-koppelings-fouten. Omdat
deze fouten niet in het model zijn meegenomen, is het ook niet nodig om de retentietest voor
ieder datawoord uit te voeren; dit hoeft alleen voor het eerste datawoord. Bij de andere
datawoorden kunnen de laatste vier testseries worden overgeslagen.
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Hoofdstuk 7 IMPLEMENTATIE VAN DE QUEUE-CHIP

In principe Is het mogelijk om een queue-chip te maken die meerdere toepassingen
ondersteunt. Een dergelijk ontwerp leidt echter niet tot een transparant ontwerp. Vandaar dat
uiteindelijk gekozen is voor een simpele implementatie van een queue-chip: Een uni
directionele queue-chip waarbij de overdracht van data gebeurt volgens het tweedraads
Interlocked handshake protocol. De interne queue zal bestaan uit een statisch RAM van 512
woorden van leder 9 bit breed.

§ 7.1 Beschrilving van de queue-chip

De queue-chip bestaat intern uit vier modules:
1) Een datapad, bestaande uit een statisch RAM van 512 woorden van 9 bit breed en

twee latches. Het geheugen vormt de queue. Data van en naar het interne
geheugen wordt gebufferd door twee latches. Hierdoor is het mogelijk dat de
queue-chip een leesaanvraag en een schrijfaanvraag overlappend behandelt.

2) Een arbiter/server, welke het geheugen beheert, met als taak het uitvoeren van alle
lees- en schrijfaanvragen. De arbiter/server voorkomt dat er gelijktijdig uit het
geheugen wordt gelezen en in het geheugen wordt geschreven. Hiertoe geeft de
arbiter/server afwisselend prioriteit aan lezen of schrijven (mits beide acties
aangevraagd worden). Verder houdt de arbiter/server bij of d~ queue vol of leeg
is.

3,4) Twee interfaces naar de externe systemen; één naar het bronsysteem en één naar
het putsysteem. Deze interfaces dragen zorg voor de correcte afhandeling van het
2HS-protocol.

... _. . ... -...

figuur 7.1: blokschema van de queue-chip

73



De beide interfaces worden gevormd door twee state-machines van elk vier toestanden. De
arbiter/server wordt gevormd door een state-machine van acht toestanden. De state-machines
zijn geïmplementeerd volgens het Moore-principe; alle signalen zijn toestands-afhankelijk (en
zijn daardoor synchroon met de systeemklok). Bovendien zijn de toestanden van de state
machines zo gedefinieerd, dat de meeste signalen van één toestandsbit van een state-machine
afhangen. Dit is vooral van belang in verband met het testen van de commando-lijnen voor het
datapad. Het uiteindelijke resultaat is dat het controlerende gedeelte van de queue-chip met

slechts weinig testvectoren volledig structureel te testen is. Het datapad moet echter uitputtend
getest worden.

§ 7.1.1 Pin-configuratie van de queue-chip

De queue-chip is uitgerust met de volgende aansluitpinnen:

2 aansluitingen voor respectievelijk de positieve en de negatieve voedingslijn.

systeemklok-ingang (ClK):
Alle ingangssignalen moeten op de opgaande flank van de aangeboden
systeemklok stabiel zijn. Alle interne signalen zijn synchroon met deze
systeemklok. De maximum klokfrequentie is 40 MHz. Per volledige protocolslag
zijn vier klokcycli nodig.

1 reset-ingang (nRST):
Op het laag worden van nRST komt de queue-chip in de uitgangstoestand. De
adrestellers worden op nul gezet. Verder worden nODAV en IRFD hoog. De queue
is (schijnbaar) leeg, waardoor alle leesaanvragen worden genegeerd totdat er in de
queue geschreven is.

9 data-ingangen (0_in <0:8> ):
De data-ingangen vormen enerzijds de toegang tot de queue, anderzijds wordt vla
deze Ingangen ook de data ingeklokt om de tellers te presetten (TST < 1> en
TST <2». De data-ingangen zijn intern gebufferd (EI) om een hogere
verwerkingssnelheid van de queue-chip te verkrijgen.

9 data-uitgangen (0_uit <0:8 > ):

Net als de data-ingangen hebben de data-uitgangen een dubbelfunctie. Enerzijds
wordt data uit de queue gelezen via de data-uitgangen, anderzijds zijn de interne
adrestellers via de data-uitgangen te observeren (TST <4> en TST<5». Om een
betere prestatie van de queue-chip te bewerkstelligen zijn de data-uitgangen Intern
gebufferd (EO).

6 aansluitingen voor het 2HS protocol:

- nICS: Om de data-overdracht van bronsysteem naar queue-chip op gang te brengen
moet de queue-chip eerst geselecteerd worden door nlCS laag te maken. Indien
nIeS hoog is wordt de nlDAV ingang genegeerd.

- nOCS: Om de data-overdracht van queue-chip naar putsysteem op gang te brengen moet
de queue-chip eerst geselecteerd worden door nOeS laag te maken. Indien nOeS
hoog is wordt de ORFD ingang genegeerd.
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- nIDAV: Om aan te geven dat geldige data op de data-ingangen D_in<0:8> staat wordt

nlDAV laag.
- nODAV: Om aan te geven dat geldige data op de data~ultgangen 0_uit <0:8 > staat, wordt

nODAV laag.
- IRFD: Indien de data op de data-ingangen 0 _in<0:8> door de queue-chip is ingeklokt

wordt IRFD laag gemaakt. Indien de queue-chip data wil ontvangen is IRFD hoog.
IRFD dient tijdens normaal gebruik verbonden te worden met EI.

- ORFD: Indien de data van de data-uitgangen 0 _uit<0:8> door het putsysteem is
ingeklokt maakt het putsysteem ORFD laag. Indien het putsysteem data wil
ontvangen is ORFD hoog.

11 aansluitingen ten behoeve van de testbaarheid van het ie.

- EI: EI is het latch-enable signaal van de ingangsbuffer. Tijdens normaal bedrijf zal EI
met IRFD verbonden moeten worden. Tijdens het testen zal EI hoog moeten zijn
om data aan de tellers en aan de uitgangsbuffer te kunnen aanbieden.

- EO: EO is het latch-enable signaal van de uitgangsbuffer. Tijdens normaal bedrijf zal
EO met RnW verbonden moeten zijn. Tijdens het testen dient EO om data van de
interne tellers en de ingangsbuffer te kunnen observeren.

- RnW: Tijdens normaal bedrijf bepaalt RnW voor welke actie het interne geheugen
geactiveerd wordt. Indien de vereiste actie een leesoperatie is zal ook de
uitgangsbuffer geactiveerd moeten worden. Hiertoe moet RnW met EO verbonden
worden.

- TST <3:5>:
Deze signalen bepalen welke Interne data aan de uitgangsbu~er wordt
doorgegeven. Tijdens normaal gebruik van de queue-chip zullen de signalen laag
zijn en zal de data van het interne geheugen gebufferd worden. Indien TST <4>
hoog is kan een keuze worden gemaakt tussen de data van de ingangsbuffer
(TST <5> laag) of de data van de interne adresbus (TST <5> hoog). Indien
TST <5> hoog is bepaalt TST <2> welke adresteller geobserveerd kan worden; de
lees?dres-teller (TST <3> laag) of de schrijfadres-teller (TST <3> hoog).

- 0_tst / 0_res:
Het controller-gedeelte van de queue-chip is testbaar door middel van een scan
keten. 0_tst vormt het begin van de scanketen en 0 _res het einde.

- TST <0>:
Door TST <0> hoog te maken wordt het scanpad geactiveerd. Met iedere klokslag
wordt de keten één bit doorgeschoven. Hierbij wordt de data op 0_tst de keten
ingeschoven en komt het laatste bit van de scanketen via 0_res vrij.

- TST < 1>:
Om de interne schrijfadrestelJer te testen kan deze geladen worden. Door TST < 1>
tenminste één klokslag hoog te houden wordt de data van de Ingangsbuffer In de
schrijfadresteller geladen. Door TST <3>,TST <4> en TST <5> hoog te maken kan
de schrijfadresteller geobserveerd worden.

- TST<2>:
Om de interne leesadresteller te testen kan deze geladen worden. Door TST < 1>
tenminste één klokslag hoog te houden wordt de data van de Ingangsbuffer In de
schrijfadresteller geladen. Door TST <3> laag te houden en TST <4> en TST <5>
hoog te maken kan de leesadresteller geobserveerd worden.
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§ 7.2 Data-overdracht van bronsysteem naar queue

De data-overdracht van bronsysteem naar queue-chip verloopt In twee fasen. In de eerste fase
wordt nieuwe data in de ingangsbuffer geklokt, in de tweede fase wordt de data van de
ingangsbuffer in het Interne geheugen gezet. De volgende signalen spelen hierbij een rol:
- nICS: Input chip select, van bronsysteem naar bronsysteem-interface.
- nIDAV: Input data available, van bronsysteem naar bronsysteem-Interface.
- IRFD: Input ready for data, van bronsysteem-interface naar bronsysteem.
- Wreq: Signalering van bronsysteem-interface naar arbiter/server dat de Inputbuffer vol is.
- Wsucc: Signalering van arbiter/server naar bronsysteem-Interface dat de data uit de

Inputbuffer verwerkt is.

Indien de queue niet vol Is zal de Ingangsbuffer leeg zijn; de
queue-chip kan data van het bronsysteem overnemen. De
bronsysteem-interface zal dit aan het bronsysteem melden
door IRFD hoog te maken en tevens zal de interface de
toegang tot de Ingangsbuffer openzetten. Zodra het
bronsysteem data voor de queue heeft zal het bronsysteem
de queue-chip selecteren door nlCS laag te maken en
tevens zal het bronsysteem nieuwe data op de databus
zetten. Vervolgens maakt het bronsysteem nlDAV laag.
Hierop zal de bronsysteem-interface de toegang tot de
ingangsbuffer afsluiten waardoor de data geïsoleerd zijn; de
ingangsbuffer bevat nu nieuwe, geldige data. Deze data
moet nu door de arbiter/server in het interne geheugen
gezet worden. Hiertoe zal de bronsysteem-interface een
verzoek bij de arbiter/server indienen door Wreq hoog te
maken. Zolang de arbiter/server niet op dit verzoek reageert

figuur 7.2: asm-chart van de
zal Wreq hoog blijven. De arbiter/server zal Wsucc hoog bronsysteem-interface
maken zodra het. schrijfverzoek in behandeling wordt
genomen. De bronsysteem-interface maakt Wreq laag en
kijkt of het bronsysteem ook klaar is. Is dit het geval (niDAV hoog), dan komt de bronsysteem
interface terug in de uitgangspositie. zoniet (niDAV nog laag), dan wacht de bronsysteem
interface tot nlDAV wel hoog is. IRFD wordt nu weer hoog, zodat het bronsysteem weet dat het
nieuwe data aan de queue kwijt kan.

CLK

nICS
~ / I

nI DAV

"""""
/

IRtD ---...... /

Wreq ---/ "WBUCC / "-
Hn',V À ~

Winc / "-
figuur 7.3: timing-diagram voor de data-overdracht van bronsysteem naar queue
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§ 7.3 Data-overdracht van queue naar putsysteem

De data-overdracht van queue naar putsysteem verloopt in twee fasen. Tijdens de eerste fase
wordt data vanuit het interne geheugen naar de uitgangsbuffer geschreven. De eigenlijke data
overdracht van queue-chip naar putsysteem gebeurt in de tweede fase. Hierin wordt de data
vanuit de uitgangsbuffer overgenomen in het putsysteem. Alle interacties lopen volgefls het
fully interlocked handshake protocol.
Bij de data-overdracht van queue-chip naar putsysteem zijn de volgende signalen van belang:
- nOeS: Output chip select, van putsysteem naar queue-chip.
- nODAV: Output data available, van queue-chip naar putsysteem.
- ORFD: Output ready for data. van putsysteem naar queue-chip.
- Rreq: Signalering van putsysteem-Interface naar arbiter/server dat de data uit de

uitgangsbuffer verwerkt is.
- Rsucc: Signalering van arbiter/server naar putsysteem-Interface dat er nieuwe data in de

uitgangsbuffer staat.

Bij het opstarten van het systeem zal de uitgangsbuffer leeg
zijn. Alvorens data overgedragen kan worden, moet nieuwe
data uit het interne geheugen in de uitgangsbuffer gezet
worden. Hiertoe zal de putsysteem-interface een
leesaanvraag bij de arbiter/server indienen door Rreq hoog
te maken. Indien de queue niet leeg is zal dit verzoek door
de arbiterjserver gehonoreerd worden en zal de
arbiter/server Rsucc hoog maken. Hierop maakt de
putsysteem-interface Rreq weer laag. Tevens zal de
putsysteem-interface wachten op een leesverzoek van het
putsysteem.
Indien het putsysteem data uit de queue wil hebben zal het
putsysteem de queue-chip selecteren door nOeS laag te
maken en een I~esaanvraag indienen door IRFD hoog te
maken. Hierop zal de putsysteem-interface nODAV laag
maken ten teken dat er geldige data op de uitgangsdatabus
staat. Het putsysteem zal nu deze data inklokken en ORFD
laag maken ten teken dat de data ingeklokt is. De
putsysteem-interface zal vervolgens nODAV weer hoog
maken en in de uitgangspositie (buffer leeg) terugkeren.

figuur 7.4: asm-chart van de
putsysteem-interface

eLK
nOeS ' ..... ...Jl./c.. _

nODAV

ORFD
'....._------,.;/

\......------...;/
Rreq ,---------------

' ...._-----
'\/

------...;/ ' _---------
______.....y ....----------X _

--------1'/

RnW

Rd

Rinc

Rsucc

figuur 7.5: timing-diagram voor de data-overdracht van queue naar putsysteem
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§ 7.4 Testen van de queue-chip

Oe queue-chip valt uIteen in vier afzonderlijk testbare onderdelen:
• Het datapad bestaande uit een Intern geheugen, twee buffers en een multIplexer.
- Twee tellers.
- Het controller-gedeelte bestaande uit de belde interfaces en de arbiterIserver.

het testen van het controller-gedeelte:
Het controller-gedeelte kan getest worden door gebruik te maken van de scanpad-optie. Dit
scanpad loopt van 0_tst (ingang), via de flipflops van de controle-unit, naar 0_res (uitgang).
Indien T5T <0> hoog Is worden biJ iedere klokslag de bits van de scanketen één bit
doorgeschoven. Hierbij wordt het bit dat aangeboden wordt aan 0 _tst de scanketen
ingeschoven en wordt het laatste bit van de scanketen via D_res naar buiten geschoven.

het testen van het datapad:
Om het datapad te verifiëren moeten allereerst de twee buffers getest worden. Hiertoe dienen
de beide buffers transparant gemaakt te worden en moet een pad van ingangsbuffer naar
uitgangsbuffer gecreëerd worden. Dit gebeurt door EI, EO en T5T <4> hoog en T5T <5> laag
te maken. Vervolgens worden de data, die aan de data-ingangen 0_in <0:8 > aangeboden
worden direct zichtbaar op de data-uitgangen D_uit<O:8>. Hiermee kunnen stuck-at-fouten
getest worden. Om retentie-fouten te testen moeten de latches beurtelings op non-actief gezet
worden (EI of EO laag).

het testen van de tellers:
Via de ingangsbuffer kan data in de twee adrestellers ingeklokt worden. De inhoud van de teller
kan via het datapad direct zichtbaar worden gemaakt. Hiertoe moeten EI, EO, T5T <4> en
T5T<5> hoog zijn. Met behulp van T5T<3> kan de gewenste tellerinhoud geselecteerd
worden. Indien T5T <3> hoog is wordt de inhoud van de schrijfadresteller geselecteerd. Is
T5T <3> laag dan wordt de inhoud van de leesadresteller geselecteerd. De schrijfadresteller
kan geladen wo~den door T5T < 1> tenminste één klokslag hoog te houden. De leesadresteller
kan geladen worden door T5T <2> tenminste één klokslag hoog te houden. De mogelijkheid
om de tellers direct te selecteren en te laden kan worden gebruikt om de adrestellers in een
scantest mee te nemen. De latches moeten wel voor de scantest afzonderlijk getest worden.

het testen van het interne geheugen:
Het interne geheugen Is te testen door op de normale manier het gehele interne geheugen met
een bepaald testpatroon vol te schrijven en vervolgens te verifiëren. Doordat de adrestellers te
manipuleerbaar zijn kunnen ook andere tests worden uitgevoerd.
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HoofdstukB CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De hier gedemonstreerde ontwerpfilosofie bestaat uit twee fases; een implementatie
onafhankelijke fase en een fase die wel implementatie-afhanklijk is. Indien de te ontwerpen
systemen zeer omvangrijk zijn en meerdere implementatievormen kennen (bijvoorbeeld een
microcontrollersysteem met omringende hardware en aplicatiesottware) zal de "verdeel en
heers"-strategie het meest nut hebben. In eerste inastantie zal het ontwerpproces zich richten
op de toewijzing van de functies aan de diverse onderdelen, waardoor de timingvoorwaarden
van secundair belang zijn (zolang de specificaties geen geweld aan worden gedaan). Met het
afsplitsen van processen zullen tevens de interfaces tussen de diverse subsystemen strak
omschreven zijn.
Wanneer het te ontwerpen systeem zich echter op slechts één implementatievorm richt
(bijvoorbeeld een standard cel ontwerp) is het beter om de gevonden subprocessen direct
implementatie-gericht te beschrijven. Hier moeten dan ook timingvoorwaarden
(synchroon/asynchroon, maximale delay etc.) meegenomen worden.

Om de ontwerpfilosofie te demonstreren is met opzet een eenvoudig onderwerp gekozen. Dit
heeft als voordeel dat het ontwerp overzichtelijk is en dat het gehele ontwerptraject helder blijft.
Toch heeft een niet-complex onderwerp als nadeel dat de opgelegde abstractie geforceerd lijkt;
veelal is een abstracte beschrijving niet nodig omdat vrijwel vaststaat hoe de uiteindelijke
implementatie zal zijn.
Verder zijn in de functionele specificaties geen timingvoorwaarden meegenomen. Enerzijds
heeft dit als voordeel dat de eerste fase van het ontwerptraject eenvoudig doorlopen kan
worden. Anderzijds ontbreekt hierdoor een timingverificatie tijdens het gehele ontwerptraject.
Hierdoor zijn de uiteindelijke prestaties van het ontwerp niet door de "omgeving" opgelegd,
maar door de gekozen implementatie. Eventueel zou een andere implementatie sneller kunnen
zijn.

Tijdens het ontwerpen is verondersteld dat de functionele verificatie voldoende is om de
correctheid van het ontwerp aan te tonen. Om dit te garanderen zal iedere overgang van
niveau naar niveau nauwgezet moeten worden gecontroleerd, hetgeen bijzonder veel aandacht
van de ontwerper vergt; er is geen automatische controle mogelijk. Dit betekent dat de
testomgeving zeer goed moet zijn, want alles wat niet getest is kan tot ontwerpfouten leiden.
De meest cruciale stap is de overgang van functionele specificatie naar het eerste model;
hierbij is geen vergelijk van output mogelijk. Omdat het eerste model een interpretatie van de
functionele specificatie is (en tevens aanleiding geeft tot het model van de testomgeving) kan
deze stap de meeste fouten introduceren. Deze fouten zullen in het algemeen niet tijdens de
functionele verificatie herkend worden omdat ook de deze verificatie aan de hand van de
functionele specificatie gebeurt. Het verdient daarom de aanbeveling om de testomgeving en
het eerste model door verschillende ontwerpers (en/of teams) te laten ontwikkelen. Dit kost wel
meer geld, maar doordat de verschillende modellen naast elkaar gezet worden is de kans
kleiner dat bepaalde dingen over het hoofd gezien worden. Dit zal tijdens het verder verloop
van het ontwerp veel tijd besparen doordat het ontwerp niet plotseling herzien behoeft te
worden.
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richter: driver.hdl

MODULE DRIVER;

Page 1 08/14/89 10122 AM

USE

NETTYPE LOGNET - LOGLEVEL;
IHTHET - INTEGER;

eOMPTYPE DRVR;

IN\.IARD

OUTIlARD

VAR

SUBPRoeEss

IRFD,nODAV
D_out,D_res
nlDAV,ORFD,nIes ,noes ,eLK,nRST
D_in,D_tst,TST
data

:lognet;
:intnet;
Ilognet;
:intnet;
: integer;

KLOK:

BROH_SYS:

TOGGLE:

BEGIN

EHIJ;

upon true check eLK do assign 10gnot[eLK) to eLK delay 50;

upon TRUE check eLK do
case time of

7500: assign 10, hi to nIes, nIDAV delay 21;
5000: ~ssign hi to nIes;
2100: assign lo,hi to noeS,ORFD delay 21;
500: assign lo,hi to nIeS,nIDAV delay 21;
200: assign hi,hi.hi,hi,lo,O to nRST,noeS,nIeS,nIDAV,ORFD,TST;

end;

upon «nRST-hi) and (nieS-lo» check IRFD,nIeS do
begin if «nlDAV-hi) and (IRFD-hi» then assign 1+data.lo to D_in.nIDAV delay 21;

if «nIDAV-lo) and (IRFD-lo» then begin assign O,hi to D_in.nIDAV delay 21;
datal-(data+1)mod(16),

end;
end;

upon «nRST-hi) and (nOeS-lo» check nODAV,nOeS do
begin if «ORFD-lo) and (nODAV-hi» then assign hi to ORFD delay 21;

if «ORFD-hi) and (nODAV-lo» then assign 10 to ORFD delay 21;
end;

upon (eLK-hi) check eLK do
begin if (nieS-hi) then assign 10gnot[niDAV) to niDAVI

if (nOeS-hi) then assign 10gnot(ORFD) to ORFD;
end;

assign lo,hi to nRST,CLK;
data:-O;
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richtel-

liODULE

levelO.hdl Page 1 08/14/89 10122 AM

USE

NETTYPE

COHI'TYPE

INIIARD

OUTWARD

INTERNAL
VAR

SUBPROCESS

LOGNET - LOCLEVEL;
lNTNET - lHTEGER;

QUEUE;

D_in,D_tst,TST
nIDAV,nICS,ORFD,nOCS,CLK,nRST
D_out,D_res
nODAV,IRFD
RD,WRT
data,Wadres,Radres,status
Wlast
RAM

:intnet;
:lognet;
: intnet;
Ilognet;
Ilognet;
1integer;
lboolean;
:array[l •• 16} of integer;

DATAPATH: upon true check WRT,RD do
begin

if (WRT-hU
then begin

RAM(l+\ladresl:-D_inl
writeln(listing,time:6, 'write' ,D_in:3,' at ',1+WadresI3);

end;
if (RD-hi)

then begin
assign RAl1[1+Raclres} to D_out;
writeln(listing,time:6, 'read ',RAM[1+Radres}:3,' from ',1+RadresI3);

end; (* door assign heeft d_out 1 tijdpoint *)
end; (* de juiste waarde *)

eONTROLUHIT: upon «nRST-hU and (TST-O» check ORFD, nIDAV, nIeS ,noes do
begin

case status of
0: begin

if Wlast
then begin

if «ORFO-hi) and (nOeS-lo) and (nODAV-hi»
then begin

aaaign lo,hi to nODAV,RD delay 10;
status:-l;

end
else begin

if «lRFD-hl.) and (nIeS-lo) and (nIDAV-lo) and (\oIadres<>Radres»
then begin

assign lo,hi to IRFD,WRT delay 101
status:-2;

end;
end;

end
else begin

if «nIDAV-lo) and (nIeS-lo) and (IRFD-hi»
then begin

assign lo,hi to IRFD,WRT delay 10;
status,-2;

end
else begin

if «ORFD-hi) and (nOCS-lo) and (\oIadres<>Radrea) and (nODAV-hi»
then begin

assign lo,hi to nODAV,RD delay 10;
status:-l;

end;
end;

end;
end;

1: begin
if (oRFD-lo)

then begin
assign hi,lo to nODAV,RD delay 10;
status'-O;
Radres:-(Radres+l)mod(16);
Wlastl-false;

A4



richter I levelO.hdl Page 2

if (IRFD-lo)
then assign hi ta IRFD delay 101

end;

08/14/89 10.22 AH

TEST:

RST:

BEGIN
EIlD;

end;
2. begin

if (nIDAV-hi)
then begin

assign 10 ta ~T delay 10;
statuss-O;
Wadres.-(Wadres+l)modI16);
if (Wadres<>Radres)

then assign hi to IRFD delay 10;
if «ORFD-hi) and (nOeS-lo) and (nODAV-hi»

then begin
Bssign lo,hi ta nODAV,RD delay 10;
status ,-1;

end;
Wlast, -true;

end;
end;

end;
end;

upon «nRST-hi) and <TST<>O» check TST de'
begin

assign status to D_res;
stAtus :-O_tst;

end;

upon InRST-lo) check nRST,clk do
begin

B."lsign hi,hi,la,la ta nODAV,IRFD,RD,WRT delay 101
Radres.-O;
Wadres,-O;
status ,-0;
WlRst'-false;

end;
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richter

MODULE

datapad.hdl

OATAPAOI

Page 1 03/29/89 7:26 AN

USE

HETfYPE

C011PTYPE

LOCtIET - LOGLEVEL;
INTNET - INTEGER I

OATA]ATH;

INUARD

OUNARO
VAR

SUBI'ROCESS

O_in,TST,Adres
RO,WRT
D_out
RAM

:intnetl
Ilognetl
lintnetl
larrayll •• 16) of integerl

write',O_in:3,'at

sRAM:

TEST:

BF.GTN
END;

upon trua check WRT,RD do
begin

if (URT-hi>
then begin

RAHll+Adres):-O_in;
writeln<listing, tble:6, '

end;
if (RO-hi)

then begin
assign RAN[l+Adres) to O_outl
writeln{listing,tirne:6,' read

end;
endl

upon (TST<>O) check TST do
begin

if (TST-l)
then assign RAHIl+Adres) to O_outl

if lTST-2)
tllen WIIl+Adres):-O_in;

endl

',l+Adres:2) 1

',RAMIl+Adres)13,'from',l+Adres:2)1
(~ door assign heeft d_out 1 tijdpoint ~)

(~ de juiste waarde U)

(* oplossing: latchen van data *)

.I
"
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d.chter

MODULE

controller.hdl

QUEUE CHIP;

Page I 08/14/89 10lZZ AM

USE

NE'ITYPE

COMPTYPE

INWARD

OUTWARD

lInERNAL
VAR

SUBPROCESS

LOGPACK,RND_PACK,UTL_PACK;

LOG NET - LOGLEVEL;
INTNET - INTEGER;

D_tst,TST
niDAV, niCS ,ORFD,nOCS,CLK,nRST
D_l-es ,Adl-es
nODAV,IRFD,RD,WRT
Wsucc,Rsucc,Wreq,Rreq
data,Wadres,Radres,A_status,B_status,P_status
Wlast

: intm't;
: lognet;
:intnet;
:Iognet;
: lognet;
:integer;
:boolean;

ARBITER_SERVER:
upon «nRST-hi) and (TST-O» check Rreq,Wreq do

begin
case A_status of

0: begin
if Wlast

tllen begin
if (RrE'q-hU

then begin
assign hi,hi,Radres to RD,Rsucc,Adres delay 10;
A_status:-l;

end
else begin

if «Wreq-hi) and (Wadres<>Radres)
then begin

assign hi,hi,Wadres to WRT,Wsucc,Adres delay 10;
A_status:-Z;

end;
end;

end
else begin

if (Wreq-hi)
then begin

assign hi,hi,Wadres to WRT,Wsucc,Adres delay 10;
A_status:-Z;

end
else begi.n

if «Rreq-hi) end (Wadres<>Radres»
then begin

assign hi,hi,Radres to RD,Rsucc,Adres delay 10;
A_status I-I;

end;
end;

end;
end;

I: begin
if (Rreq-lo)

then begin
assign 10,10 to RD,Rsncc deLay 10;
Radres:-(Radres+l)mod(16);
Wlast:-false;
1f IWreq-hU

then begin
assign hi,hi,Wadres to WRT,Wsucc,Adres delay 10;
A_status:-2;

end
else A_status:-O;

end;
end;

2: begin
if (Wreq-lo)

then begin
assign 10,10 to WRT,Wsllcc delay 10;
Wadres:-(Wadres+l)mod(16);
~Ilast t -true;
if (Rreq-hU

then begin
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end;
end;

end;

assign hi,hi,Radres to RD,Rsucc,Adres delay 10,
A_status.-l;

end
else A_status:-O;

end;

BRON_INTERFACE.
upon «nRST-hi) and (TST-O» check nICS,nIDAV,Wsucc do

begin
case B_status of

0: begin
if «niCS-lo) and (nIDAV-lo)

then begin
assign hi,hi to IRFD,Wreq delay 10;
B_status:-l;

end;
end;

1. begin
if (Wsucc-hU

then begin
assign 10,10 to IRFD,Wreq delay 10;
B_status:-Z'

end;
@ud;

Z: begin ti InlDAV-hi)
then begin

assign hi,lo to IRFD,Wreq delay 10;
B_status.-O;

end;
end;

end;
end;

PUT_INTERFACE:
upon «n~ST-hi) end (TST-O» check nOCS,ORFD,Rsucc do

begin
case P_status of

O. begin
if «nOCS-lo) and (ORFD-hi)

then begin
aeeign hi,hi to nODAV,Rreq de1ay 10;
P_status.-l;

end;
end;

1: begin
if (Rsucc-hi)

then begin
essign 10,10 to nODAV,Rreq de1ay 10;
P_status:-Z;

end;
end;

Z: begin if IORFD-lo)
then begin

assign hi.10 to nODAV,Rreq delay 10;
P_status.-O;

end;
end;

end;
end;

TEST.

RST.

upou «nRST-hi) and (TST<>O») check TST do
begin

assign P_status to D_res;
P_status:-A_status; A_status:-B_status; B_status:-D_tst;

end;

up.,n (nRST-10) check nRST,c1k do
begin

aesign hi,hi,10,10,10,10,10,10 to nODAV,IRFD,Rreq,Wreq,RD,WRT,Wsucc,Rsucc de1ey 10,
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";.c hter

MODULE

dAtApAd.hdl

DATAPAD;

Page!

USE

NETTYPE

COMPTYPE

IN\lARD

intel'usl
OUT\.IARD
VAR

SUBPROCESS

SRAM.

ltILATCH:

LOGNET - LOGLEVEL;
l1lTHET - InTEGER;

D_i"<O:3>,T<2:4>,Adres<OI3>,XUIT<013> :LOGnet;
RD,\lRT,ILE,OLE :lognet;
din,dout : lI~Tnetl

o out<0.3>,A<013> ILOGNet;
RAM :array[1 •• 16] of integer;
indata,outdata,ADRES linteger;
A,B,C,D ILOGLEVEL;

upon true check \lRT,RD do
begin

ADRES:-LOGENC4(ADRES<3>,ADRES<2>,ADRES<!>,ADRES<0»;
if (\IRT-hU

then begin
RMl[ l+Adres 1: -Di";
writeln(listing,time:6,' write' ,RAM[!~Adres]13,'

end;
if <RD-hi)

then begin
as~ign RAl1[ !+Adresl tn c!out;
writeln(listin&,time:6,' read' ,RAIH!+AdresJ :3,'

end;
end;

upon (lLE-hi) check D_1n do
begin

1ndatal-LOGENC4(D_1n<3>,D_IN<2>,D_IN<1>,D_IN<O»;
assign indata to Din delay 10;

end;

at ',I+AdreaI2);

from ',l+Adl·es: 2) I

UTLATCH: upon (OLE-hi) check Dout do
begin

LOGDEC4(OUTDATA,D,C,B,A);
assign A,B,C,D to D_out<O:3> delay 10;

eud;

BEGIN
ENlJ;

COHPTYPE TESTER

H/WARfl TST<O:2>,SCAN EN,CLK :LOGHET;
OUTWARD SCAN_OUT.T<!:7>;

SUBPROCES

urml TRUE CHECK eLK DO ASSIGIJ LO,LO,LO,LO,LO,LO,LO TO T<I:7>;

BEGIII
EIJD
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MODULE

bron.hdl Page 1 08/14/89 10138 AM

USE

llETIYPE

COI1PTYPE

IN\.IARD

OUT\.IARD

VAR

SUBPROCESS

LOGPACK,RIID_PACK,UTL]ACK;

LOGllET - LOGLEVEL;

BRON_INTERFACE;

D tst,TST
nÏDAV,nICS,CLK,nRST,\.Isucc
D_res
IRFD,ILE,\.Ireq
B_status

I LOCnet;
llognet;
:LOCnet;
I Iognetl
: integer;

lNTERFACE:

RST:

BF.fHN
EIIU;

upon « nRST-hi) and (TST-LO) check nICS, nlDAV ,\.Isucc do
begin

case B_status of
0: begin

if «niCS-Io) and (nlDAV-lo»
then begin

assign lo,hi,lo to IRFD,\.Ireq,ILE delay 10;
B_status:-l;

end;
end;

1: begin
if (\.Isucc-hi)

then begin
if (nIDAV-hi)

then begin
assign hi,lo,hi to IRFD,\.Ireq,ILE delay 10;
B_status:-O;

end
else B_status:-Z;

end;
end;

Z I begin if (nIDAV-hi)
then begin

assign hi,lo,hi to IRFD,\.Ireq,ILE delay 10;
B_statusl-OI

end;
end;

end;
end;

"pon (nRST-lo) c.heck nRST,clk do
begin

assign hi,lo,hi to IRFD,\.Ireq,ILE delay 10;
8_statusI-0,

end;
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IlOOULE QUEUE_LEVEL2;

lISE LOGPACK,RNO_PAGK,UTL_ PACK;

NETTYPE LOG NET - LOGLEVEL;

COI·/PTYPE PUT_INTERFACE;

INWARO O_tst,TST
ORFO,nOCS,CLK,nRST,Rsucc

OUTWARO O_res
nOOAV,Rreq

VAR P_status

SUllPROCESS

ILOGnet;
110gnet l
ILOGnet;
110gnetl
1 integerl

08/14/89 10139 AM

INTERFACE:

RST:

HEGlIl
END;

upon «nRST-hi) and (TST-LO» check nOCS,ORFO,Rsucc do
begin

case P_status of
0: begin

if (R~ucc-hi)

then
if «nOCS-lo) and (ORFO-hi»

then begin
assign 10,10 to nOOAV,Rreq delay 10;
P_statusl-ll

end
else begin

assi~n hi,lo to nOOAV,Rreq delay 101
P_status:-2;

end;

enrl;
1: begin

ti WRFO-lol
then begin

assign hi,hi to nOOAV,Rreq delay 10;
P_status:-O;

end;
end;

2: begin
if «nOCS-lo) and (ORFO-hi»

then begin
a9s1gn 10,10 to nOOAV,Rreq delay 10;
P_stAtus:-1;

end;
end;

end;
end;

upon (nRST-lo) check nRST,clk do
begin

Assign hi,hi to nOOAV,Rreq delay 10;
P..status:-O;

fOnd;
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110DULE

arbser.hdl

QUEUE LEVELZ:

Page 1 08/14/89 10:38 AH

(* Wlast - false k)

IJSE

HElTYPE

COHPTYPE

lliWARD

OUTWARD

INTERNAL
VliR

SUBPROCESS

CONTROLLER:

LOGP/lCK,RND PACK,UTL_PACK;

LOGIIET - LOGLEVEL;
INTNET - LOGLEVEL;

D_tst,T<1>,T<Z:4>,A<0:3>
CLK,nRST,Wreq,Rreq
D_res ,Adres<U: 3> ,XUIT<O: 3>
Wsucc,Rsucc,RD,WRT,OLE
AddrEq,Winc,Rinc,Wsel,Rsel
Wadres,Radres,A_status
A.B.C.D

\lpon «nRST-hil and (T<5>-LO» check Rreq, Wreq d'J
begin

case A_status of
0: begin

:intnet;
Ilognet;
:intnet;
:lognet;
.lognet;
:integer;
: LOGLEVEL;

if (Wreq-hi)
then begin

assign hi,hi,hi to WRT,Wsucc,Wsel delay 10;
A_status:-Z:

end
1?1sI? begin

if «Rreq-hi) and (AddrEq-lo»
then begin

assign hi,hi,hi,hi to RD,OLE,Rsucc,Rsel delay 10;
A_status:-);

end;

end:
I: begin

end;

(v Wlest - true *)
if (Rreq-hil

then begin
assign hi,hi,hi,hi 100 RD,OLE,Rsucc,Rssl dsley 101
A_status:-);

end
else begin

if «Wreq-hl) and (AddrEq-lo»
then begin

LOGDEC4(WADRES,D,C,B,A);
assign hl,hi,hi to WRT,Wsucc,Wsal deley 10;
A_stetus:-Z;

end;
end;

end;
Z: begin

if (Wreq-lo)
then begin

assign lo,lo,hi,lo 100 WRT,Wsucc,Winc,Wsel dela)' 10;
if (Rreq-hil

then begin
assign hi.hi,hi,hi t~ RD,OLE,Rsucc,Rsel delay 10;
A_stetus:-):

end
else A_status:-I;

end;
end;

3: begin
if (Rreq-lo)

then begin
assign lo,lo,lo,h,ilo to RD,OLE,Rs\lcc,Rinc,Rsel dela)' 10;
if (Wreq-hl)

thell begin
assign hl,hl,hi to WRT,Ws\lcc,Wsel delay 10;
A_status:-Z;

end
else A_status:-O;

end;
end;
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end;
end;

Page 2 08/14/89 10:38 AM

lJCOIJIITER:

RCOUNTER:

111"111 « IlR~T-hJ) HtH.l (Willc-hl» elu:n:h. \.lint." do

begin
IJadres:-(IJadres+l)mod(16);
assign 10 to Winc delay 10;

end;

upon «nRST-hi) and (Rinc-hi» check Rinc do
begin

Radres:-(Radres+l)mod(16);
assign 10 to Rinc delay 10;

end;

COMPERATOR: upon «Winc-lo) or (Rinc-lo» check Rinc,Winc do
if (Wadres-Radres)

then assign hi to AddrEq delay 5
else assign 10 to AddrEq delay 5;

MULTlPLEXER: upon true check IJsel, Rsel do
begin
if (IJsel-hil

then
begin

LogDec4(WAadresD,C,B,A);
assign A,B,C,D to Adres<0:3> delay 10;

4!nd;
if (Rsel-hil

then
b ..gin

LogDec4(Radres,D,C,B,A);
assign A,B,C,D to Adres<0:3> delay 10;

end;
end:

R5T.

BEGIN
END;

upon (nRST-Io) check nRST,clk do
begin

assign 10,10,10,10 to RD,WRT,Wsucc,Rsucc delar 10;
Radres:-O; Wadres:-O;
A_status:-O;

end;
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,,' ,ohl 1"1'0 03/7.2/69 3111 I'N

IIOIIlJLE

1/1::'1''1'"11'1'

ClJllI'Til'E

I'I\TIII'A":

LOf.:IlET - LOGLEVEL:
1.IITIIET • ltITEGER;

PROCUlllT:

lIlJTlJlIlUI

IJl 'TIlHA y~;

J t1TEltlIIIL
VAR

P_ll1,TST
Rl'. IJltT, lLE .OLE

lI...ollt
EI,EO
Adr .. :::
nNE, Ril\}
RAH
dat ..

lint.net;
:logllet:
: illtllet;
:lognet:
:intllfl!t;
: lognet;
:arr&)'{I .. 16) 'Of illt .. g',n·:
:integer:

I:ItIlH: "1"'11 (IIHE-lo) check RIIW,IIHE clo

t'l?g:fn

if I RuW-Ic»
tlten begin

RAH[ )'I\~r".l:-D_i";

writeln(listing,ti!n.. ,,;,' "ri.V,',\\AH(I+AdresJ:3,' at ',I+Adres:2);
end

el ... begl.n
...... ign RAHI I+Adr,,~'J te' "_."",.:

writeln (lis t ing, time:l; , ' ':"''''.1' ,RAl'1( 1+Adres 1: 3, ' froOl' , l+Adres: 2) ;
Ii!l1d;

~_lvl;

COI'lIJ: upon true check WRT,RD,ILE,OLE do
h"gi 11

if I (ItD-hi 1 or (\.IRT-hU) thi?ll FI 'O;;'~ tgo J<:' to nll~~ 'I .. lav 5
else 3.0"'ign h:L tC' IIHE delB)" 5;

if l>IRT-hi) then as .. ign IC' tC' Ril" d .. lay 5
else a"3 ..~ign hi t.0 I\nll deb)" 5 :

if (OLE-hi) then as.si~1l hi te> EO
else ~t=sign IC' to EO;

U (ILE-hi) then assi!(n hi t(l El
else "ssign Ic to EI:

~nd;

TEST:

111':1:111

1'1/11:

"pOli (1'ST<>O) check TS1' do
b .. gi.n

if <TST-Il
th.. n ...... ign RMl! I+A'I1'''.) te •• l'_"'"t:

if (1'ST-2)
th .. 11 1\1\1-I11+l\cl1'e8) :-11 .111:

if (1'ST-3)
th.. n begin

data:-I) ill'
a.o::si b l1 dati:1 LL' A,jr,,:,,:,: -:11)1.::", I/lt

~nd:

E'lH.l:
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MODULE

USE

IlETIYPE

COMPTYPE

INIJARD

OUTWARD

IllTERIlAL
VAR

SUDPROCESS

LOGlIET - LOGLEVEl,;
INTNET - INTEGER;

BRON_INTERFACE;

D_tst, TST
nIDAV,nICS,CLK,nRST,Wsucc
D_res
IRFD,ILE,Wreq
state
status

lintnetl
Ilognet;
lintnetl
:lognet I
If.ntnetl
linteger;

NEXT_STATE_DECODER:
upon «nRST-hi) and (TST-O») check nICS,nIDAV,Wsucc do

case state of
0: if ({nICS-Io) and (nIDAV-Io» then assign 1 to state delay 10;
1: if (Wsucc-hi) (u wreq blijft staan tot lJaucc *)

then if (nIDAV-hi)
then assign 0 to state de1ay 10
e1se assign 2 to state de1ay 10;

2: if (nIDAV-hi) then assign 0 to state deby 10;
end;

OUTPUT_DECODER:
upon «nRST-hi) and (TST-O») check state do

case atate of
0: assJ.gn hi,10,h1 to IRFD.lJreq,ILE dpby 10;
1: ass ign 10, hi ,10 to IRFD, Wnq ,ILE delay 10;
2: assign 10,10,10 to IRFD,Wreq,ILE delay lUl

enrl;

TEST I

RS'!':

BEGIIl
EllU ;

urnn «nIlS1'-h1) and ('1'5'1'<>0» check TS'f rio
hegin

stat.us:-state;
assign state to D_res;
status:-D_tst,;
assign status to state delay 51

enc\~

"pon (nRST-lo) check nRST,clk do assign h1,10,h1,O to IRFD,Wreq,lLE,atate delay 101
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pUL.hul Pa)l,e 1 04/19/89 2.04 PH

IJSE

IIETTYrE

CONPTYPE

II~WARD

OU'f\.lARD

lIlTERllAL
VAR

SUBPROCESS

LOGNET - LOGLEVEL,
lNTtIET - ltI'fEGEI\,

PUT_INTERFACE;

[l_rsr,TST
ORFD,llOCS,CLI\.nRST,Rsucc
Dras
llODAV, Rraq
state
STATUS

•intnen
'lognetl
.int.netl
.lognPL I
• tntnet I
.integerl

IlF.XT_STATE_DF.CODERI
upon « nRST-hi) Bnd (TST-O» check nOCS ,ORFD. Rsucc do

"8"e state of
0: if (Rsucc-hi)

Lhen U «nOCS-Io) anu (ORFD-hi»
than assign 1 to state dehy 10
else assign Z ta st.llte t1elRY 10;

I: if (ORFD-lo) thell Bssign 0 to state delay JOl
2: if «nOeS-lol and (ORFU-hi» than assign I to stats delay 101

end ~

OUTPUT_DECODER:
UPUIl « nRST-hil and ('1'ST-O» check state do

case state of
0: 8ssign hl,hi ra nODAV,Rreq dalllY 10;
I: assign 10,10 lu 110DAV ,Rl'e,! delay 10;
21 Bssign hi,lo to IlODAV,Rreq delay 10;

end;

1'EST:

RST:

DEGIII
EtlU;

IIpon I (IIRS'f-hi) alld (TST<>O» check TST do
begin

statlls:-state;
a3sign stAte to D_res;
status,-D_tst,
assign stBtus to state delay 5;

end;

upon (nRST-lo) check nRST,clk do
assign hi,lo,O to nODAV,Rreq,state delay 10;
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11111'111.1'.

1II'.T'I'Y1'E

11I,1~J11

'''I'';
r;OllrTYPE

1.1I\JAIUI

/)11'1'\-1/\1\1.1

V"'H

1,··.··,111

LOG/In - Lor;LEVEL;
lIlTlIET - lIlTEGER;

TST, RRul'es ,l.Iadres
1'.,e1.lJse1
i\,ll'es
1\'.I.JrEq
H,I·)

: intnet I
.1ognet;
:intnet'
: logllet.;
:int:eger;

01/27/"Q 1,) I M4

DEGIII
r::11P ;

COI'IPTY!'E

"P'-"t1 t L"\IE": check Yadl-es, Radres dl'
lf (U~dre$·R"dl'''S) rhen """ig" ht t·,· 11'.1'''''''1 ·lrIs·,' jI)

et:lse A~9i.gll ) ..... t'" l\d"l,.F,! de. I.~·.· HH

Ilr'="H tJ·ue ch'Elcl-. R:;elltJ,·Hl1,~1~':.lr,=,:..:.:.P,~l'lr'?.-:' ,,1·,
I.,,,,~i!l

}'.: -Hndres;
W: -lJ:"llh·D.q 1

I.f (H.~e1-hU

th'=!l1 ac.3ign p~ to Ad1:es dell)~." lP
",ls'? if IIJ'?el-hi)

then assigll \ol tI.' AI.lr~::c d'?J.~:.: 10
else 833ign U to A1~~3 ~I~ll)r lij:

IBUFFER;

'llIlJARO

rJII'nlARD
VAR

SUBPROCESS

fllll
OE
[l0\lt:
dat:a

: tntwet' :
:logner;
'i.nt.net:
.integer:

flll'lTIJT

111'.(: lil

"lil':

111-1'-'11 t roe çhectt, Din ,OE uo
l( (OE-hU

fhen ~.~.'9:1gn r1At::l t0 O'.:'ut ,.lo1~\· 1'.1:

1L/\'I'G!I;

, 11 I/,\ I~ IJ

"""1'''''':1':::::

IJIII

1.1'

·1 .... ' '1

: i.p!." I"" , :

~ t ,'. '.' I '''' ,

~ i. I I I .,'

,I

111'.1:1 "
EtllJ;

"1".'11 tl"u'? t:h'"!.f.":.\-: LE,[lill ·h,
i,f f LE-IIi)

the" be,::ill
rlt'ltt'l: ..['Iin;

a~.sign rlat~ t0 D01lt d"l~~.. I":
end:
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,".'hl '"" : 1''''''1 l. lid I p,,~_ .. 7. (13/7.2/"'1 1111 PI-'

l:ll1-II''I'yn:

1111JA1lll

',IIlTWAlUJ
Vfln

f>1I0rnOGESS

n.. 1 ':.1: ,T:;T
I.:LK. nll:;'I' • Uil:
AI"Jre~

l;öunt.

1intnet;
:lognet;
I intnetl
I integer;

COUIrt'I::Il:

ft:)T!

lIr::ran
ElW:

1I~'C'n IlnRST-hU and IlNC-hU l'nd ITST-n)) ch'?d: HIC do
begin

count:-lcC'unt+l)modI16):
9$sign cC'lmt to Adres de 11'" 10:

end;

"pon InRST-lo) check nRST,cll: do
begin

assign 0 to Adres delay 10:
~ount1·0~

end:
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l'id,l"t'r

MODULE

USE

NETIYPE

COMPTYPE

rl/WARD

OUTWARD

INTERNAL
VAR

SUBPROCESS

A1"1,,,,, ... I..ll

LOCPACK ,RND., PACK, UTL.. PACK;

LOGNET LOGl.EVEr.. 1

INTNET - INTEGER I

CONTROLLER I

D_tst,TST
Cl.K,nRST ,Wl'eq, R..eq ,AddrEq
D_res
Wsucc,Rsucc,RD,WRT,OLE,Winc,Rinc,Rsel,Wsel
state
A_stacus

: tIltnet;
110gnet;
1 intner;
Ilognet I
I intnet I
lintegerl

03/29/89 7140 MI

to stAte delRy 10
to etaCe delsy !UI

to state delsy 10
to state delay lOl

NEXT_STATE_DECODER:
upon «nRST-hi) and (TST-O» check Rreq,Wreq,AddrEq do

case stAte of
0: if (Wreq-hU

chan Bssign 2 to stata delay 10
eisa if «Rreq-hi) Bnd (AddrEq-lo» then sssign 3 to Btste d.lay lOl

I: if (Rreq-hU
chen Bseign 3 co sCate delay 10
else if «Wraq-hi) snd (AddrEq-lo» chen assign 2 to scate delay lOl

2: if (Wreq-lo)
then if (Rreq-hi)

then assign 3
elae aesign I

3: if (Rl"eq-lo)
then if (Wreq-hl)

then assign 2
else Basign 0

end;

OUTPUT_DECODER I
upon «nRST-hi) end (TST-O» check Rreq,Wreq,AddrEq,stete do

csse scate of
0: begin

sssign 10,10,10,10,10,10,10 to Wsucc,Rsucc,RD,WRT,OLE,Winc,Rinc delay lOl
if (Wreq-hi)

than assign hi to Wsel delay 10
else begin

sssign 10 to Wsel delsy lOl
if «Rreq-hi) and (AddrEq-lo»

then essign hi to Rsel deley 10
else sssign 10 to Rsel delsy lUI

end;
end;

I: begin
Bssign 10,10,10,10,10,10,10 to Wsucc,Rsucc,RD,WRT,OLE,Winc,Rinc delBY lOl
if (Rreq-hi)

tlten sssign hi to Rsel delay 10
else begin

eesign 10 to Rsel delsy 101
if «Wreq-hi) Bnd (AddrEq-lo»

then sssign hi to Wsel deley 10
else Bssign 10 to Wsel deley 10;

endl
end;

2: begin
assign hi,lo,lo,hi,lo,lo to Wsucc,Rsucc,RD,WRT,OLE,Rinc delay lOl
if (Wreq-lo)

then begin
Bssign hi,lo to Winc,Wsel delBY lOl
if (Rreq-hi) then Bssign hi to Rsel delBY 10;

ell<l
elsc Bssign hi to W~el delay 10;

pnd;
J: begin

Bssign lo,hi,hi,lo,hi,lo to Wsucc,Rsucc,RD,WRT,OLE,Winc delAY lOl
if (Rreq-lo)

theu begin

A23



l'ichtel' Rl"bsel', hd1 Page 2 03/29/89 7.40 AH

end;
emll

assign hi,10 to Rinc,IIse1 de1ay 101
if (Wreq-hi) then assign hi to Wae1 de1ay 101

end
cbc QS3lgll hl lo Raal cJeluy 101

TESTr

RST:

BEG1N
END;

upon «nRST-hi) end (TST<>O» check TST do
begin

A_statusl-statel
assign A_status to O_resl
A_statusl-O.tst.;
assign A_status to state;

end;

upon (nRST-10) check nRST,c1lt do
assigll 10.10,10,10,10,10,10,10,10,0 tO Wsucc,Raucc,RD,WRT,OLE,Winc,Rinc,Re.1,W••1,atat. 4alay 101
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richter : driver.hdl

MODULE DRIVER;

Page 1 08/14/89 10147 AM

US!!

llETTYPE

LOOPACK, RIID]ACK, UTL]ACK, BITPACK ;

LOGliET - LOGLEVELI

COHPTYPE DRVR;

IIlWARD
OUTWARD
VAR

SUBPROCESS

IRFD,nODAV,CLK,D_OUT<0:3>
nIDAV.ORFD,nICS.nOCS,IlRSr,D_IN<0:3>
data,pstate,bstate,count
A,B,C,D

:lognet;
:lognet.:
linteger;
:loglevel;

upon (CLK-hi) check CLK do
begin

count :-count+ 1;
case count of

165: assign lo,hi to nICS,nIDAV delay 10;
110: begin aasign hi to nICS delay 10;

data:-(data+l)mod(16);
end;

55: assign lo,hi to nOCS,ORrD delay 10;
5. aasign lo,hi to nICS,nIDAV delay 10;
2: assign hi to nRST delay 10;

end;
end;

upon ((nRST-hil and (nICS-lo) and (CLK-lo» check CLK do
case bstate of

0: lf (lRFD-hL)
then begin

10gdec4(data,d,c,b,a);
assign a,b,c,d,lo to D_in<0:3>,nIDAV delay 10;
batatel-1;

end;
1: lf <IRm-lo)

then begin
aa8ign unk,unk,unk,unk,hi to D_in<0.3>,nIDAV delay 10;
datal-(data+1)mod(16);
bstatel-O;

end;
end;

upon (nRST-hi) end (nOCS-lo) and (CLK-lo» check CLK do
case I'!ltate of

0: if (nODAV-lol
then begin

Bssign 10 to ORFD delay 10;
patate: -1;

end;
1: lf (nODAV-hll

then begin
a!lsJ.gn hl to ORFO delay 10;
rstate:-O;

end;
end;

TOGGLE:

BEGIN

END;

upon (CLK-hi) check CLK do
begin if (nICS-hil then assign 10gnot[nIDAV) to nIDAV;

if (nOCS-hil then asaign 10gnot10RFD] to ORFD;
end;

aaaign lo,hi,hi,hi.hi to nRSr,nICS,nOCS,ORFD,nIDAV;
data:-O;
r$tRre'-O;
bstate:-O;
count:-O;
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richter

1100ULE

USE

datapad.hdl

OATAPADl

Page 1 08/14/89 10.47 AH

NE'ITYPE

COHPTYPE

1NIJARD
OUTIlARD
VAR

SUBPROCESS

LOGNET - LOGLEVEL;

CRAM;

01<O.3>,RnlJ.ME,A<0.3>
00<0.3>
RAM
data,PNTR
a,b,c,d

'lognet;
.lognetl
.array[0 .. 151 of integer;
:integer;
.loglevel;

tl1pmory:

lIF.r,lN
END;

"pon (l1E-H1) check ME do
begin

PNTR.-logenc4lA<3>,A<2>,A<1>.A<0»;
if lRnlJ-lo)

then begin
RAM[pntr].-logenc4<D1<3> ,01<2> ,01< 1> ,01<0»;
writelnllisting,timel6,' write',RAM[pntr]:3,' at ',pntrI2);

end
else begin

logdec4lr~m[pntr),d.c.b,a):

assign a,b,c,d to 00<0.3>;
writelnllisting,time'6,' read ',RAM[pntr].3,' from',pntrI2);

end;
end;
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DATA a
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DATA a
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DATA a
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DATA a
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DATA a

LAH
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DATA a

LAH
~ LaAD

DATA a

LAH
~ LaAD

DATA a

LAH
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richter : bron.hdl

MODULE LEVEL~;

Page 1 08/1~/89 101~7 AM

USE SIMFUNTAB,LOUPAGK,UTL_PACK;

GONST FUNAMEZ-'BRON.MIN';

NETTYPE LOGNET-LOGLEVEL;

GOMPTYPE BRON PLA;
IlnlARD Y<071>,NY<O.1>,NICS,NIDAV,YSUCC
OUTWARD D<O:l>,WREQ,IRFD
VAR PLA

ItlP,RES

ILOGNET;
ILOGNET;
IHD;
I LVAL;

SUBPROGESS
SIl1_SLICE:UPOII TRUE CHECK Y<O>,Y<I>,NICS,NIDAV,YSUCC DO

BEGIN
ItlP[O)I-Y<I>;INP[I).-y<O>;
INP[Z):-NICS;INP[J)I-NIDAVIINP[~):-WSUCC;

EVALLFUNC(PLA,INP,RESI;
ASSIGN RES[I),RES[O),RES[Z),RES[J) TO D<Oll>,WREQ,IRFD DELAY 180;

END;
BEGIN

IF UTLINIT THEN
BEGIN

PLA.-READFUNC(FUNAMEZI;
IF PLA-NIL THEN YRITELN('ERROR IN READING FUNCTION ',FUNAMEZ)

ELSE WRITELN('BRON-TABEL GELEZEN ');
ElID

END;
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richter bron.def Page 08/14/89 11105 AM

1 X X A
o 1 X A
001 A
000 A A

XII A
X X 0 A A
X 0 1 A A A

X 0 X A A
X 1 X A

1 X X A
o 1 X A
001 A
000 A A

o
o
o

o
o
o
o

n W
nIs W 1
1 Dur R

PRESENT Y Y C A c D D e F
STATE lOS V c 1 0 q D

--------------+-----+-------+-----+------
o 0
o 0
o 0
o 0

I n \ol
I nIs W 1
lID u r R

PRESENT Y Y I C A c D D e F
STATE 1 0 I S V c 1 0 I q D

--------------+-----+-------+-----+------
Hin-cover, found 7 essential producttenns
" The function contains 19 don't cares and actives

0 1 x x 0 I a
x 1 x 0 1 I a
x x 000 I a
x 1 x 0 x I a
0 1 x x x I a
1 1 x x x I a
x 0 x x x I a

"l'lLEI bron.def,
"minimized by MOM vereion 4.32, Multiple Output Mode
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richter : put.hdl

MODULE LEVEL4;

Page 1 08/14/89 10.47 AM

USE SIHFUNTAB,LOGPACK,UTL_PACK;

CONST FUNMiE3-'PUT.HIN',

NETTYPE LOGNET-LOGLEVEL;

COMPTYPE PUT PLA;
lIlWARD Y<O .1>, NY<O: 1> ,NOCS ,ORFD, RSUCC
OIITWARO D<1I:1>,RREQ,NODAV
VAR PLA

INP,RES

: LOGNET,
,LOGtJET;
:FID;
,LVAL,

SUBPROCESS
SIM_SLICE:UPON TRUE CHECK Y<O>,Y<I>,NOCS,ORFD,RSUCC DO

BEGHI
INP[OJ:-Y<I>;INPIIJ:-Y<O>;
IHP[ZJ:-UOCS;IHP[3J:-ORFD;INP[4J:-RSUCC;
EVALLFUNC(PLA,INP,RES);
ASSIGN RES[IJ.RES[UJ,RES[3J,RES[ZJ TO D<O:I>.RREQ,NODAV DELAY 180;

END;
BEG lil

lF UTLINIT THEN
BEGIJl

PLA:-READFUNCIFUNAME3);
IF PLA-NIL THEN WRITELN('ERROR IN READING FUHCTION ',FUNAME3)

ELSE WRITELU('PUT-TABEL GELEZEN ');
END

END;
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1:1chter put.def Page 1 08114/89 11106 AM

I R I n
I nOs I 0 R
I o R u I o r

PRESENT I y y C F c o 0 I A e
STATE I 1 0 S 0 c I 1 0 I V q

--------------+-----+-------+-----+-----
o 0 X X 0 A A
o 0 o 1 1 • A A A
o 0 1 X 1 A A A
o 0 001 A A A

(l X 0 0
0 X 1 X A
0 X 0 1 A

0 1 X A A
1 X X A A A
(l 0 X A A A

0 X X X A A A

Rin
nOs lOR
o R u lOr

PRESENT Y Y C F c 0 0 I A e
STATE lOS 0 c 1 0 I V q

--------------+-----+-------+-----+-----
Min-cover. found 10 essential productterms
" The function contains 28 don't cares and 12 activlls

x x 0 1 I a
x 0 x 0 I a
x 0 1 x I a
x 1 x x I a
x 1 x x 1 I a
I (1 x x x I a
0 0 x x x I a a
1 x 1 x x I a
1 x x 0 x I a
1 x x x x I a a

"FILE: PUT.def,
"minimized by MOM version 4.32, Multiple Output Mode
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richter. arbser.hdl

MODULE LEVEL";

Page 1

USE SIMFUNTAB,LOGPACK,UTL_PACK;

COIIST FUNAliE 1- 'CNTRL. MIN' ;

NETl'YPE LOGNET-LOGLEVEL;

COHPTYPE CNTRL_PLA;

INWARD Y<0.2>,NY<0:2>,RREQ,WREQ,ADDREQ
OUTWARD D<012>,RNW,WINC,WSUCC,WSEL,ME,OLE,RINC,RSUCC
VAR PLA

INP,RES

:LOGNET;
.LOGNET;
:FID;
•LVAL;

SUBPROCESS
SIH_STATEIUPON TRUE CHECK Y<0>,Y<1>,Y<2>,RREQ,WREQ,ADDREQ DO

BEGIN
INP[0].-Y<2>;INP[I]:-Y<I>;INP[2]:-Y<0>;
INP[3]:-RREQ;INP["]:-WREQ;INP[5]:-ADDREQ;
EVALLFUNC(PLA,INP,RES);
ASSIGN RES[O] TO D<2> DELAY 150;
ASSIGN RES[l] TO D<l> DELAY 150;
ASSIGN RES[2] 1'0 D<O> DELAY 150;
ASSIGN RES[3] 1'0 RNW DELAY 150;
ASSIGN RES["] TO WINC DELAY 150;
ASSIGN RES[5] 1'0 WSUCC DELAY 150;
ASSIGN RES[6] TO WSEL DELAY 150;
ASSIGN RES[7] 1'0 ME DELAY 150;
ASSIGN RES[8] 1'0 OLE DELAY ISO;
ASSlGN RES[9J TO RINC DELAY 1501
ASSIGN RES[10] TO RSUCC DELAY 150;

END;
BEGIN

IF UTLINIT THEN
BEGIN

PLA:-READFUNC(FUNAME1)1
IF PLA-NIL THEN WRITELN('ERROR IN READING FUNCTION ',FUNAME1)

ELSE WRITELN('CNTRL.HIN READ');
END

END;

A46



richter 1 cntrl.def Page 1 08/14/89 11105 AM

A
d W R

R W d WsW R s
r r r R i usO i u

PRESENT Y Y Y e eED D D N n c e MLn c
STATE 2 1 0 q q q 2 1 0 W c c 1 E E c c

--------------+-------+------~+-------+-----------------
"STATE 0

000
o ti 0
000
000

"STATE 1
o
o
o
o

"STATE 2
o 0

"STATE 3
o 0

"STATE 4
o
U

"STATE 5
1 0
J 0

"STATE 6

"STATE 7
o 0
o 0

0 0 X
101
X 1 X A
1 0 0 A •

o 0 X A A
011 A A
OIO • A
1 X X A •

X X X • A A AA

X X X A • A A A A

X 0 X A A A A A A
X 1 X A A A A A

0 X X A A A A A
1 X X A A A A A A

0 X X A A - A
1 X X A - A

X 0 X A
X 1 X A A

A I
d I W R

RWd I WaW Ra
r r r I R i usO i u

PRESENT Y Y Y e eED D DIN n c e MLn c
STATE I 2 1 0 I q q q I 2 1 0 I W c c 1 E E c c

--------------+-------+-------+-------+-----------------
"STATE 0

l'1in-cover, fc>und 13 essential productterms
" The function containa 41 don't care a and 24 activea

x (I x x I a
x 0 X 0 x I a

x 0 0 1 0 0 I a
o 0 1 x x x I a
1 0 1 x x x I a a a a a
x 1 1 x 0 x I a
0 1 1 x x x I a
1 o 0 x x x I a a a a a
1 1 1 x x x I a a
1 x x x x I a
0 1 x x x x I a a a a
(I x x X x I a
x 1 x U x x I a

"FILE: CIITRL.def,
"minimized by MOH "era ion 4.32, Hultiple Output Hode
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richter : cntr.bdl

MODULE LEVEL4;

Page 1 08114189 10:47 AJ1

USE SlMFUNTAB,LOCPACK,UTL_PACK;

COIl5T FUllAJ1E 4- ' CllTR .lllll' ;

NETTYPE LOGllET-LOGLEVEL;

COMPTYPE CNTR PLA;
INWARO Y<0"ï3>,llY<0:3>,INC
OUTWARO 0<0:3>
VAR PLA

lNP,RES

:LOGNET;
ILOGNET;
:FlO;
:LVAL;

SUBPROCESS
S1I1_SLICE:UPON TRUE CHECK Y<0>,Y<1>,Y<2>,Y<3>,INC DO

BEGIN
lNP[I):-Y<3>;INP[2):-Y<2>;INP[3):-Y<I>;INP[4):-Y<0>;
INP[O) :-INC;
EVALLFUllC(PLA,lNP,RES);
ASSIGN RES[3J,RES[2J,RES[lJ,RES(OJ TO 0<0:3> DELAY 250;

END;
DEGIN

lF UTLINIT THEN
DEGIN

PLA, ·REAOFUNC (FUIIAI1E4) ;
lF PLA·NIL THEN IJRITEUI ( 'ERROR IN READltlC FUNCTlON ',FUNAME4)

ELSE WRlTELll( 'CNTR.NlN GELEZEN');
EllD

END;
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richter cntr.def Page 1 08/14/89 11:05 AM

1
N Y Y Y Y D D D D
C 3 2 1 I) 3 2 1 0..

----------------~----------
0 o !) !) 0
I) I) I) I) 1 A
0 o 0 1 1 A A
0 o 0 1 0 A
0 0 1 1 0 A A
0 0 1 1 1 A A A
0 0 1 0 1 A A
0 0 1 o 0 A
0 1 1 o 0 A A
0 1 1 0 1 A A A
0 1 1 1 1 A A A A
0 1 1 1 0 A A A
0 1 0 1 0 A A
0 1 0 1 1 A A A
0 1 o 0 1 A A
0 1 0 0 0 A.. ----------------+----------
1 o 0 0 0 A
1 o 0 0 1 A A
1 o 0 1 1 A
1 o 0 1 0 A A
1 0 1 1 0 A A A
1 0 1 1 1 A A
1 0 I n 1 A
1 0 1 I) 0 A A
1 1 1 o 0 A A A
1 1 1 0 1 A A A A
1 1 1 1 1 A A A
1 1 1 1 I) A A
1 1 0 1 0 A A A
1 1 I) 1 1 A A
1 1 0 o 1 A
1 1 0 o 0

1
N Y y y y D D D D
C 3 2 1 0 3 2 1 0.. ----------------+----------

Min-cover. found 15 essential productterms
.. l'he funct10n contains 28 don't cares and 19 act1ves

0 1 :'t I "x x 1 I) I a a
x x 1 o x I "1 0 o x I a
1 1 1 x I a a
1 0 1 1 x I a "1 0 o 0 x I a
1 1 1 I) x I a
1 0 x 1 0 I a a
1 :'t 1 0 0 I "0 x 1 x x I a
0 :< x 1 x I "0 x x x- I I "0 x x x I a
:'t x x- I "

"FILE. CNTR.def.
"minimized by Mot-j version 4.32. Multiple Output 110de
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,·J'.·.hte1.' leveJ.Z. trc Page 1 03/20/89 1127 PH

,.. ,.....
of,,',,',

:: 1 11 U LAT 1 11 11

o U l' P U 'f
TRA C E ,',,',,',

'''''''''''.. Besinning lnltlallzatlon Phase ",",<It,,,,
R»"»»»""Û~""~~~"~û~~~~"n**~un~uuûu"""UU~U»

,',,',,',,',,', Dt!glllilillg Simulation rilase ,',,',,',,',,',
u*~"~Û"*~**W»"***u*"~u~"*********u****

"'1-1" •."".1118: fl\1'!1hillg illitlallzatioll events.
562 wrl,te I ~t 1
b2lt write " at 2L

(,(\6 wd.t .. 1 At J
7/.3 ..rite ~ at I,

81" wd.te :; at 5
072 write 6 at 6
~1] 1, wd te 7 IIt 7
':J9'J wI'ite 8 at 8
ln~n w,"J.l~ 9 At 9
I ")11 ",,"tr.p If.I At 1U
llUZ wI'ite 11 at 11
I ~~ I.lt "11"lte 12 at 12
I)U6 wdt'? IJ at 13
13tJU wrlte I~ at I~

1 /.)0 "lI'f,te 15 at IS
J 119"1. Hril-e 16 at 16
21Jd reed I frolO I
2172 "'l"f.te I at 1
nO:j r"'lId 2 trom 2
n]~ write 2 at 2
2765 1"'uHI 3 trom 3
22% wd.t.. 3 at 3
23Z7 l'C.ad ~ h'om ~

2358 write ~ at ~

2389 read 5 trom 5
2~20 write 5 at 5
2~51 read 6 from 6
2~UZ write 6 at 6
2513 read 7 trom 7
25/~ t, wd.te 7 ot 7
731~ t"A~t.I 8 trom 8
2(,11(, wl'il'? Ij al 8
L(':' 7 r~e·l 9 from 'I
'llJ'''t Wt.· .. t·-:a 9 fit 9
2tj9'.1 1"'?'f'·.1 11.1 tromlO
~7Jf.I write 10 at 10
'U Ij I 1"1?f".1 11 tromll
27~2 wd.te I1 ot 1I
ZIl?) 1"f?~,t 12 froml2
lU:1 /t write 12 at 12
2005 l'Q;n-:l 13 frenl13
'l~1 11; "":i tI? 13 IIt IJ
{,1 1,1 rt:':~'.l 14 f,:oml4
~~(11n I",·J.'''' I ~ ~I I ~
'UHl" ,'r' ~I" I. ~; fl-':'In J ':'
U",'.I ~ll'l tf? I:· IIt I:; I
lllli 1:':.,..... I .. f l"\,,'1II1'.'
JI01 ",,:ite 1.6 IIt 16
) IJJ l''?:-d I trom I
11 (, I, \-rt: 11.~ J O'lt- I
:11 Q" l'09n-:1 2 from 2
J'lZ(, write 2 at 2
)2:;7 L'~fo',,1 3 frcnl 3
nlll.l Hl-f.tte 3 pt 3
JJ 19 l'ead ~ trom ~

11~1I wl"ile ~ Rt ~

:nUl t"c:!ad :> from 5
.PJ 1L wrlte j at :>

B6
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.144') 1:~~d (, ft'o,n (,

1',7', ",ot t'" (, Clt I;

,\'iU:; p=II:HI I trom I
l·jJt', ",.'I.t.•• I Rl 7
)5(,7 re"'J 0 from 0
)."1911 .".oi te U ~t ij
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