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SAl\t1ENVA TTING

Dit verslag beschijft een onderzoek naar het ontwerpproces
van een grote Ccomplexe) 32-bits microprocessor* met een
uitbreide instructieset. Hierbij wordt. uitgaande van de
specificatie van deze processor Cinstructie-set. timings
diagrammen. etc.). een structuur gezocht. die deze specificatie
realiseert.
In dit proces worden aan een algemene structuur stapsgewijs
delen toegevoegd. ter implementatie van specifieke concepten
uit de specificatie.
Verder wordt er ook aandacht besteed aan een eenvoudige
uitbreidbaarheid van de instructie-set. en de mogelijkheden
tot parallelle werking van de diverse delen van het ontwerp.

• de NS32000-serie van National Semiconductor
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1. inleiding

RISe en asc - architecturen

De laatste jaren zijn er twee groepen te onderscheiden bij de nieuwe microproces
soren: enerzijds de RISC-. anderzijds de CISC-architecturen (reduced/complex
instruction set computer).

Bij een RISC-architectuur worden alleen de meest gebruikte instructies
geimplementeerd. in een architectuur die is toegespitst op een efficiente uitvoering
van deze instructieset. Door de relatief kleine en eenvoudige instructieset. is voor
het besturingsdeel van de processor minder chip-oppervlak nodig. dat dan by.
gebruikt kan worden voor een groot aantal on-chip registers. die goed van pas
komen bij de implementatie van een blok-gestructureerde taal (zie by. de RISC I
van de University of California at Berkeley in [4]).

De beweegreden achter deze RISC-trend is het feit. dat het besturingsdeel van
een CISC steeds complexer wordt. en daardoor meer ontwerptijd vraagt. tot meer
ontwerpfouten kan leiden. en een groot deel van de chip-oppervlakte in beslag
neemt: dit laatst in tegenstelling tot by. de RISC I. waarvan de besturing slechts
6% van de oppervlakte beslaat.

Bij het ontwerpbaar en implementeerbaar houden van een CISC-architectuur
zal daarom veel aandacht moeten worden besteed aan het ontwerp van
processor-architectuur en -instructieset: indien deze nl. op een regelmatige en
orthogonale manier (wat dat is komt in 2.2 ter sprake). kan een groot deel van de
besturings-implementatie in de vorm van regelmatige structuren als ROMs en
PLAs gebeuren. Een maat hiervoor is de zgn. regularisation factor[4]. die is
gedefinieerd als het totaal aantal transistoren op de chip (minus de ROMs)
gedeeld door het aantal afzonderlijk getekende transistoren. Dit resultaat zal
hoger uitkomen. naarmate er meer regelmatige structuren op de chip voorkomen
(PLAs. ROMs. register-files. etc.). Hoe hoger de regularisation factor. hoe regel
matiger de chip is (en hoe minder arbeid er voor de implementatie nodig is). Voor
een aantal bekende processoren is deze factor in onderstaande tabel te vinden; in
de tabel is ook vermeld. hoeveel procent van de totale chip-oppervlakte door het
besturings-deel in beslag wordt genomen [4]:

processor
regularisation oppervlakte

factor besturing
Z8000 5 53%
iAPX432 7 47%
MC68000 12 62%

RISCI 22 6%

tabel 1.1 : regularisation factor en oppervlakte-aandeel van de besturing
voor een aantal bekende processoren

Uit deze tabel blijkt (1) dat deze factor voor de RISC I een stuk groter is. dan
voor de CISC's. (2) dat de besturing van de RISC I slechts een klein deel van de
oppervlakte in beslag neemt. in schril contrast met de CISC's. en (3) dat er ook
tussen de CISC's onderling nog grote verschillen voorkomen in deze twee
grootheden: de 68000 heeft een grotere regulariteits-factor dan de 8000 en de 432:
dit zal Lh.a. tot uitdrukking komen in een vereenvoudigd ontwerp. een kortere
ontwerptijd en minder kans op ontwerpfouten. (Een groot aandeel van de bestu
ring in de oppervlakte hoeft niet perse een slecht teken te zijn:indien deze
hoofdzakelijk uit ROMs of PLAs bestaat. is de ontwerptijd voor de chip-layout
niet erg groot. en zit de arbeid hoofdzakelijk in het bedenken van de inhoud van
deze ROMs of PLAs). (Voor de 32000 worden geen getallen genoemd. maar ik
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neem aan. dat deze in de buurt van die van die van de 68000 liggen - mogelijk
zelfs nog wat gunstiger, omdat de instructieset van de 32000 orthogonaler en
regelmatiger (zie 2.2) is dan die van de 68000).

een OSC : de 32000

Mijn afstudeerwerk vah binnen een onderzoeksproject naar het ontwerpproces
van dergelijke grote, complexe microprocessoren: enkele aandachtspunten daarbij
zijn: welke stappen zijn er in dit ontwerpproces te onderscheiden; wat is een goede
opdeling in modules; hoe moeten die modules samenwerken: hoe kunnen de
modules parallel werken. etc. In dit kader heb ik de 32000-serie van National
Semiconductor (en second source Texas Instruments) onderzocht: hoe kan hier
voor een architectuur worden ontworpen. uitgaande van de specificatie in instruc
tieset. timingsdiagrammen. e.d.

Aangezien deze processor-familie (nog 1) niet zo bekend is. zullen in hoofdstuk
2 eerst enkele eigenschappen van deze processoren worden besproken; in hoofd
stuk 3 voIgt dan een opdeling van de processor in een aantal modules. en de
manier waarop deze modules met elkaar communiceren. De modules voor het
datapad-deel van de chip komen daarna in de hoofdstukken 4-7 ter sprake;
tenslotte voIgt in hoofdstuk 8 de besturings-eenheid. die deze modules met elkaar
laat samenwerken. om zo de gewenste instructie uit te voeren.

Bij een ontwerp als het onderhavige is het moeilijk een 'one-pass'-verslag te
maken: de manier waarop de modules worden ingevuld. hangt af van de verdeling
in modules en hun communicatie: anderzijds hangt de verdeling in modules af
van de inhoud van de modules. Dit hangt ook samen met de manier. waarop zo'n
ontwerp tot stand komt: na een eerste indeling in modules. worden de modules
ingevuld: daarbij blijkt, dat de verdeling in modules wat moet worden gewijzigd,
daardoor moeten ook de modules wat worden aangepast. etc. In een lineaire
structuur als in dit verslag worden de verdeling in modules en de modules zelf
een voor een besproken. waarbij de volgorde van ontwerpen niet geheel wordt
gevolgd: daardoor is het niet uitgesloten. dat sommige zaken en samenhangen pas
echt duidelijk zullen worden bij een tweede lezing.

Het zal de lezer mogelijk opvallen. dat er nogal wat Engelse termen in dit
verslag voorkomen; voor een aantal termen heb ik de Engelse vorm aangehouden.
om de correspondentie met (Engelstalige) documentatie als [1] en [2] duidelijker te
houden; verder geef ik de voorkeur aan een Engelse term boven een gekunstelde
vertaling in het NederIands·.

Op deze plaats wil ik mijn dank uitspreken aan allen, die mijn afstuderen
mogelijk hebben gemaakt. en/of hebben bijgedragen aan de plezierige sfeer. die
mijn verblijf bij de vakgroep tot een onvergetekelijke periode van mijn leven heeft
gemaakt: mijn afstudeer-hoogleraar prof. ir. A. Heetman. mijn begeleider prof. ir.
M.P.]. Stevens, de overige medewerkers van de vakgroep en natuurlijk mijn
mede-afs tudeerders.

Eindhoven. juni 1986

In een computerblad las ik laatst woorden als "onderbrekingscontroller", "BIOS-onderbreking" en "directe
geheugen toegangsbesturing" - nee, dan houd ik het toch liever bij de Engelse termen - dan is tenminste
gelijk dUidelijk wat er bedoeld wordt.
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LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

FPU
MMU
ACU
ICU
TCU

A,ABU
D.DBU
E,EXU
Q,PQU

rmw

floating point unit
memory management unit
application specific coprocessor (unit)
interrupt control unit
timing & control unit

adresbus unit
databus unit
execution unit
prefetch queue unit

read-modify-write (access class)
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2. processor-eigenschappen

In dit hoofdstuk zul1en enkele eigenschappen van de 32000-familie worden
besproken; hierbij zul1en vooral de punten. die van belang zijn voor het vervolg
van dit verslag worden aangestipt. aangezien het veel te ver zou voeren. al1e
instructies en features van deze processor-familie te behandelen: daarvoor wordt
verwezen naar de Family Data Manual [1] en de Programmer's Reference Manual
[2].

Wanneer er in dit verslag over de 32000-processor wordt gesproken. wordt een
van de familieleden 32008. 32016 of 32032 bedoeld - deze verschillen al1een in de
breedte van de databus: 8. 16 of 32 bits. Alhoewel dit verslag in eerste instantie
op de 32032 is gebaseerd. is de ontworpen structuur grotendeels ook van toepas
sing op de 32008 en de 32016 (m.u.v. de databus-breedte: al1een de databus- en
de queue-unit zul1en verschillen voor een andere databus-breedte; hierop zal bij
de bespreking van de betreffende modules nog worden teruggekomen).

De 32000-familie omvat naast de processoren ook nog enkele co-processoren
(floating point unit FPU 32081. memory management unit MMU 32082. en de
mogelijkheid voor een door de gebruiker gespecificeerde application-specific cus
tom coprocessor unit ACU, die volgens hetzelfde protocol als de FPU en de MMU
wordt aangestuurd). Verder is er nog de timing/control unit TCU 32201 en de
interrupt control unit ICU 32202. Van de processoren zijn er naast de
bovengenoemde drie nog meer varianten: bij sommige typen zijn maar 24 van de
32 lijnen van de adresbus naar buiten gebracht. zodat 'slechts' 16 Mbyte (i.p.v. 4
Gbyte) kan worden geadresseerd. Recent is nog de 32332. een uitgebreide en
versnelde 32032. aangekondigd [3].

Nog een opmerking aan het einde van deze inleiding: National Semiconductor
noemde de 32016 en 32008 vroeger anders. nl. NS16032 en NS08032 (of
NS16008), en noemde de serie toen de NS16000-serie.

2.1 'architectuur

De 32000-serie is een 32 bits microprocessor-familie. waarbij de term '32-bits'
geen loze kreet is. maar echt wordt waargemaakt*: een 32 bits adres- en databus
(gemultiplext). een interne bus van 32 bits. en 32 bits registers: de voor de pro
grammeur zichtbare registers zijn in figuur 2,1 getekend. Van deze registers zijn
de bovenste twee groepen (dedicated en address/data) in de processor zelf
aanwezig. en de overige registers in de FPU (8 data registers FO..F7 en het floating
point status register FSR). en in de MMU (7 registers). Deze FPU- en MMU
registers worden als uitbreiding van de registers van de processor zelf beschouwd:
in de instructieset zijn er speciale groepen instructies. die met deze registers
werken. Bij de huidige stand van zaken in de integratie-technologie is het nog
nodig de processor. de FPU en de MMU te verdelen over drie chips; bij een verder
gaande verkleining van de structuren op de chip kunnen deze drie in de toekomst
mogelijk op een enkele chip worden geintegreerd - dan blijven de 32000
instructies nog steeds bruikbaar. ze kunnen al1een vee1 snel1er worden uitgevoerd.
Van de in de processor zelf aanwezige registers zijn de adress/data-registers
RO..R7 vol1edig ter beschikking van de programmeur als general purpose registers:
er kunnen bytes. words en double words (8. 16 resp. 32 bits) in worden
opgeslagen. De andere registers van de processor hebben een speciale functie:

• PC - programmatel1er - wijst naar het eerste byte van de instructie die uit
gevoerd wordt.

• vergelijk de 8088, die 'I6-bits' wordt genoemd, maar met het geheugen communiceert over een 8 bits
bus, en daardoor behoorlijk wordt beperkt in processing power.
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CPU REGISTERS

DEDICATED ADDRES$DATA,. 32 BITS -I 14 32 BITS "I
PROGRAM COUNTER I PC RO I

STATIC BASE I 58 RI I
FRAME POINTER I FP R2

USER STACK PTR. I SPI R3

INTERRUPT STACK PTR. I SPO R4

INTERRUPT BASE I INTBASE RS

14---18 BITS -----+t RI

I PROGRAM STATUS I PSR
R7

I MODULE I MOO

CONFIGURATION ICFGI

~
EEEE]

------ - ---,-- --- -------
MMU REGISTERS FPU REGISTERS

DEDICATED I DEDICATED

'f 32 BITS "I I If 32 BITS ",
I PAGE TABLE BASE I PTBO I FLOATING POINT STATUS I
I PAGE TABLE BASE PTBI I FLOATING POINT DATA

I ERROR/INVALIDATE ADDRESS EIA I If 32 BITS ",
I II

FO
MEMORY STATUS MSR

II I FI
BREAKPOINT BPRO

II I
F2

BREAKPOINT BPR,

II F3

I. 24BITS "I II BREAKPOINT COUNT I BCNT I
F4

I
F5 I

I
F6 I
F7 I

figuur 2.1 : register-set van de 32000

• SB - static base register - wijst naar het begin van een geheugengebied met
statische data (statisch: d.w.z. niet dynamisch. verandert niet van grootte
tijdens de programma-executie).

• SPO.SP1 - interrupt en user stackpointer - welke van deze twee registers als
stackpointer wordt gebruikt. hangt af van het S-bit in het processor status
register PSR: bij een interrupt (ook de software interrupts. zoals supervisor
calls) wordt S op 0 gezet en wordt dus SPO. de interrupt stack pointer.
geselecteerd. In het vervolg zal meestal over 'SP' worden gesproken: hier
mee wordt dan SPO of SP1 bedoeld. al naar gelang de inhoud van het S-bit.

• FP - frame pointer - wijst naar dynamisch gealloceerde data structuren (bv.
locale variabelen). die bij een ENTER-instructie worden opgebouwd (activa
tion record). en bij een EXIT-instructie weer worden opgeruimd. In appen
dix A.1 wordt dit mechanisme rond activation records nader toegelicht.

• INTBASE - interrupt base register - bevat het startadres van een tabel met
startadressen* van interrupt service routines (er kunnen 256 van dergelijke
routines zijn).

• MOD - module register - dit bevat het adres (module#) van de module.

dit zijn geen 32-bits geheugenadressen, maar procedure descriptors: paren (module.offset binnen
module) (beide velden zijn 16 bits) - zie verder onder modules.
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waartoe de actieve procedure behoort: dit 16-bits adres wijst naar het begin
van een 16-byte gebied (4 double words). de module descriptor (omdat
MOD een i6-bits register is, moeten aIle module descriptoren in de onderste
64 Kbyte van het geheugen staan) .

• PSR - processor status register - dit 16 bits register bevat 10 bits die de toe
stand van de processor aangeven: de positie van deze bits is in de onder
staande figuur aangegeven:

15

supervisor flags
8 7

user flags
o

I I I I I

I P

I I

S U
I

N Z

I I

F
I I

L

I I

T C

figuur 2.2 : inhoud van het processor status register PSR

In het minst significante deel (UPSR - user PSR) zijn zes flags onderge
bracht. die altijd toegankelijk zijn: in het meest significante deel staan de
vier operating system flags. die aIleen toegankelijk zijn. indien de processor
in de supervisor mode draait.
De user PSR flags zijn:

• L - low - resultaat van een vergelijking (unsigned integers)
• N - negative - resultaat van een vergelijking (signed integers)
• Z - zero
• C - carry
• F - general condition flag. wordt o.a. gebruikt om aan te geven. of er

een overflow is opgetreden. of voor de reden van het beeindigen van
een string instructie.

• T - trace - indien T=1, wordt na elke instructie de trace trap geac
tiveerd.

De operating system PSR flags zijn:
• U - user mode flag - indien deze 1 is. draait de processor in de user

mode. waarin privileged instructies verboden zijn. en sommige regis
ters (de operating system PSR flags. INTBASE. CFG en aIle MMU
registers) ontoegankelijk zijn: is dit bit O. dan draait de processor in
de supervisor mode. waarin aIle instructies zijn toegestaan. en aIle
registers toegankelijk zijn.

• S - stack flag - selecteert SPO of SPI als actieve SP.
• P - trace pending flag - dient voor de correcte werking van traces van

een programma. ook in het geval van interrupts en traps.
• I - interrupt enable flag - indien deze 0 is. worden interrupt requests

op de IRQ-pin niet toegestaan: als deze 1 is. dan weI. Interrupt
requests op de NMI-pin en traps zijn altijd toegestaan. Voor verdere
informatie over wat er gebeurt tijdens een interrupt of een trap. zie
hoofdstuk 5 van [2], waarin dit uitgebreid ter sprake komt.

Naast de al genoemde registers is in figuur 2.1 (in 't midden) ook nog het 4
bits configuratie register CFG aanwezig. In dit register wordt aangegeven. wat
voor extra hardware er in het systeem aanwezig is: Het I-bit geeft aan. of er een
interrupt controller ICU aanwezig is: dit is van invloed op de reactie op een inter
rupt (IRQ): is dit bit O. dan is er geen ICU aanwezig. en wordt altijd entry #0
(NVI=non-vectored interrupt) van de interrupt dispatch table gebruikt: indien
1=1. wordt er een interrupt vector# gelezen uit de ICU. dat als index in de inter
rupt dispatch table wordt gebruikt. De andere drie bits. F. M. en C. geven aan of
de betreffende coprocessor (FPU. MMU of ACU) aanwezig is; is zo'n bit 0 (copro
cessor niet aanwezig) en komt er toch een instructie voor die coprocessor. wordt
trap UND (undefined instruction) aangeroepen: de trap handler kan eventueel een
emulator voor (bv.) de FPU-instructies bevatten: een programma kan dan gebruik
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maken van FPU-instructies. onafbankelijk van bet feit. of er een FPU aanwezig is
in bet systeem: zo'n FPU kan dan ook later aan bet systeem worden toegevoegd 
dan kan dezelfde software nog steeds gebruikt worden. alleen worden FPU
instructies dan veel sneller uitgevoerd.

modules

Modules zijn verzamelingen procedures. en de bijbehorende (statiscbe) data. Per
module is er een module descriptoJ:' (die 16 bytes = 4 double words beslaat). die
bet gebeugengebied van de module definieert: de module descriptor bevat een
static base pointer. een link table pointer en een program base pointer (de vierde
pointer wordt niet gebruikt). De static base pointer van een module wijst naar
bet begin van bet (statiscb) datagebied van de module (constanten en globale
variabelen): de program base pointer wijst naar bet begin van bet codegebied van
de module: de link table pointer wijst naar de link. table: deze tabel bevat de
adressen van variabelen en procedures. die door de module worden gebruikt. maar
in andere modules zijn gedefinieerd (zulke variabelen en procedures worden
extern genoemd): bij het laden van de verscbillende modules in bet gebeugen moet
bet laad-programma voor elke module een link table opstellen en invullen. (Voor
externe procedures wordt niet bet 32 bit gebeugenadres. maar een procedure
descriptor. dat is een paar (module. offset binnen de module). gebruikt. net als
in de interrupt dispatcb table.) Alle inodule descriptoren staan in de onderste 64
Kbyte van bet gebeugen. bet MOD register bevat bet adres van de module descrip
tor van de actieve module. In figuur 2.3 is een mod ule descriptor met de tot de
module beborende gebeugengebieden aangegeven.

ent

ent

program
code ..... PC I

,

--- ,

pgm. base

link table ptr11 static
static baseI MOD data
module

,
S8 I

descriptor memory

,

module I offset~ other module's code segm
var. address ~ } other module's data segm

..... vcr. address

link table

figuur 2.3 : datastructuur van een module met z'n module descriptor

De adressering van externe variabelen kan met de external addressing mode: bv.
MOV EXT(1)+4, R1

waarbij register R1 wordt gevuld met de inhoud van de externe variabele. die
staat op bet adres (entry # 1 van de link table)+4. Externe procedures kunnen
worden aangeroepen met de instructie CXP. call external procedure. bv.

CXP 2
Dan wordt de procedure descriptor uit entry #2 van de link table gelezen: deze
bevat het module# en de offset binnen de module van de aan te roepen procedure:
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eerst worden dan het terugkeeradres en de huidige inhoud van register MOD op de
stack geplaatst. Dan wordt het nieuwe module# (uit de procedure descriptor) in
MOD geplaatst: uit de daardoor aangewezen module descriptor wordt de nieuwe
static base gelezen en in register SB geplaatst: uit de module descriptor wordt ook
de program base gelezen: daarbij wordt de offset van de procedure (uit de pro
cedure descriptor) opgeteld. wat het startadres van de gezochte procedure
oplevert.

Voor het terugkeren uit een externe procedure wordt de instructie RXP. return
from external procedure. gebruikt: daarbij wordt niet aIleen de programmateller
PC. maar ook het module register MOD hersteld vanaf de stack; uit de daardoor
aangewezen module descriptor wordt register SB gelezen. zodat de situatie van
voor de CXP dan volledig is hersteld.

Bij interrupts en traps wordt de procedure descriptor van de service routine uit
de interrupt dispatch tabel gelezen; ook dan worden PC en MOD op de stack
geplaatst; daarna worden de nieuwe waarden van MOD. SB en PC geladen. net als
bij een CXP; bij een RETI/RETT instructie (return from interrupt/trap) worden
MOD en PC (en indirect ook SB) weer hersteld. zodat de situatie van voor de
interrupt of trap dan is hersteld.

2.2 instructie set, data types

De meeste instructies van de 32000 zijn toegespitst op het verwerken van een van
de soorten data-eenheden. die deze processor kent. te weten (zie ook figuur 2.4):

• integers: 1.2 of 4 bytes. aangeduid met B,W of 0 (byte. word of double
word)

• BCD-integers: 2,4 of 8 decimale digits. opgeslagen in 1.2 of 4 bytes
• floating point: 4 of 8 bytes. aangeduid met F of L (floating resp. long float

ing point); deze 32 of 64 bits zijn onderverdeeld in een sign bit. een 8 of 11
bits exponent en een 23 of 52 bits mantisse.

• booleans: het minst significante bit van een byte. word of double word
• bits: elk willekeurig bit in het geheugen kan worden geadresseerd. getest.

geset. gereset of geinverteerd.
• bit fields: een reeks (1..32) bits. die op een willekeurige plaats binnen een

byte mogen beginnen.
Daarnaast zijn er speciale instructies voor het verwerken van strings en blocks. en
voor index-berekeningen (en boundary checking) voor array-indexering (zie ook
appendix A.2).

eigenschappen van de instructieset

Punten die van belang zijn. niet alleen voor een 'eenvoudig' processor ontwerp.
maar ook voor het verkleinen van de 'sematic gap' [7] tussen compilers en proces
soren [6] zijn:

1. regulariteit: zorg ervoor. dat (voor zover mogelijk). een bepaald concept
overal toepasbaar is ('law of least astonishment'); een voorbeeld: de condi
tiecodes moeten na een bepaalde instructie dtijd volgens dezelfde regels
worden gezet. onafhankelijk van het feit of er bytes. words of long words
worden bewerkt. en onafhankelijk van het feit waar de operanden zich
bevinden.

2. orthogonaliteit: zorg ervoor. dat data types. addressing modes en de
instructieset afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar kunnen worden
besproken; verder moeten de 'general purpose' registers aan hun naam vol
doen. m.a.w. alle registers moeten gelijk worden behandeld (en gelijk te
gebruiken zijn).

3. composeerbaarheid: wanneer een ontwerp aan de voorgaande eisen voldoet.
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figuur 2.4 : data-eenheden van de 32000

moet het ook mogelijk zijn dat iedere instructie met elke addressing mode.
(dus ook met elk register). en met elk data type kan worden uitgevoerd.

Op het eerste gezicht zijn deze regels vrij voor de hand liggend en lijken ze wat
overbodig: hun implicatie wordt pas duidelijk bij de gevolgen van afwijkin~en

van deze regels (zie ook [6]); enkele voorbeelden hiervan:
• niet alle registers kunnen als index register worden gebruikt (8088-familie)
• een (conditionele) sprong (met PC-offset) kan slechts een beperkt adresge

bied bereiken; voor een grotere sprongafstand moet een (onconditionele)
sprong met absoluut adres worden gebruikt (68000). .

• 'general purpose' registers. die door sommige instructies altijd worden
gebruikt (de programmeur kan geen andere registers specificeren); dat 'gen
eral purpose' is dan ook maar betrekkelijk.

Afwijkingen van deze regels maken niet alleen het beheersen van de processor
door de programmeur. en het construeren van een (goede) compiler voor zo'n pro
cessor moeilijk [6]. maar bemoeilijken ook de implementatie van de processor: elke
afwijking van de hoofdlijnen betekent nl. extra hardware; wanneer by. de
addressing mode altijd in dezelfde bits van de instructie gecodeerd is (en dus ook
bij elke instructie elke addressing mode mogelijk is). kan deze direct daaruit wor
den afgeleid. en hoeft deze niet met de instructie-decoder bepaald te worden,
zodat deze decoder kleiner kan worden: de bits die de addressing mode bepalen,
kunnen dan om de instructie-decoder heen worden geleid (parameterisatie, zie
[8]). Door parameterisatie wordt het ontwerp-proces eenvoudiger en is er minder
chip-oppervlak nodig.

De 32000 voldoet vrij goed aan de in [6] genoemde eisen, en zondigt veel
minder vaak tegen de gestelde regels dan by. de 68000- en de 8088-familie: bij de
32000 mag elke addressing mode voor een general operand worden ingevuld (dus
ook alle registers), en mag voor elke instructie een operand size (byte. word of
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double word voor integers) worden opgeven.
De 32000 kan als een twee-adres machine worden beschouwd. omdat bij de

meeste instructies twee operanden met een willekeurige addressing mode mogen
worden gespecificeerd; een dergelijke operand (met een willekeurige addressing
mode) wordt een general operand genoemd; de algemene notatie hiervan is (bv.)

ADD eal,ea2
wat inhoudt, dat de inhoud van eal bij de inhoud van ea2 wordt opgeteld (ea =
effectief adres).
(Vergelijk de 68000. die een een-adres machine is, met twee varianten voor de
ADD-instructie:

ADD Dn,ea
om de inhoud van een register bij een willekeurige operand op te tellen. en

ADD ea,Dn
om de inhoud van een willekeurige operand bij een register op te tellen.)

addressing modes

Voor een deel zijn de addressing modes van de 32000 de 'gebruikelijke' modes.
zoals register. immediate. absolute en geindexeerd. Daarenboven heeft de 32000
nog een aantal addressing modes. die toegespitst zijn op gebruikelijke referenties
aan variabelen. resulterend uit compilatie van programma's in hogere program
meertalen: de memory-space. memory-relative. external en top-of-stack mode.

De mogelijke addressing modes voor een general operand zijn samengevat in de
onderstaande tabel.

addressing mode notatie
register n Rn of Fn
register n relative disp(Rn)

frame memory disp(FP)
stack memory disp(SP)
static memory disp(SB)
program memory disp(PC)

frame memory relative disp2( disp1(FP))
stack memory relative disp2( disp1(SP))
static memory relative disp2(disp1(SB))

immediate value
absolute @ disp
external EXT(disp1 )+disp2
top of stack TOS

byte indexed BaseMode[Rn:B]
word indexed BaseMode[Rn:W]
double word indexed BaseMode[Rn:D]
quad word indexed BaseMode[Rn:Q]

tabel 2.5 : addressing modes van de 32000

Deze addressing modes hebben de volgende betekenis:
• register: de operand staat in een van de general purpose registers RO..R7 (of

FO..F7 voor een floating point operand) .
• register relative: een van de registers RO..R7 bevat een basisadres. daarbij

wordt een displacement opgeteld; deze som is het geheugenadres van de
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operand.
• memory space: als register relative. maar nu met een van de registers FP. SP.

SB of PC als basisadres.
• memory relative: een dubbel indirecte adressering: het register FP. SP of SB

levert een basisadres. daarbij wordt displacement displ opgeteld; van dat
adres wordt een double word (pointer) gelezen. waarbij displacement disp2
wordt opgeteld; deze som is bet geheugenadres van de operand.

• immediate: de operand is een constante waarde. die na de instructie voIgt.
• absolute: de operand staat op bet geheugenadres. dat na de instructie voIgt

(gecodeerd in een displacement).
• external: de operand bevind zich in een andere module; displ is een index in

de link table: bij bet daar gevonden adres wordt disp2 opgeteld: deze som is
bet gebeugenadres van de operand.

• top of stack: de operand bevindt zicb op de stack: bij een lees- of
scbrijfoperatie wordt automatisb een pop resp. pusb uitgevoerd (zie ook
onder access class).

• scaled indexing: dit boudt in. dat bet met een andere addressing mode
berekende adres niet bet feitelijke adres van de operand is. maar bet start
adres van een blok van dergelijke operanden in bet gebeugen; met een regis
ter. dat de index in een dergelijk array aangeeft. wordt een van deze operan
den geselecteerd; een indexed addressing mode wordt gecodeerd door de code
ervoor in de instructie te specificeren; de addressing mode voor het start
adres van bet array (BaseMode) en bet register met de index (IndexReg)
worden aangegeven in een extra byte. bet IndexByte. dat na de instructie
voIgt: de grootte van elk van de elementen van bet array kan 1.2,4 of 8
bytes bedragen; bet onderscbeid tussen deze vier groottes wordt aangegeven
door de juiste van de vier codes voor indexed addressing modes te kiezen.

De ·disp·-waarden. die bierboven genoemd zijn. zijn displacements; biervoor is een
coderingsformaat met een variabele lengte (zie ook figuur 2.13): kleine waarden
(-64..+63) passen in een byte. wat grotere waarden (-8192..+8191) beslaan twee
bytes en de ecbt grote waardes (tot 30 bits) vergen vier bytes.

access class

Bij elke general operand hoort een access class. die wordt gedefinieerd in de
semantiek van de instructie; deze access class geeft aan. op welke manier de
operand gebruikt wordt:

• read: de operand wordt gelezen. niet gescbreven (voorbeeld: de source
operand van een MOV ea ....)

• write: de operand wordt geschreven. niet gelezen (voorbeeld: de destination
operand van een MOV ...• ea)

• rmw (read-modify-write): de operand wordt eerst gelezen. dan gemodifi
ceerd in de processor en tenslotte teruggeschreven (voorbeeld: ASH ea
(arithmetic shift))

• addr: de operand is een gebeugenadres. bv. voor een jump (bv. JMP ea)
• regaddr: deze access class wordt gebruikt bij bit- en bit field-instructies
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Bij drie addressing modes is de access class van invloed op de manier waarop deze
operand wordt gebruikt. zoals aangegeven in de onderstaande tabel:

addressing access class
mode

read write rmw addr regaddr

register Rn.Fn Rn,Fn Rn,Fn (Rn) Rn
immediate imm - - - -

top of stack pop push (SP) (SP) (SP)

tabel 2.6 : invloed van access class op effectief adres-berekenigen

In deze tabel staan de volgende interpretaties en beperkingen vermeld:
• de immediate addressing mode is alleen toegestaan bij access class=read
• bij de register addressing mode wordt de inhoud van het register (Rn of Fn)

gebruikt, behalve bij access class=addr. dan wordt de inhoud van het regis
ter als geheugenadres (van de operand) (of by. nieuwe waarde voor de PC
bij een jump) gebruikt:

JUMP RO
is dus een sprong naar het adres dat in RO staat. Bij de access classes addr
en regaddr kunnen de floating point registers Fn niet worden gebruikt
(omdat de instructies met deze access classes geen floating point-operanden
kunnen verwerken).

• bij de top of stack addressing mode en access class=read wordt er een pop
van de stack uitgevoerd: bij access class=write wordt er een push uit
gevoerd: bij de overige access classes staat de operand (boven)op de stack.
maar wordt de stack pointer SP niet gewijzigd.

2.3 instructie codering

De instructieset van de 32000 wordt gecodeerd in instructies van variabele lengte.
Een (gecodeerde) instructie bestaat uit een basisdeel van 1. 2 of 3 bytes. dat
mogelijk wordt gevolgd door een of meer toevoegingen: veelgebruikte instructies
hebben i.h.a. een kortere basis-instructie dan de minder frequent gebruikte
instructies. waardoor een compacte code onstaat. ondanks het feit dat de 32000
een uitgebreide instructieset heeft.

basisdeel

Het basisdeel van de instructie bepaalt welke operatie er moet worden uitgevoerd
en geeft de addressing modes van de te gebruiken (general-) operanden: verder
worden bij sommige instructies met zgn. implied operands (bv. 'reg', 'quick' en
'short'-velden) ook deze operanden in het basisdeel van de instructie geplaatst.

Omdat het basisdeel van de instructie een variabele lengte heeft. moet de
instructie-codering zodanig zijn. dat uit het eerste byte van de instructie (dat op
het laagste adres in het geheugen staat en dus als eerste wordt verwerkt) af te
leiden is. wat de lengte van de instructie is: uit dit eerste byte van de basis
instructie voIgt verder ook het formaat van de instructie: er zijn 12 formaten
gedefinieerd. waarbij de diverse formaten verschillen in hun indeling in velden: in
figuur 2.7 zijn deze formaten te zien.
De basisinstructies uit deze figuur bestaan uit de volgende delen:

• format code (formaat indicatie bits)
de nullen en enen in figuur 2.7 maken onderscheid tussen de diverse forma
ten (het i-veld in formaat 2. 3 en 4 kan de waarden 00, 01 en 11 aannemen
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[ cond
I I I
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1* I * *
I I I I

1 0 1 1* 001
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I
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I Igen short * * * 1 1 2

I gen * * * * 1 1 1 1 1 I I 3

I ~en~ :en~ I * * * * I I 4

23 16 15 8 7 0

10 \ 0
I I I GJ I Iססoo1110 I0 0 0 short * * * * 5

I :en~ :en~ I * * * * I 101001110 1 6

-I :en~ ~en~ I * * * * I 111001110 1 7

I ~en~ :en~ I reg ~I 1**101110 I 8

• I

:en~ :en~ I GJ 1001111101* * * 9

:en1' :en~ I * * * *~ 10111110 \. 11

gen short G] * * * * I 100011110 I 14

figuur 2.7 : instructie-formaten (de nummers aan de rechterzijde geven de
formaat-nummers aan)

•
en is daarom verschillend van de 10 in bits 1 en 0 van de overige formaten).

• operation code (instructie indicatie bits)
de met sterretjes aangegeven bits maken onderscheid tussen de verschillende
instructies binnen een formaat-groep.

• operation length (lengte indicatie velden): i en f
de velden i en f bepalen. welke lengte de te verwerken operanden hebben:
Voor integer operanden wordt een i-veld gebruikt. dat de waarden 00. 01
en 11 kan hebben. voor een operand-Iengte van 1. 2 resp. 4 bytes; deze
groottes worden aangeduid met de letters B. W en D (voor byte. word en
double word). Voor floating point operanden wordt een f-veld gebruikt.
dat de waarden 1 en 0 kan hebben. voor een operand-Iengte van 4 resp. 8
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bytes: deze groottes worden aangeduid met de letters F en L (voor floating
point en long floating point).

• gen = general addressing mode:
een willekeurige addressing mode voor een operand wordt aangegeven in een
'gen'-veld, De codering van de addressing modes in deze vijf bits in in tabel
2.8 aangegeven.

addressing mode notatie codering
register n Rn of Fn OOnnn
register n relative disp(Rn) 01nnn

frame memory disp(FP) 11000
stack memory disp(SP) 11001
static memory disp(SB) 11010
program memory disp(PC) 11011

frame memory relative disp2 (disp1(FP)) 10000
stack memory relative disp2(disp1 (SP)) 10001
static memory relative disp2 (disp l(SB)) 10010

immediate value 10100
absolute @ disp 10101
external EXT(disp1 hdisp2 10110
top of stack TOS 10111

byte indexed BaseMode[Rn:B] 11100
word indexed BaseMode[Rn:W] 11101
double word indexed BaseMode[Rn:D] 11110
quad word indexed BaseMode[Rn:Q] 11111

tabel 2.8 : addressing modes en hun codering in een gen-veld

Behalve 'general operands' zijn er bij sommige instructies nog extra operanden
nodig, die op een andere Manier worden gecodeerd: dit kan op twee manieren:
naast de hieronder volgende coderingsmethode binnen de basis-instructie. worden
deze extra operanden in sommige gevallen in een of meer volgbyte(s) na de
basisinstructie gecodeerd.

Voor de binnen de basis-instructie voorkomende 'speciale operand velden' zijn
er de volgende mogelijkheden:

• een drie bits reg-veld voor vijf instructies met formaat 8, die drie (of meer)
operanden nodig hebben, en slechts twee daarvan kunnen in een 'gen'-veld
worden gecodeerd: de derde operand staat dan in een van de registers
RO..R7, en deze drie bits selecteren dan een van deze acht registers.

• een vier bits quick-veld voor vier instructies in formaat-groep 2, die een
kleine waarde (-8..+7) moeten verwerken, zoals by. ADDQ, die deze kleine
waarde optelt bij de gen-operand. Deze waardc wordt als two-complements
getal in deze vier bits aangegeven.

• een vier bits cond-veld, dat een conditie van de flags in het PSR aangeeft, die
samen de waarde 'true' of 'false' opleveren: dit wordt gebruikt in de condi
tional branches (Bcond. formaat 0) om te bepalen of er weI of niet moet
worden gesprongen. en in de 'store condition' instructie (Scond, formaat 2),
om een true of false-waarde (een integer 1 of 0) weg te schrijven. De
mogelijke condities staan in tabel 2.9 vermeld. tezamen met hun codering in
een 'cond'-veld.

• een vier bits short-veld, dat voor diverse 'overige' doeleinden gebruikt
wordt:



- 18 -

mnemonic conditie test encoding
EQ equal Z=l 0000
NE not equal Z=O 0001
CS carry set C=l 0010
CC carry clear C-O 0011
HI higher L-1 0100
LS lower or same L=O 0101
GT greater than N=l 0110
LE less than or equal N=O 0111
FS flag F set F-1 1000
FC flag F clear F=O 1001
LO lower Z=O and L=O 1010
HS higher or same Z-l or L-1 1011
LT less than Z=O and N=O 1100
GE greater or equal Z-l or N-1 1101
T true true 1110
F false false 1111

tabel 2.9 : condities voor een 'cond'-veld

- een CPU-register. in de instructies LPR en SPR (load resp. store proces
sor register), dat aangeeft welk van de registers van de processor moet
worden gebruikt, zie tabel 2.10:

register code
UPSR ooסס

FP 1000
SP 1001
SB 1010
PSR 1101
INTBASE 1110
MOD 1111

tabel 2.10 : 'short'-veld codering van een processor register

- een MMU-register. in de instructies LMR en SMR (load resp. store
MMU-register), dat aangeeft welk van de MMU-registers moet wor
den gebruikt.

- de systeemconfiguratiebits in de instructie SETCFG (formaat 5): de vier
bits C, M. F en I. die in het CFG- (configuration-) register worden
gezet, om aan te geven welke coprocessors er aanwezig zijn (C=ACU,
M=MMU en F-FPU), en of er een interrupt controller is aangesloten
(I). zie tabel 2.11:

tabel 2.11 : opbouw van het short-veld voor de
systeemconfiguratie-bits

- de opties van een string instructie (formaat 5): hierbij wordt het vier
bits veld als voIgt verdeeld:
waarbij de UW-bits aangeven. wat voor 'match' er moet worden



- 19-

uw

figuur 2.12 : codering van opties bij een string instructie

gebruikt (OI=while, ll=until, OO=geen), B aangeeft of er voor- of
achterwaarts moet worden gewerkt. en T aangeeft of er een vertaalta
bel moet worden gebruikt.

volgbytes

Na de basisinstructie kunnen een of meer bytes volgen: deze volgbytes zijn onder
te verdelen in

• immediate value:
een constante waarde van 1, 2. 4 of 8 bytes lang. die wordt toegevoegd. als
een 'gen'-veld aangeeft. dat de bijbehorende operand een immediate value is:
de lengte hiervan wordt in het operand-Iengte veld van de basisinstructie
aangegeven: bij immediate values die meerdere bytes beslaan. staat het
meest significante byte op het laagste geheugenadres.

• displacement:
een constante waarde van I, 2 of 4 bytes lang, die wordt toegevoegd bij een
'gen'-veld met een addressing mode, dat een 'disp' veld specificeert, en ook
als 'extra' operand in sommige instructies (zoals Bcond, RET, MOVM en
EXTS). In tegenstelling tot de immediate value wordt de lengte van een dis
placement niet bepaald door de basisinstructie, maar is deze in de
displacement- byte(s) zelf gecodeerd: als nl. van het eerste byte van een dis
placement het meest significante bit (bit 7) 0 is, betreft het een een-byte
displacement met een two-complements waarde in de bits 6 ..0, die de waar
den -64..+63 kan aannemen: is van het eerste byte b7=1 en b6=0. betreft
het een twee-bytes displacement, waarbij de overige 14 bits een waarde van
- 8192 ..+8191 kunnen aangegeven: is tenslo tte b7=1 en b6=1, betreft het
een vier-bytes displacement, waarbij de 30 bits een waarde tussen -112Gb en
+II2Gb- 1 aangeven. Deze variabele opbouw van het displacement is ook
weergegeven in figuur 2.13. waarbij de puntjes aangegeven, welke bits voor
de two-complements waarde worden gebruikt.

31 30 291 1 1 1 I 24

1 1 • • • • • •
23 I I I I I 16

• • • • • • • •
IS I I I I I I I 8

• • • • • • • •
1 I I I I I I I 0

• • • • • • • •

• •••

IS 14 13 I I I I I 8

1 0 • • • • • •
1 I I I I I 0

• • • • • • • •

[J 6

o •
'------------

figuur 2.13 : opbouw van een displacement veld

Deze manier van codering van displacements maakt het mogelijk, korte ver
plaatsingen (voor Bcond), kleine stack-offsets (voor RET e.d.) en kleine
offsets (bij adressering relatief t.o.v. een pointer) met een byte te coderen,
zonder de mogelijkheid uit te sluiten voor grotere waarden, die dan een
meer-bytes displacement vereisen en zodoende een langere instructie tot
gevolg hebben.
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• index byte:
Wanneer een 'gen'-veld in de basisinstructie een scaled indexed addressing
mode aangeeft, staat in het 'gen'-veld aIleen de index size (B, W, D of Q)
vermeld. De BaseMode en het register, die moeten worden gebruikt. staan
vermeld in een volgbyte. dat index byte wordt genoemd. en de volgende
opbouw heeft:

7 3 2 0

[
I I I I I I I I
BaseMode reg .

figuur 2.14 : opbouw van een index byte

• reglist-byte :
Bij de instructies die een aantal van de registers RO..R7 op de stack redden
of vanaf de stack herstellen (SAVE, RESTORE, ENTER en EXIT) voIgt na de
basisinstructie een byte. waarin een lijst staat van de te redden resp. her
stellen registers. zoals in figuur 2.15 is aangegeven.

7 0

IR7
1

R6
1

R5 'R4
1

R3 I R2 1 R1 IROI

7 0

IRO'RI 'R2
1

R3 I R4 1 R5 R6 'R71

figuur 2.15 : codering van RO..R7 in een 'reglist'-veld
boven : SAVE en ENTER
onder: RESTORE en EXIT

De registers. die gered resp. hersteld moeten worden. worden aangegeven'
met een 'I'-bit: voor SAVE en RESTORE is de volgorde van codering van de
registers omgekeerd. omdat bij beide instructies van bit 0 af wordt gewerkt,
en het i.v.m. het opslaan op een stack nodig is. dat de registers in
omgekeerde volgorde daarvan af worden gehaald. als de volgorde. waarin ze
op de stack werden geplaatst (als RO het eerst op de stack is geplaatst, moet
deze het laatst worden teruggelezen).

• offset & length byte :
Voor de instructies EXTS en INSS (short bit field extract resp. insert) wor
den de offset (0..7) en de lengte (1..32) van het te behandelen bit field
aangegeven in een volgbyte met de volgende opbouw:

7 5 4 0

I
I I I I I I I I

offset length-l~

figuur 2.16 : offset & length byte

volgorde van de instructiebytes

De plaatsing in het geheugen van de basisinstructie en eventuele volgbytes is als
voIgt: eerst komt uiteraard de basisinstructie. waarbij van een twee- of drie-bytes
instructie het minst significante byte (dat ook het formaat aangeeft) op het
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laagste geheugenadres staat: daarachter komen de eventuele volgbytes in deze vol
gorde:

1. een index byte. als er een gent-veld is. waarin een indexed addressing mode
voorkomt.

2. een index byte. als er een gen2-veld is. waarin een indexed addressing mode
voorkomt.

3. een immediate value of een of twee displacements. zoals gespecificeerd door
de addressing mode van gent (als de instructie een gent-veld heeft).

4. idem. nu voor een ·gen2·-veld.
5. implied operands (reglist. offset & length byte. displacement voor branch

offset (Bcond.ACB). lengte van ruimte op de stack (RET(T).RXP.ENTER).
bloklengte (MOVM.CMPM) of bit field lengte (EXTJNS)). Wanneer er meer
dere implied operands in volgbytes zijn. worden deze in het geheugen
geplaatst in de volgorde waarin ze in de syntax definitie van de instructie
zi jn vermeld.
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3. opdeling in modules

Om tot een implementatie van de 32000 op grond van z'n specificatie te komen,
moeten er groepen van bij elkaar horende functies (data-opslag en -verwerking)
worden onderscheiden. De processor kan dan worden opgedeeld in blokken
(modules), die ieder een van die groepen functies implementeren. Deze opdeling
dient zodanig te geschieden. dat per module een redelijk samenhangende set func
ties wordt geimplementeerd. terwijl de modules onderling redelijk onafhankelijk
moeten kunnen werken. In paragraaf 3,1 zal een mogelijke opdeling worden
besproken: bij een opdeling in modules moet ook mogelijkheid tot communicatie
voor deze modules worden gecreeerd. Deze zal in 3.2 en 3.3 worden besproken.
Daama komen in de vijf volgende hoofdstukken (4...8) de afzonderlijke modules
ter sprake.

3.1 verdeling van functies over modules

Een eerste aanzet is een verdeling in een businterface. een executie-deel en een
besturings-deel. zoals getekend in figuur 3.1:

AID-bus

rn
:J

..0
o

+-'
o

"'tJ

(l)

C
L
(l)

+-'
C

1\ AID-control other control
J~ 1\

\11 \11 \ J

-- - en- - bus- ::J
interface ..0

unit .- - I-- -- -0

E
u

instructies
Q.)- -::J --0
0 besturing
~

-- --- - .- -execution -- -
unit - -- -

- --- -

figuur 3.1 : eerste opdeling in modules
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In het executiedeel worden de instructies uitgevoerd, de businterface verzorgt
adresberekeningen. transfers over de databus en het ophalen van de uit te voeren
instructies. Het besturingsdeel decodeert de instructies en stuurt op grond daar
van de juiste commando's naar de overige modules. zodat deze de taken uitvoeren,
zoals gedefinieerd in de semantiek van de instructie. Deze commando's worden
verstuurd over de commando-bus (ModuleCmd-bus), waarover de modules ook
hun status terug kunnen sturen; het protocol volgens welke de commando's en
status worden uitgewisseld. wordt beschreven in 3.2. Gegevens kunnen tussen de
modules worden uitgewisseld over de interne data-bus (het woord 'intern' is
toegevoegd om verwarring met de externe databus van de processor te voorko
men); het mechanisme van gegevens-uitwisseling over deze bus wordt beschreven
in 3.3.

De verbindingen van de processor met de 'buitenwereld' zijn aan de bovenzijde
van figuur 3.1 aangegeven: de adres/data-bus is aangesloten op de businterface.
evenals de daarbij behorende control-signalen (zoals read/write en ready). De
overige control-signalen (bv. interrupts) zijn aangesloten op de besturing.

Een nadere analyse leert. dat de businterface van figuur 3.1 nogal wat ver
schillende taken vervult: adresberekeningen. databus interface en instruction pre
fetching. Daarom is de verdere opdeling van figuur 3.2 gekozen: de businterface is
daarin onderverdeeld in drie modules. die deze drie taken vervullen: een adresbus
unit. een databus unit en een prefetch queue unit.
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figuur 3.2 : nadere opdeling in modules
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De adresbus unit verzorgt de adresberekeningen. en levert een berekend adres
aan de databus unit (dit adres moet worden doorgeven naar de databus unit.
omdat er een gemultiplexte adres/databus is: de databus unit verzorgt het multi
plexen van dit adres op de adres/databus via de adres/data-busbuffer. die in de
databus unit te vinden is),

De databus unit verzorgt de afhandeling van de in- en uitvoer van data over
de adres/databus en de bijbehorende stuursignalen (AID-control). De overige con
trol signalen van de processor zijn (nog steeds) op de besturing aangesloten.

De instructies uit het geheugen worden van de databus unit naar de prefetch
queue unit doorgegeven. waarin de prefetch queue is geimplementeerd. De
instructies kunnen uit de queue worden doorgegeven naar de besturing.

Elk van de vier modules aan de linkerzijde van figuur 3.2 zal bestaan uit een
datapad-deel (met registers. rekeneenheden e.d.. die op de interne databus zijn
aangesloten). en een besturingsdeel. dat de commando's van de (centrale) bestu
ring ontvangt. op grond daarvan het datapad-deel van de module bestuurt. en de
status daarvan kan terugmelden.

De 'besturing' aan de rechterzijde van figuur 3.2 wordt verder centrale bestu
ring genoemd. om verwarring met de besturings-delen van de afzonderlijke
modules te voorkomen.

3.2 commando - communicatie

In deze paragraaf wordt het protocol besproken. dat wordt gebruikt op de
commando-bus om commando's van de centrale besturing naar een van de
modules te versturen. en de manier waarop de centrale besturing de status van de
modules kan testen. .

Deze commando-bus omvat een serie lijnen ModuleCmd. (gemeenschappelijk
voor de modules). waarover het commando wordt verstuurd. en een drietal
lijnen. NewCmd. CmdAccepted en ModuleBusy. die per module de commando- en
status-communicatie verzorgen. Deze verbindingen tussen de centrale besturing
en een van de modules zijn in figuur 3.3 getekefld.

'\.

ModuleCmd
'\
/

CENTRALE /
MODULE

BESTURING NewCmd "-
/'

./ CmdAccepted

"-
/' ModuleBusy

'"
figuur 3.3 : commando-interface tussen centrale besturing en een module

De commando-communicatie van de centrale besturing met de modules verloopt
nu als voIgt: de besturing plaatst een commando op de lijnen ModuleCmd en
activeert NewCmd. Als de module nog met de uitvoering van een vorig com
mando bezig is. zal dit nieuwe commando (nog) niet geaccepteerd worden. Is de
uitvoering van het vorige commando voltooid. zal de module het commando van
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de ModuleCmd-lijnen in zijn CommandRegister laden en een puIs op de lijn
CmdAccepted geven. Tijdens de uitvoering van een commando door een module is
de lijn ModuleBusy actief: als de uitvoering van een opdracht voltooid is. wordt
ModuleBusy weer inactief. tenzij NewCmd (al weer) actief is (d.w.z. er is al een
volgende opdracht beschikbaar). dan blijft ModuleBusy actief en wordt gestart
met de uitvoering van dit nieuwe commando. Dit protocol is in figuur 3.4 weer
gegeven.

w w w w w

, "
ModuleCmd

NewCmd

CmdAccepted

cmd (no MCR)

ModuleBusy
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l l
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I"

7 7 hr\ \

cmdll cmdl2

.,
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module-toestond dee e e e e d e
(hlot),

cmd" cmdiZ

figuur 3.4 : communicatie-protocol voor commando's tussen de centrale be
sturing en de modules

In deze figuur is ook de toestand van de module aangegeven: i=idle. d=decodering
van commando en e=executie van commando (een nadere uitleg voIgt verderop).

Een schema van de interface van een van de modules met de commando-bus
staat in figuur 3.5. en een opzet van het toestandsdiagram van de bijbehorende
besturing. voor zover die betrekking heeft op de interface met de commando-bus.
is getekend in figuur 3.6.
De module zal beginnen in de toestand ModuleIdle. waarin ModuleBusy=O en
CmdAccepted=O: wordt er een hoog niveau geconstateerd op de ingang NewCmd.
wordt overgegaan naar de toestand DecodeCommand. waarin de beide uitgangen 1
worden: de opgaande flank van de puIs op CmdAccepted wordt tevens gebruikt
om het commando in het CommandRegister te laden.

Vanuit deze toestand kunnen meerdere paden worden gevolgd. afhankelijk van
het commando in het CommandRegister en de interne signalen van de module. In
de laatste toestand van elk van deze paden (die voor de eenvoud in figuur 3.6 zijn
samengevoegd tot een toestand LastState) wordt gekeken. of er al een nieuw com
mando beschikbaar is: zo ja. wordt overgegaan naar toestand DecodeCommand.
waarbij het nieuwe commando in het CommandRegister wordt geladen (en Modu
leBusy hoog blijft). waarna dit nieuwe commando wordt uitgevoerd: is er in toe
stand LastState geen nieuw commando beschikbaar. wordt teruggegaan naar de
toestand ModuleIdle. waarin op een nieuw commando wordt gewacht.

De uitgang ModuleBusy is 1 in aIle toestanden. behalve in ModuleIdle. dan 0:
de uitgang CmdAccepted is 1 in de toestand DecodeCommand. en 0 in de overige
toestanden.

De correspondentie tussen deze uitgangen en toestanden. en de in figuur 3.4
gebruikte afkortingen hiervoor. is vermeld in tabel 3.7: hierbij staat ExecuteCom
mand voor aIle toestanden. die in figuur 3.6 onder DecodeCommand staan. dat
zijn dus de toestanden waarin de module bezig is een commando uit te voeren
CincI. LastState).
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figuur 3.5 : interface van een module met de commando-bus

reset

NewCmd
ModuleBusy=O
em dAccepted=0

NewCmd

ModuleBusy=1
Cm dAccepted=1

ModuleBusy=1
CmdAccepted= 0

figuur 3.6 : toestandsdiagram voor module-besturing Cgedeeltelijk)
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toestand( en) afk. ModuleBusy CmdAccepted
ModuleIdle i 0 0
DecodeCommand d 1 1
ExecuteCommand e 1 0

tabel 3.7 : uitgangen en toestanden van de module-besturing

overhead; mogelijke commando-buffering

Uit figuur 3.4 blijkt. dat bij twee opvolgende commando's voor een module. er
een cycle is. waarin er geen commando-executie plaatsvindt. n!. de cycle waarin
het tweede commando wordt gedecodeerd: er is dus een cycle overhead voor de
decodering van het commando.

In de met 'w' aangegeven tijdsintervallen in deze figuur moet de centrale
besturing wachten. tot het commando door de module geaccepteerd is. Als de
modules 'idle' is. blijkt dat een clock-cycle te zijn (n!. de cycle die nodig is om het
commando in het ModuleCmdReg te laden): is de module weI bezig. dan moet
langer gewacht worden (zie het tweede commando in figuur 3.4).

Dit langere wachten zou voorkomen kunnen worden door een FIFO-buffer voor
de commando's te gebruiken. zodat de centrale besturing een of meer commando's
in deze buffer kan plaatsen terwijl de module nog bezig is met een vorig com
mando; hierdoor vervalt de wachttijd voor de centrale besturing. De voor- en
nadelen van zo'n buffer zijn echter niet nader onderzocht. en in het vervolg wordt
de situatie zonder buffer besproken,

3.3 data - communicatie

In deze paragraaf zal worden besproken. welk mechanisme wordt gebruikt voor
het doorgeven van gegevens over de interne databus. Is er communicatie tussen
twee modules (een source (src) en een destination (dest)). dan wordt een register
tussen twee modules geplaatst. zoals aangegeven in figuur 3.8:

SOURCE I DESTINATII
MODULE I MODULEI

\ I

data_u~
I

data_in)
I

register
I

/ I
I

elk I OE,

I I Ielk I OE
I

ON

I
I
I
Imodule
Igrens

figuur 3.8 : registers voor gegevensuitwisseling tussen modules

De module src kan de door te geven data plaatsen op de datajn-lijnen. en dan elk
activeren. zodat deze waarde in het register wordt geladen. Module dest kan
daarna over deze gegevens beschikken. door de output enable-lijn (OE) te
activeren. dan kunnen de gegevens op data_uit worden gelezen. Deze OE-lijn is
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aIleen nodig. wanneer data_uit op een bus is aangesloten (bv. de interne bus).
waarop ook andere registers hun inhoud kunnen plaatsen. Is dat niet het geval.
kan deze lijn vervaIlen, en is de inhoud van het register altijd op data_uit te lezen.

Het idee achter deze methode is dus: de bron plaatst de gegevens in een register
(dat meestal in module dest getekend staat). waarna deze laatste over de waarde
kan beschikken.

Bij deze gegevensoverdracht tussen modules hoort uiteraard ook een protocol
om aan te geven. wanneer deze gegevens geldig zijn: deze zijn hier echter niet te
vinden. omdat deze verborgen liggen in de manier waarop de centrale besturing de
commando's naar de modules verstuurt: eerst zal de centrale besturing aan
module src opdracht geven de gegevens in het register te plaatsen, en pas als dat
gebeurd is. wordt aan module dest opdracht gegeven een bepaalde operatie met
deze gegevens uit te voeren.

Het zojuist beschreven protocol is by. van toepassirig op de verbindingen
'instructies' en 'prefetch data' in figuur 3.1 en 3.2: ook voor de communicatie over
de interne databus wordt dit protocol gebruikt: daartoe beschikt iedere module
over een in- en een uitgaande verbinding aan deze bus. zoals aangegeven in figuur
3.9:

IImodule-
Igrens

I

interne
databus

I
-.L

""
~ in
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unit I

figuur 3.9 : registers voor communicatie over de interne bus

De OE-lijn van het in-register en de c1k-lijn van het uit-register worden door de
betreffende module bestuurd. de andere c1k- en OE-lijn worden door de bus
control-unit (zie ook 7.2) bestuurd: bij een gegevensuitwisseling over de interne
bus zal de centrale besturing eerst de module src opdracht geven de te communi
ceren gegevens in zijn uit-register te plaatsen. Daarna krijgt de bus control unit
opdracht om een verplaatsing van module src naar module dest uit te voeren:
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daartoe zal deze de OE-lijn van het uit-register van de module src. en de c1k-lijn
van het in-register van de module dest activeren. zodat de gegevens worden
gecopieerd. Na deze bustransfer kan module dest over de doorgegeven waarde (in
zijn in-register) beschikken.

De in- en uit-registers vormen de verbindingen tussen een module en het bus
deel. en daarom is de scheiding tussen modules en bus in figuur 3.9 door deze
registers getekend. om aan te geven. dat deze registers de interface (grens) tussen
module en bus vormen.

Bij sommige modules (databus en queue unit) hebben de in- en uit-registers een
vaste taak (ze bevatten altijd hetzelfde soort gegeven); daarom hebben de in- en
uit-registers van deze modules een andere naam. die duidelijker aangeeft. wat voor
functie ze hebben:

• D.in heet D.write: een naar het geheugen of een coprocessor te schrijven
waarde

• D.uit heet D.read*: een uit het geheugen of een coprocessor gelezen waarde
• Q.uit: deze kan twee soorten waarden bevatten: een displacement of een

immediate value. en wordt dan als Q.disp of Q.imm aangeduid (soms ook
als Q.dispjimm als het over het register zelf. en niet over z'n inhoud gaat)

• tenslotte register Q.in: dit bestaat niet. omdat er nooit waarde van de interne
bus naar de queue unit behoeft te worden doorgegeven.

Voor de verbinding adres in figuur 3.2 geldt dit data-communicatie protocol
niet. dat is een gewone doorverbinding. nodig i.v.m. de multipexing van adres- en
databus. Verder hebben deze lijnen niets van doen met data-uitwisseling tussen
modules. zoals in de andere besproken gevallen.

• dit is niet de tegenwoordige tijd ((to) read), maar het voltooid dee1woord ((has been) read), gelezen
data.
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4. adresbus unit

De adresbus unit (ABU) is een van de vier modules in het ontwerp: deze module
is belast met de berekeningen van adressen: deze adres-berekeningen zijn o.a.
nodig voor het adresseren van operanden. die in een instructie worden gespecifi
ceerd.

4.1 inleiding

Van de in 2.1 genoemde registers worden de speciale 'adres'-registers (programma
teller PC. static base register SB. frame pointer FP. stack pointers SPO en SPl.
interrupt base register INTBASE en module register MOD) in de ABU onderge
bracht. omdat deze registers vaak bij adresberekeningen betrokken zijn: waren ze
niet in de ABU aanwezig zijn. dan zouden ze telkens van of naar de ABU getrans
porteerd moeten worden. Dit voordeel is niet alleen aanwezig bij situaties waarin
zo'n register gelezen (bv. bij gebruik in een addressing mode) of beschreven wordt
(bv. bij initialiseren van een van de pointers). maar vooral van belang indien een
dergelijk register gemodificeerd wordt (read/modify/write) scheelt 't transfers op
de interne bus. Voorbeelden van dergelijke situaties met een read/modify/write
van een van de adresregisters:

• het verlagen of verhogen van de stack pointer SP wanneer er een waarde op
de stack wordt geplaatst resp. van de stack wordt gehaald.

• het aanpassen van de programmateller (met het aantal bytes van de uitge
voerde instructie) na elke instructie.

Een grove schets van de ABU deelt deze module op in een datapad-deel (met de
adresregisters. tijdelijke registers. rekenorganen voor de adresberekeningen. regis
ters voor de communicatie met de interne bus) en een besturings-deel. dat
commando's ontvangt van de centrale besturing en op grond daarvan het
datapad-deel bestuurt. Deze opzet is in figuur 4.1 getekend.

dctcpcd besturing

interne
dotobus

adres
registers

~
odres clock reset

ModuleCmd

A.NewCmd

A.CmdAccepted

A.ModuleBusy

figuur 4.1 : eerste opzet adresbus unit (met context)

Uit het datapad-deel komt een 32 bit breed adres. dat aan het geheugen moet wor
den aangeboden. Bij een microprocessor met gescheiden adres- en databus zou
adres via een set buffers op de adresbus worden aangesloten: aangezien de 32000
een gemultiplexte adres/databus heeft. kan dit niet. en wordt adres geleid naar de
databus-unit: daar wordt het via de AID-bus buffer (zie figuur 5.0 naar de A/D-
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bus geleid. De databus-unit voert verder geen bewerkingen op of berekeningen
met dit adres uit: de 'omweg' van adres via de databus-unit is dus uitsluitend
vanwege het gemultiplexte karakter van de bus.

4.2 te berekenen adressen

Voordat een structuur voor het datapad-deel van de adresbus unit kan worden
opgezet, moet eerst worden onderzocht welke adres-berekeningen er uitgevoerd
moeten kunnen worden. om daaruit een structuur af te kunnen leiden. die de
gewenste berekeningen kan uitvoeren. en dat liefst ook efficient kan doen. Deze
adresberekeningen zijn in twee groepen te onderscheiden:

1. berekeningen van effectieve adressen van 'general'-operanden
2. adresberekeningen. die nodig zijn voor de executie van een instructie. maar

geen betrekking hebben op een general operand.
Deze twee groepen zullen apart worden besproken.

adresberekeningen voor general operands

Voor de meeste van de in tabel 2.5 genoemde addressing modes voor general
operanden is de berekening van een geheugenadres noodzakelijk; hieronder voIgt
een lijst van addressing modes met de erbij noodzakelijke berekening van het
effectieve adres (ea). dit is het adres. waar de operand kan worden gevonden.

absolute
register relative
register (access class = addr)

memory space

memory relative

top of stack, access class = write (push)

top of stack, access class = read (pop)

top of stack, other access classes

external

scaled indexing

ea = disp
ea = Rn + disp
ea = Rn
ea = SB/FP/SP/pe + disp

ea1 = SB/FP/SP + disp(1)
ea2 = D.read + disp(2)

ea = SP - size; SP:= SP - size
ea = SP SP := SP + size
ea = SP
ea1 = MOD + 4
ea2 = D.read + disp( 1)*4
ea3 =. D.read + disp(2)
ea = calc + Rn*size

tabel 4.2 : mogelijke adresberekeningen (voor general operands)

Enkele opmerkingen bij dit overzicht:
• Bij addressing modes, waarbij meerdere effective adressen genoemd worden.

vereist de berekening van het effectief adres een (of meer) extra leesslag(en)
in het geheugen (dit zijn dus vormen van indirecte adressering): bv. de
memory relative addressing mode: eerst wo:cdt ea1 berekend: dit adres
wordt gebruikt om een (vier bytes-) waarde uit het geheugen te lezen: met
deze waarde. die in D.read staat, wordt dan een tweede effectief adres (ea2)
berekend. wat het adres van de gen-operand is.

• namen in het sans serif-font hebben betrekking op waarden. die in de
adresbus unit voorhanden zijn; waarden waarvoor dit niet geldt zijn o.a. Rn
(een van de registers RO..R7 bij een register relative addressing mode) en
D.read (een uit het geheugen gelezen adres (pointer) voor een indirecte
addressing mode).

• size is (a) de grootte van de op de stack te plaatsen resp. van de stack te
halen operand. of (b) de 'element size' bij een indexed addressing mode (in
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beide gevallen kan deze grootte 1. 2, 4 of 8 bytes bedragen).
• Bij een scaled indexing addressing mode moet eerst het effectieve adres

behorende bij BaseMode worden berekend: dit resultaat wordt in register
calc (een van de in 4.1 genoemde 'extra' adres-registers) geplaatst. Daarna
wordt de indexering uitgevoerd volgens de aangegeven berekening.

overige adresberekeningen

Naast de zojuist besproken adresberekeningen Lv.m. de addressing modes van gen
eral operands, zijn er nog andere situaties, waarin er adresberekeningen- moeten
worden uitgevoerd (bv. op grond van de semantiek van een instructie):

• Bij bit-operaties CBIT(I) , SBIT(I) , TBIT, IBIT, EXT en INS is er telkens een
'base'-adres, aangewezen met een general operand, waarbij een offset/8 moet
worden opgeteld:

ea == calc + offset/8
(calc bevat het effectieve adres. resulterende uit de addressing mode van de
general operand voor het 'base'-adres).

• Bij een aantal instructies is gedefinieerd, dat er waarden op de stack moeten
worden gered, resp. van de stack hersteld moeten worden (bv. PC bij sub
routines aanroepen, MOD bij wisselen van module, PSR bij interrupts). Bij
al deze 'implied' pushes en pops ('implied' omdat ze niet met een expliciete
TOS-mode worden aangegeven door de programmeur, maar besloten liggen
in de instructie- of interrupt-semantiek) moet de SP met de grootte van het
betreffende register worden vermeerderd of verminderd.

• Bij de instructies ENTER, RET(T) en ADJSP moet de stack met een (via een
disp-veld aangegeven) aantal bytes worden vergroot of verkleind: dit bete
kent dat de operatie

SP := SP :t: disp
moet kunnen worden uitgevoerd.

• Bij het omschakelen van module moeten de waarden uit de module descriptor
worden geladen:

ea = MOD (static base)
ea = MOD + 4 (link table pointer)
ea == MOD + 8 (program base)

• Bij een interrupt (die niet gedisabled is), moet, wanneer het vector# bekend
is, op adres

ea = INTBASE + vector# *4
de procedure descriptor (module en offset) van de interrupt service routine
worden gelezen.

• Bij een interrupt acknowledge en bij een return from interrupt (RETI) moet
er een byte worden gelezen van adres

ea == OOFFFFOO
(voor een NMI (non-maskable interrupt)), of adres

ea = OOFFFEOO
(voor een maskeerbare interrupt (INT)).

overige operaties

Naast de in het voorafgaande besproken adresberekeningen zijn er nog enkele
zaken van belang voor het ontwerp van de adresbus unit:

• Bij de ADDR-instructie (load effective address), moet het berekende adres
(het effectieve adres), dat in calc staat, niet naar de adresbus worden door
gegeven, maar is dit adres de waarde die in een register of in het geheugen
moet worden geplaatst: de waarde van calc moet dus naar de interne bus
kunnen worden doorgegeven.

• de registers PC en MOO moeten in het geheugen (op de stack) kunnen
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worden gered resp. vandaar hersteld kunnen worden (bv. bij subroutines.
module switches. interrupts); dit transport van en naar deze registers ver
loopt via de interne bus (en de databus unit).

• naast calc. PC en MOD moeten ook de overige registers in de adresbus unit
kunnen worden uitgelezen naar de interne bus (voor de SPR-instructie
(store processor register)); ook moet elk van deze registers gevuld kunnen
worden vanaf de interne bus (voor de LPR-instructie (load processor regis
ter)).

Deze drie gevallen zijn samen te vatten tot de volgende twee eisen:
• de waarde van elk van de adres registers moet kunnen worden doorgegeven

naar de interne bus (via register A.uit in figuur 4.1).
• elk van de adres registers moet kunnen worden gevuld met een waarde die

(via de interne bus) in A.in (figuur 4.1) is geplaatst.

4.3 structuur

Omdat er adres-berekeningen zijn. waarbij waarden van buiten de adresbus unit
nodig zijn. moet er een methode zijn om deze aan de adresbus unit aan te leveren;
deze waarden worden over de interne bus in register A.in geplaatst (zie figuur
4.1). waarna de adresbus unit over deze waarden kan beschikken; een opmerking
hierbij: de waarde size is niet binnen de adresbus unit beschikbaar. maar wordt
via het commando aangegeven (omdat de index size (bij een indexed addressing
mode) en de operand size (grootte van het stack-element) in de instructie-decoder
bekend zijn. en dus als een deel van het commando vanuit de centrale besturing
kunnen worden doorgegeven naar de adresbus unit); zodoende hoeft deze waarde
niet over de interne bus aangeleverd te worden. maar is deze bekend tegelijk met
het uit te voeren commando.

De in het voorgaande besproken adresberekeningen. die uitgevoerd moeten
kunnen worden. zijn in onderstaand overzicht verzameld:

disp
Rn + disp
Rn
reg + disp
D.read + disp
SP size SP:=SP-size
SP SP:=SP+size
SP
MOD + 4
D.read + disp *4
calc + Rn *size
calc + offset /8
INTBASE + vector# *4

OOFFFEOO
OOFFFFOO

MOD
MOD + 8

tabel 4.3 : mogelijke adresberekeningen (totaaI)

Het resultaat van zo'n adresberekening kan worden doorgegeven 'Ilaar de
adresbus en/of worden opgeslagen in een van de adresregisters (bv. calc (voor ver
dere berekeningen)).

In bovenstaand overzicht zijn de elementen zoals Rn. disp etc. zodanig over de
twee kolommen verdeeld. dat deze elementen zoveel mogelijk in een kolom
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voorkomen : links staan reg (een van de adres-registers), D.read (een uit het
geheugen gelezen adres. nodig voor verdere adres-berekeningen). en Rn (een van
de registers van de execution unit); rechts staan disp, Rn, vector (waarden van
buiten de ABU. die via de interne bus worden aangeleverd). en enkele constanten
(size is een deel van het ModuleCommando en dus ook als constante te
beschouwen (in de zin van: hoeft niet over de interne bus te worden aangevoerd);
deze waarde moet mogelijk met 1. 2. 4 of 8 (size) worden vermenigvuldigd
(scaled indexing), of door 8 gedeeld (bit operaties).

Een structuur voor de adresbus unit. die uit deze tabel voIgt. staat getekend in
figuur 4.4. Deze bestaat uit een (32 bits brede) opteller/aftrekker (ADD/SUB).
die twee operanden bewerkt en het resultaat kan plaatsen in een van de adresre
gisters en/of in de adresbus-Iatch (AdresLatch. die het adres doorgeeft naar het
geheugen via de AID-busbuffer in de databus unit). en/of naar in register Auit
voor het doorgeven van waarden naar andere modules over de interne bus.

adres

adres
reg's

o
M

L...-_---Io, I U 1-------'

X
1

figuur 4.4 : structuur van de adresbus unit (datapad-deel) .

Betreffende de operanden van deze opteller/aftrekker: de eerste komt overeen met
de linker kolom van tabel 4.3: er kan (met de multiplexer MUX1) worden gekozen
uit drie mogelijke operanden: een van de locale registers. een waarde van buiten de
adresbus unit (die over de interne bus in Ainl wordt geplaatsd, of 0 (voor de
gevallen. waarbij aIleen de tweede operand moet worden doorgegeven); de tweede
operand komt overeen met de rechter kolom van deze tabel: de tweede multi
plexer (MUX2) kan kiezen tussen een waarde van buiten de adresbus unit
(aangeleverd via de interne bus naar register Ain2). en een constante waarde (0, 1.
OOFFFEOO of OOFFFFOO). De gekozen waarde voor de tweede operand kan met de
shifter nog een aantal bit-plaatsen worden veschoven: O. 1. 2 of 3 bits naar links
(vermenigvuldiging met 1. 2.4 of 8). of 3 bits naar rechts (deling door 8). Deze
shifter verzorgt dus een bit-verschuiving. maar wordt niet met een schuifregister,
maar met een multiplexer gerealiseerd: voor uitgangs-bit i moet kunnen worden
gekozen uit de bits i. i-1. i-2. i-3 of i+3. Voor wat betreft de 'rand'gevaIlen: bij
schuiven naar links (vermenigvuldigen). worden de vrijkomende minst signifi
cante bits met nullen gevuld; bij schuiven naar rechts (delen) worden de
vrijkomende meest significante bits gevuld met de waarde van het meest
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significante bit (sign extension).

4.4 optimalisatie

Wanneer de reeksen commando's uit tabel 4.3 worden beschouwd. valt op, dat.
van de niet in de adresbus unit aanwezige waarden. een groot deel van de gevallen
D.read of Q.disp betreft: deze waarden zijn beschikbaar in de databus unit resp.
queue unit. en worden over de interne bus vervoerd naar A.in1 of A.in2. waarna er
een berekening mee wordt uitgevoerd. Elk van deze twee stappen (transport over
de interne bus en een berekening ermee) vergt een clock-cyclus. zodat de adresbus
unit voor dergelijke adres-berekeningen slechts 50% van de tijd actief zou zijn.
Daarom wordt een wijziging van de adresbus unit. de databus unit en de queue
unit voorgesteld. waarbij deze transfer over de interne bus komt te vervallen.
zodat de adresbus unit in principe twee maal zoveel berekeningen in hetzelfde
tijdsbestek kan uitvoeren.

Deze transfer over de interne bus kan vervallen. indien de adresbus unit
directe toegang krijgt tot de waarden a.read uit de databus unit. en Q.disp uit de
queue unit. Deze twee modules plaatsen deze waarden altijd in hun uit-register:
door nu tussen de register-uitgang en de three-state buffers (naar de interne bus)
een 'mee-Iuister'-verbinding naar de adresbus unit aan te leggen (zie figuur 4.5).
kan de adresbus unit over deze waarden beschikken. zonder dat er een bus-cycle
over de interne bus nodig is (dit scheelt dus een interne bus-cycle in snelheid en
bovendien kan de interne bus nu voor een andere transfer worden gebruikt).
Voor wat betreft het synchronisatie-aspect: het in 3.3 beschreven mechanisme is
weer van toepassing: de centrale besturing zal module D of Q opdracht geven de
gelezen waarde resp. een displacement in a.read of Q.disp te plaatsen. en pas als
dat gebeurd is. aan module A een commando geven. waarbij deze waarde gebruikt
kan worden.

noor ABU

/ Q 0 ",
interne
dotobus T

DE clock DE

I-----">------IQ D~-

clock

(oud) (n ieuw)
figuur 4.5 : uitlezing van a.read ofQ.disp door de adresbus unit
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Na deze wijziging wordt de structuur van de adresbus unit als voIgt:

adres

a

......_-""'O""lM
U 1-----'

....------0-..1 X
1D.read

adres
reg's

figuur 4.6 : structuur van de ABU na toepassing van figuur 4.5

De waarden D.read en Q.disp kunnen als eerste resp. tweede operand fungeren (zie
tabel 4.3) en zijn daarom op MUX1 resp. MUX2 aangesloten: er blijven nu niet erg
veel adres-berekeningen over. waarin waarden van buiten over de interne bus
moeten worden aangevoerd (zie wederom tabel 4.3), waarbij bovendien nooit
beide operanden tegelijk 'extern' zijn: daarom kan worden. volstaan met een regis
ter Ain. dat door beide multiplexers kan worden geselecteerd.

4.5 operaties

De mogelijke operaties voor de adresbus unit zullen in deze paragraaf worden
besproken. Elk van deze adresberekeningen bestaat. uit het optellen of aftrekken
van twee operanden die elk uit een aantal mogelijke operanden gekozen kunnen
worden; daarbij moet de tweede operand mogelijk over een aantal bits worden
verschoven: het resultaat kan in een van de registers worden weggeschreven en
mogelijk ook in de adresbuslatch en/of register Auit. Elk van deze operaties kan
in een c1ock-cylcus worden voltooid. mits het blok adres-registers tegelijkertijd
een lees- en schrijfactie (ook op hetzelfde adres) kan uitvoeren.

Voor de operaties wordt het volgende notatie-schema gebruikt:

op1 ± op2 (* /) -+ dest

waarin de diverse velden achtereenvolgens voorstellen [tussen vierkante haken
staat. voor welk(e) blok(ken) uit figuur 4.6 deze signalen van belang zijn: deze
selectie-signalen in figuur 4.7 nog eens apart getekend]:

• op1: een van de bronnen voor de eerste operand: een van de adresregisters.
D.read. A.in of 0 [selectie voor MUX1 en lees-adres voor de adresregister
bank]

• ±: de operatie voor ADD/SUB: optellen of aftrekken [functie-selectie
ADD/SUB]

.op2: een van de bronnen voor de tweede operand: disp. Ain of een van de
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constantes (0. 1. OOFFFEOO of OOFFFFOO) [selectie voor MUX2 en voor de
constant generator]

• */: de mogelijke verschuiving van de tweede operand: 1. 2 of 3 bits naar
links. 3 bits naar rechts. of helemaal geen verschuiving [selectie shifter]

• dest: in welk van de registers in het blok adres-registers het resultaat moet
worden weggeschreven: hierachter kan nog AdresLatch en/of Auit worden
toeggevoegd. indien het resultaat ook in een van deze register moet worden
geschreven [schrijfadres adres-registers (en write-enable); clock AdresLatch:
clock Auit]

adres

~------±

~ A.uit

~=._",,~:...;_==-"=--,=":=abl:::.'--I I }dest

adres op1
reg's

shifter 1+-------

L-__.....!:::============= op2

figuur 4.7 : selectie- (stuuur-)signalen voor het datapad-deel van de ABU

De adresberekeningen uit 4.2 en 4.3 kunnen met de volgende operaties worden
uitgevoerd:

A.in + 0 (*1) -+ calc.adres
register addr.mode en access class=addr (Rn in A.in)

Ain + disp (*1) -+ calc,adres
register relative addr.mode (Rn in A.in)

FP/SPISS/PC + disp (*1) -+ calc.adres
memory space addr.mode ; memory relative addr.mode (eerste stap)

D.read + disp (*1) -+ calc.adres
memory relative addr.mode (tweede stap) ; external addr.mode (derde stap)

0 + disp (*1) -+ calc.adres
absolute addr.mode

SP size (*1) -+ SP.calc.adres
TOS addr.mode, access class = write

SP size (*1) -+ SP.adres
implied push (bv. 1SR)

SP + 0 (*1) -+ calc.adres
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TOS addr.mode. access class = read.rmw,addr,regaddr

SP + 0
implied pop (bv. RET)

adres

SP + size (*1) - SP
TOS addr.rnode, access class = read; implied pop (bv, RET)

calc + A.in (*size)-
scaled indexed addr.mode (Rn in A.in)

calc + A.in (/8)-
bit instructies (offset in A.in)

calc.adres

calc.adres

MOD + 0 (*1) - adres
lees nieuwe static base uit module descriptor (MOD+O)

MOD + 1 (*4) - adres
lees link table pointer uit module descriptor (MOD+4) (external addr.mode en CXP (eerste stap»

MOD + 1 (*8) - adres
lees program base pointer uit module descriptor (MOD+8)

D.read + disp (*4) - adres
lees een entry uit de link table (external addr.mode en CXP (tweede stap»

INTBASE + A.in (*4) - adres
lees interrupt- of trap-procedure descriptor (vector# in A.in)

o + OOFFFEOO (*1) - adres
interrapt acknowledge (INT) en RETI-instructie

o + OOFFFFOO (*1) -
interrupt acknowledge (NMI)

adres

A.in + 0 (*1) - register
laad een van de registers (LPR-instructie)

register + 0 (*1) - A.uit
selecteer een register - dat kan dan over de interne bus worden uitgelezen

ADDR-instructieCcalc); SPR-instructieCmeeste registers)

SP disp (*1) - SP
ENTER en ADJSP-instructies: SP:= SP - disp

SP + disp (*1) - SP
RET(T)-instructies: SP:= SP + disp

SP 1 (*2) - SP
extra aanpassing van SP bij CXP(D) : SP:= SP - 2

SP + 1 (*2) - SP
extra aanpassing van SP bij RXP : SP:= SP + 2

PC + disp (*1) - PC
relative branches (Bcond,BR.BSR): pC:= PC + disp

D.read + 0 (*1) - PC
absolute branches (JUMP,JSR) : PC:= D.read; (access class=addr. dus het adres komt altijd
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uit het geheugen); idem voor RTS: het terugkeer-adres komt van de stack, dus ook uit het geheugen

PC + A.in (*1) - PC
CASE-instructie: PC := PC + offset (in A.in)

D.read + disp (*1) - PC
CXP(D) en interrupts: PC := program base (D.read) + disp

PC +? (*1) - PC
PC-update: tel de lengte van de zojuist uitgevoerde instructie op bij PC

SP + 0 (*1) - FP
ENTER-instructie: FP:= SP

FP + 0 (*1) - SP
EXIT-instructie: SP:= FP

D.read + 0 (*1) - MOD
laden MOD-register (na CXP(D),RXP,RETI,RETT,interrupt)

D.read + 0 (*1) - 58
na een module switch: SB := nieuwe SB (uit de module descriptor, dus uit het geheugen)

opmerkingen:
• In adresberekeningen behorende bij addressing modes wordt het resultaat

steeds ook in calc geschreven, omdat (1) het mogelijk nodig is. omdat het
een ADDR-instructie is, of (2) er mogelijk nog verder mee moet worden ge
rekend voor (a) een bit operatie-instructie, of (b) een indexed addressing
mode.

• MOD is een 16 bits-register, bij uitlezen ervan worden de bits 31..16 gevuld
met nullen: bij schrijven naar MOD zijn deze bits dont't care.

• Voor het bewaren van de 'oude' waarde van de (actieve) stackpointer SP, is
er een extra register, SP_old: Na elke instructie, waarin SP gewijzigd is,
wordt de waarde van SP gecopieerd naar register SP_old: zodoende kan bij
een abort tijdens de volgende instructie, de waarde van SP altijd hersteld
worden op de waarde, zoals die bij het begin van die instructie was: dit
mechanisme is nodig voor het garanderen van de herstartbaarheid van
instructies, zie ook 6.5. De inhoud van SP_old is ook nodig bij de stack
memory en de stack memory relative addressing modes: dan moet n1. de
waarde van SP worden gebruikt, zoals deze was bij het begin van de
instructie, ook al zijn er tijdens de uitvoering van deze instructie al pushes
of pops uitgevoerd [2, pg. 3-12 en 3-14].
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5. databus unit

5.1 inleiding

De databus unit verzorgt de interface van de processor met de 'buitenwereld' over
de databus. De taken van de databus unit omvatten:

• het lezen van een waarde uit het geheugen
• het schrijven van een waarde naar het geheugen
• het lezen van een waarde uit een coprocessor
• het schrijven van een waarde naar een coprocessor
• het lezen van instructies uit het geheugen voor de prefetch queue

De 'waarde' kan hierbij telkens 1. 2 of 4 bytes groot zijn (byte. word of double
word) [een 8 bytes-waarde wordt in twee keer 4 bytes gelezen of geschreven.
omdat de databus (zowel intern als extern) en de registers 4 byte breed zijn: bij
schrijven wordt D.write eerst opnieuw gevuld. bij lezen wordt register D.read eerst
uitgelezen. voordat de tweede helft van de transfer plaatsvindt: daarom worden
de transfers van 8 bytes-waarden in het vervolg niet genoemd].

Bij lezen of schrijven in het geheugen kan er op een willekeurig adres worden
gelezen of geschreven. er zijn dus geen alignment-restricties zoals bv. bij de 68000.
waar een woord (twee bytes) alleen op een even geheugenadres mag staan.

Behalve de A/D-bus-signalen heeft de databus unit ook contact met de bui
tenwereld via de control-signalen van de procssor. die te maken hebben met
data-transfers over de databus:

• ADS: address strobe
• ODIN: databus direction
• ROY: ready
• BEO..3 : memory bank-enable
• ATISPC : address translation I coprocessor control
• DS/FLT : data strobe I float
• HOLD: hold request
• HLDA : hold acknowledge
• STO..3 : status-signalen (o.a. soort geheugen-access)

De overige control-sJgnalen van de processor zijn aangesloten op de centrale bestu
ring (PFS. ILO. U/S. NMI en INT). RST/ABT heeft een dubbelfunctie: reset en
abort: het onderscheid tussen deze twee wordt gemaakt in de lengte van de puIs:
m.b.v. een kleine schakeling wordt dit in~ssignaal gesplitst. en wordt RST
doorgegeven naar de centrale besturing. en ABT naar de databus unit. De manier
waarop de databus unit op ABT reageert. zal worden beschreven in 6.5.

De databus unit zorgt voor het. op commando van de centrale besturing.
schrijven van een waarde naar het geheugen of een coprocessor vanuit register
D.write. en het lezen van een waarde uit het geheugen of een coprocessor naar
register D.read. of naar de prefetch unit.

Deze taken blijken ook uit het blokschema van de databus unit in figuur 5,1.
waarin alleen het datapad-deel (met de A/D-bus-buffer. de registers D.read en
D.write. en de align-matrices) is aangegeven: daarnaast is er nog een besturings
deel (dit ontvangt de commando's uit de centrale besturing. interpreteert deze en
bestuurt op grond daarvan (en van de inkomende control-signalen) het datapad
deel en de uitgaande control-signalen).

De AlD-busbuffer verzorgt de buffering van de AID-bus: inkomende data
wordt doorgegeven naar D.in: uitkomende data komt van adres of D.uit - met de
multiplexer en het signaal adresjdata wordt een van deze twee gekozen: het sig
naal injuit bepaalt de dchting van het datatransport van de buffers. Uitgaande
data naar D.uit komt uit register D.write (deze data wordt daarin geschreven over
de interne bus). Ingaande data gaat van D.in naar de prefetch queue Cinstructies)
of naar register D.read (operanden e.d.: deze waarden kunnen over de interne bus
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odres/doto

in/uit

A/D-bus
buffer

D.in

noor prefetch queue

I'---..r AID-bus

figuur 5.1 : blokschema van de databus unit

worden uitgelezen naar de overige modules).
Het adres dat naar buiten wordt doorgegeven. is ofweI het adres uit de

adresbus unit (adres). of het adres van de daaropvolgende geheugenrij (dit wordt
bepaald in het blok round up : verhoog A31..A2 met 1. A1=AO=Q); tussen deze twee
wordt gekozen met de getekende multiplexer. Dit tweede adres (volgende geheu
genrij) is nodig bij sommige bustransfers. dit komt nog ter sprake.

A1 en AO worden ook doorgegeven naar de besturing om hieruit de juiste
bankenable-signalen voor het geheugen te kunnen genereren.

5.2 align-matrix

Door het ontbreken van de alignment-restricties voor de opslag in het geheugen
van words. double words en quad words. doordat de databus 32 bits breed is. en
omdat er waarden van 1. 2 of 4 bytes over die bus kunnen worden getranspor
teerd. moet eerst worden besproken op welke manier een data-eenheid van wil
lekeurige lengte uit het geheugen kan worden gelezen:

Aan het geheugen worden de adresbits A31..A2 aangeboden: deze selecteren een
32-bits rij van het geheugenarray. Met de BankEnable-signalen BEQ.. BE3 kun
nen van deze vier bytes er een of meer worden geselecteerd: als de adresbus
A31..A2 het adres x (een viervoud) bevat. wordt het byte op adres x geselecteerd
met BEQ. dat op adres x+1 met BEl. het byte op adres x+2 met BE2 en het byte
op adres x+3 met BE3 (zie ook figuur 5.2).
De transfer van een byte op een willekeurig adres a kan dus verschillende BE
signalen activeren. afhankelijk van de waarde van a mod 4 (de twee minst signifi
cante adresbits A1 en AO). zoals aangegeven in figuur 5.3.
Bij een word-transfer op adres a zijn er weer vier mogelijkheden: een speciaal
geval treedt op indien A1 AO = 11 : dan kan aIleen het minst significante byte
worden gelezen. met adres a op de adresbus en BE3 actief. Daarna wordt adres
a+1 op de adresbus geplaatst (het adres van de volgende geheugenrij). en wordt
BEQ geactiveerd. waarbij het meest significante byte van het word beschikbaar
komt.
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geheugen

----- ----~--------
x+3 x+2 x+1 x---------- ---- ...---- < A31 .. A2

(rij- sel ectie)

'I 'I 'I 'I
BE3 BE2 BE1 BEQ

(kolom-selectie)

figuur 5.2 : bank-indeling en selectie van het geheugen

a mod 4

00

01

10

11

figuur 5.3 : byte-transfers

Bij een double word-transfer zijn er wederom vie:' mogelijkheden. waarbij dit
keer alleen voor A1 AO = 00 kan worden volstaan met een geheugencyclus; voor
de overige gevallen moet het double word in twee delen worden gelezen (met twee
geheugencycli).

Vit de in het voorgaande geschetste bus-cycli voor het lezen van een byte.
word of double word. blijkt dat het minst significante bit daarvan niet altijd op
ADO binnenkomt: het kan ook AD8. AD16 of AD24 zijn. al naar gelang de waarde
van a mod 4: voor de overige bits geldt analoog: bit i (0..31) van een byte. word of
double word kan binnenkomen op bit i. (i+8) mod 32. (i+16) mod 32 of (i+24) mod

32 van de adres/databus. Toch zal dit bit intern op bit-positie i moeten worden
verwerkt. en zal het dus op die plaats in D.read moeten worden geplaatst: om dit
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a mod 4
-

00 ~
0+1 0

01 ~
0+1 0

10 ~
0+1 0

11 ~
0

~
0+1

figuur 5.4 : word-transfers

a mod 4

00

01

10

11

~
0+3 0+2 0+1 0

~
0+2 0+1 0

~
0+3

~
0+1 0

~
0+3 0+2

~
o

~
0+3 0+2 0+1

figuur 5.5 : double word-transfers

mogelijk te maken. is de in figuur 5.1 getekende schakelmatrix (align) tussen de
A/D-bus-buffer en D.read nodig. Een detailopname hiervan is getekend in figuur
5.6 (hierin zijn aIleen de twee minst significante bits van elk byte getekend: voor
de andere bits is er net zo'n structuur).
Elk inkomend bit i kan worden doorgegeven naar vier andere bits. nl. bits i. (i+8)
mod 32. (i+16) mod 32 of (i+24) mod 32. Op elk van de kruispunten in figuur 5.6 is
een transfer-gate aanwezig (getekend als een cirkeltje in figuur 5.6). die als scha
kelaar fungeert. In de totale matrix zijn 32 ingaande en 32 uitgaande lijnen. en
16*8 = 128 schakelaars. die in groepjes van acht samen worden aangestuurd: als
by. ingaand bit 0 naar uitgaand bit 8 wordt doorverbonden. worden ook de ver
bindingen 1-+ 9. 2-+ 10. ... en 8-+ 16 gelegd. Daarom zijn er voor de 128
transfer-gates slechts 16 selectie-signalen nodig.
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figuur 5.6 : align-matrix (voor de bits 0.1. 8.9. 16.17. 24 en 25)

Omdat er soms twee buscylci nodig zijn om een word of double word te lezen.
kan register D.read niet in een keer worden geladen. maar moet het zo gebruikt
kunnen worden. dat eerst een deel wordt gevuld. en in een volgende geheugenslag
een ander deel (zonder dat het eerst gevulde deel overschreven wordt). Het regis
ter D.read wordt daarom als vier bytes beschouwd. met afzonderlijke laad
signalen. zodat het mogelijk is een gedeelte van D.read te laden. zonder de rest te
overschrijven.

lezen uit het geheugen

Voor de bespreking van de afhandeling van een leescyc1us voor een byte. word
of double word op een willekeurig adres a zal onderstaand schema (figuur 5.7)
worden gebruikt: hierin zijn de in- en uitgaande lijnen van de align-matrix per
byte samengenomen. en zijn ook de kruispunten in groepjes van acht (n1. die met
hetzelfde selectie-signaal) als een kruispun t getekend. De vier bytes. die de 32
bits bussen samenstellen. worden met de namen H. MH. ML en L aangeduid. voor
de bit-groepen 31..24. 23..16. 15..8 en 7..0 (H=high. M=middle en L=low).

Een cirkeltje rond een kruispunt geeft aan. dat de acht bijbehorende schake
laars worden gesloten: een sterretje bij een byte van D.read geeft aan. dat het
betreffende deel van D.read wordt geladen: een sterretje bij een byte van D.in
geeft aan. dat daarlangs zinvolle (te gebruiken) data binnenkomt: dit komt
overeen met de te activeren bankenable-signalen.

In figuur 5.8 zijn de stap(pen) getekend. die nodig zijn voor het lezen van een
byte. word of double word op adres a naar D.read. Boven de diagrammen staan
de twee minst significante bits van het adres (a).

De gevallen 1..4 betreffen het lezen van een byte: dat kan telkens in een geheu
gencyc1us - het byte komt op een van de vier in-bytes binnen en wordt met de
align-matrix naar het L-byte van D.read geleid.

De gevallen 5..8 betreffen het lezen van een word: behalve in het laatste geval
komen de twee bytes van het word op twee naast elkaar gelegen bytes binnen. en
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figuur 5.7 : align-matrix met in- en uitgangsregisters

worden ze met de align-matrix naar de L- en ML-bytes van D.read doorgegeven.
In geval 8 [a mod 4=11] echter. wordt eerst het L-byte van D.read gevuld. daarna
wordt adres a+1[OO] gelezen. en dit byte (het meest significante byte van het
gewenste woord). wordt in het ML-byte van D.read geplaatst.

De gevallen 9.. 12 betreffen het lezen van een double word. AIleen in geval 9
[00] kan dit in een geheugencyclus: voor de overige gevallen wordt eerst het met
adres a bereikbare deel gelezen en in D-read geplaatst. waarna van de volgende rij
in het geheugen het resterende deel wordt gelezen.

schrijven in het geheugen

Bij het schrijven van een byte. word of double word naar het geheugen is een
soortgelijke align-matrix aanwezig (zoals in figuur 5.8): de te schrijven waarde
wordt via de interne bus in D.write geplaatst: m.b.v. de align-matrix worden de
byte(s) in een of twee geheugencycli op de juiste plaats in het geheugen weg
geschreven: hierbij zorgen de BankEnable-signalen BEO..BE3 weer voor de selectie
van het juiste deel van de 32 bits op een geheugenrij. Hierbij treden dezelfde
patronen op als in figuur 5.8 (met D.in vervangen door D.write. en D.read door
D.uit).

lezen uit een coprocessor

Het lezen van een byte. word of double word uit een coprocessor verloopt aan
zienlijk eenvoudiger dan uit het geheugen: een byte wordt altijd over ADO..7 uit
gewisseld. en een word over AD1S..0. dus voor deze twee transfers is de align
matrix eigenlijk niet nodig; in figuur 5.9ab is getekend. hoe de align-matrix wordt
geschakeld en welke delen van D.read worden geladen voor het lezen van een byte
of word uit een coprocessor: deze worden net zo geschakeld als in de gevallen 1 en
5 van figuur 5.8: het lezen van een double word gebeurt in twee keer (omdat de
coprocessor alleen op ADO..1S en niet op AD16..31 is aangesloten): eerst komt het
minst significante deel. daarna het meest significante deel: deze worden met de
align-matrix op de juiste plaats in D.read geplaatst (figuur 5.9c).
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figuur 5.8 : instelling van de align-matrix. BankEnable- en laad-signalen bij
lezen uit het geheugen

schrijven naar een coprocessor

Dit gebeurt op analoge wijze als lezen uit een coprocessor met de align-matrix
tussen D.write en D.uit.

lezen naar de prefetch queue

Voor het lezen naar de prefetch queue zal altijd een geheugenaccess van het eerste
type uit figuur 5.5 worden gebruikt: er komen dan vier bytes tegelijk binnen.
Deze bytes worden doorgegeven naar de prefetch queue. tezamen met een clock-
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figuur 5.9 : instelling van de align-matrix e.d. bij lezen uit een coprocessor

signaal wanneer deze waarden geldig zijn. Omdat altijd hetzelfde type bus access
wordt gebruikt. hoeft er geen alignment te worden toegepast. de waarden voor de
prefetch queue steken de align-matrix recht over (figuur 5.1).

besturing

De besturing van de databus unit moet op grond van een van de vijf mogelijke
commando's een geheugen- of coprocessor waarde lezen of schrijven. Hierbij moe
ten de adreslijnen A1 en AO worden gebruikt. omdat (1) deze nodig zijn voor het
genereren van de juiste bankenable-signalen. en (2) deze signalen bepalen. wat
voor type doorschakeling van de align-matrix en bijbehorende registers moet wor
den toegepast CincI. de mogelijke extra geheugencyc1us).

Bij zo'n extra geheugencyc1us wordt de multiplexer voor het adres in figuur
5.1 omgeschakeld. zodat niet >adres zelf. maar het adres van de eropvolgende
geheugenrij (round up) aan het geheugen wordt aangeboden (deze verhoogoperatie
wordt in de databus unit en niet in de adresbus unit uitgevoerd. omdat deze taak
niet in de adresbus unit thuishoort: die berekent een basis-adres. wat de databus
unit kan gebruiken voor een geheugenaccess).

Bij een andere databus-breedte (16 of 8 bits) kunnen de geheugenaccessen nog
meer geheugencycli vergen: bij een 16 bits databus vergt een transfer van type 10
of 12 drie geheugencycli; bij een 8 bits bus vergen alle double word transfers vier
geheugencyc1i. Bij een kleinere databus breedte moeten er dus nog meer extra
adressen berekend kunnen worden - een taak van de databus unit (uitbreiding
van het blok round up); de adresbus unit kan dan onveranderd blijven. ongeacht
de databus-breedte.
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6. prefetch queue unit

6.1 inleiding

De queue unit verzorgt de opslag van instructies (en daarbij opgeslagen immediate
data); deze instructies worden uit bet gebeugen gelezen. als de businterface niet
met een ander gebeugen- of coprocessor-access bezig is. Zodoende worden de
instructie-bytes geladen in buscycles. die anders onbenut zouden zijn gebleven;
bierdoor is een verhoogde throughput van de processor mogelijk (in vergelijking
met de situatie waarin de processor instructie-bytes pas opbaalt als de instructie
moet worden uitgevoerd - nu wordt de instructie-fetcb al uitgevoerd tijdens de
executie van de voorgaande instructie(s)). Daarom wordt dit een prefetcb queue
genoemd. Het legen van de queue gebeurt op commando van de centrale bestu
ring: deze kan de queue unit nl. opdracbt geven een of meer bytes in bet
instructie-register IR te plaatsen: ook de 'speciale' volg-bytes (zoals reglist. zie 2.3)
moeten door de queue unit op commando van de centrale besturing in een daar
voor bestemd register in de instructie-decoder geplaatst kunnen worden.
Tenslotte kan de stroom instructie-bytes nog displacements en immediate
values bevatten; deze moeten in andere units van de processor gebruikt worden
(displacements meestal in adresberekeningen in de adresbus unit; immediate
values meestal voor berekeningen in de execution unit). Op commando van de
centrale besturing moet de queue unit een displacement of een immediate value
(1. 2 of 4 bytes lang) uit de prefetcb queue kunnen balen. en in een register
dispjimm (Q.uit) plaatsen. Deze waarde kan dan over de interne bus worden uit
gelezen en doorgegeven naar adresbus- of execution unit. Opmerking: bet register
dispjimm kan dus twee typen waarden bevatten: displacements en immediate
values. Omdat er nooit tegelijk een displacement en een immediate value uit de
queue gebaald moeten worden. wordt er een gecombineerd register gebruikt voor
deze twee grootheden; in bet vervolg wordt dit register ook weI aangeduid als
Q.disp of Q.imm. al naar gelang de manier waarop bet gebruikt wordt.

Ook bet uit bet eerste byte van een displacement afleiden. uit boeveel bytes
bet displacement bestaat (zie 2.3). bet daarna uit de queue balen van bet juiste
aantal bytes. en deze. onder toepassing van sign-extension te plaatsen in dispjimm.
beboort tot de taak van de queue unit.

6.2 opbouw

De globale opbouw van de queue unit. en een overzicbt van de verbindingen met
de omliggende delen van de processor zijn in figuur 6.1 getekend.
De queue zelf bestaat uit een aantal (QueueSize) registers: in deze registers kan
tegelijkertijd worden gelezen en gescbreven.

Ingaande data naar de queue komt uit de databus unit (deze wordt niet door
de align-matrix van de databus unit bewerkt. maar komt recbtstreeks van D.in:
zie figuur 5.t); uitgaande data gaat naar bet instructie-register of een van de
andere registers in de instructie-decoder. of naar de interne bus via register
dispjimm. De queue zelf is vier bytes (32 bits) breed; deze bytes op een rij kun
nen onafbankelijk van elkaar worden geselecteerd.

De registers IP en PP geven aan. boever de queue gevuld is: IP (instruction
pointer) wijst naar bet eerstvolgende te lezen byte. PP (prefetcb pointer) wijst
naar bet eerstvolgende te bescbrijven byte. Tussen de uitgangen van de prefetcb
queue en dispjimm resp. de registers in de instructie-decoder is een align-matrix
aanwezig. In figuur 6.1 is aan de recbterzijde een besturingsdeel (queue control)
getekend. dat bet datapad-deel van de queue unit bestuurt op grond van
commando's uit de centrale besturing. De mogelijke commando's zijn:

• lees een byte uit de queue en plaats dit in IR7..0 (bet eerste byte van een
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figuur 6.1 : opbouw en context van de queue unit

instructie. hieruit kan de lengte van de basis-instructie bepaald worden)
• lees een byte uit de queue en plaats dit in IRIS..S (het tweede byte van een

twee bytes-instructie)
• lees twee bytes uit de queue en plaats deze in IR23..16 en IRIS..8 (het tweede

en derde byte van een drie bytes-instructie)
• lees een byte uit de queue en plaats dit in een van de speciale registers van de

instructie-decoder (zoals bv. reglist)
• lees een displacement uit de queue en plaats deze in register dispjimm
• lees een immediate value (1. 2 of 4 bytes) uit de queue en plaats deze in

register dispjimm
• maak de queue leeg en initializeer IP en PP
• schrijf data afkomstig uit de databus unit in de queue

de prefetch queue

De queue wordt opgebouwd uit een aantal (een viervoud) registers van ieder een
byte breed. die zijn aangesloten zoals getekend in figuur 6.2 (een overzicht) en
figuur 6.3 (een detail-opname van een van de kolommen).
De byte-registers 004.8. etc. hebben dus dezelfde ingangssignalen. nl. het L-byte
van O.in: hun uitgangen zijn (via pass-transistors om de een van de registers in
deze kolom te selecteren) op de rechter kolom van het align-netwerk aangesloten.
Evenzo zijn de registers 1.5 .... voor de ML-bytes van O.in. en de tweede kolom
(van rechts geteld) van de align-matrix. etc.

Door de queue-registers op deze manier op O.in aan te sluiten. staan de bytes.
die over het L-byte van de databus binnenkomen (adres 4m) op adres 004 .... in de
queue. dus op queue-adres 4n (m en n zijn integers. dus 4m en 4n zijn vier
vouden). De bytes op geheugenadres 4m+1 komen over het ML-byte binnen en
komen terecht in de tweede kolom (van rechts geteld) queue-registers op queue
adres 4n+1; analoog voor de bytes op geheugenadressen 4m+2 resp. 4m+3. deze
komen op queue-adres 4n+2 resp. 4n+3.

De twee minst significante bits van het adres van een byte in de queue komen
dus overeen met het geheugenadres. Dit is zo gedaan. om steeds een vier-bytes
waarde (adressen 4m..4m+3) tegelijk uit het geheugen te kunnen lezen. en deze in
een rij registers van de queue te kunnen plaatsen (adressen 4n..4n+3). Dit geeft
nl. de meest efficiente benutting van de databus: bij de twee andere manieren om
het geheugen te lezen. worden er ofweI minder dan vier bytes in een keer gelezen
(gevallen 1..8 in figuur 5.8). of er zijn twee geheugen-cycli nodig om vier bytes te
lezen (gevallen 8. 10. 11 en 12). AIleen in geval 9 worden er vier bytes in een
geheugen-cyclus gelezen. deze methode geeft dus de beste benutting van de
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figuur 6.2 : opbouw van de prefetch queue (overzicht)
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figuur 6.3 : opbouw van de prefetch queue (detail)
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busbandbreedte. en daarom is voor deze access-methode gekozen voor het vullen
van de prefetch queue.

6.3 operaties

Nu zullen de verschillende processen in de prefetch queue unit worden besproken:
voor een deel verlopen deze als gevolg van commando's uit de centrale besturing:
voor het overige deel verloopt het prefetch proces autonoom (d.w.z. niet op com
mando van de centrale besturing).

het prefetch proces

Het prefetch proces begint bij een RESET. bij instructies die de PC veranderen
(zoals jumps) en bij interrupts. kortom de situaties waarin de PC veranderd
wordt (veranderd. d.w.z. met een geheel nieuwe waarde wordt geladen. in tegen
stelling tot de 'normale' verhoging na elke instructie): dan wordt de queue~
verklaard (queue purge). Het register PC in de adresbus unit (A.PC) wordt.
nadat het gevuld is met de nieuwe waarde voor de PC. gecopieerd naar een pre
fetch pointer in adresbus unit (A.PP): deze zal bijhouden vanaf welk geheugena
dres er bytes moeten worden gelezen voor de prefetch queue. Omdat dit lezen
t.b.v. de prefetch queue altijd een double word op een double word-boundary
betreft. zijn de twee minst significante bits van A.PP permanent O.

De PP in de queue unit (Q.PP) correspondeert met de PP in de adresbus unit
(A.PP): deze geeft aan. welke rij van de queue beschreven zal worden: na een
queue purge zal Q.PP op 0 worden gezet: de queue wordt van bovenaan gevuld:
ook Q.IP wordt gevuld met nullen. behalve de twee .minst significante bits. die
worden gelijk gemaakt aan de corresponderende bits van A.PC: nu staat Q.IP in
dezelfde verhouding tot A.PC als Q.PP tot A.PP: van beide paren is het verschil is
even groot. nl. de inhoud van A.PP: tijdens het 'normale' gebruik van de queue
(d.w.z. geen expliciete veranderingen van de PC) zal deze verhouding blijven be
staan: A.PP en Q.PP zullen telkens evenveel verhoogd worden (n!. met vier
(bytes) telkens wanneer er een vier-bytes waarde in de prefetch queue geplaatst
is): het verschil van deze registers blijft dus gelijk. Ook A.PC en Q.IP lopen gelijk
op. zij het dat hun verschil niet altijd constant is: Q.IP wordt verhoogd telkens
wanneer er een of meer bytes uit de queue worden gelezen. terwijl A.PC pas na
elke instructie wordt aangepast. dan wordt de lengte van de zojuist uitgevoerde
instructie erbij' opgeteld. wat evenveel is als de geleidelijke verhogingen van Q.IP
bij elkaar. Per instructie beschouwd lopen Q.IP en A.PC dus gelijk op. al loopt
Q.IP geleidelijk op tijdens de instructie en A.PC schoksgewijs na de instructie.

Dit schoksgewij:ze verhogen van A.PC is nodig. i.v.m. de herstartbaarheid van
instructies: op elk moment tijdens de instructie moet het mogelijk zijn. de proces
sor registers terug te zetten op de waarde. die ze bij het begin van de instructie
bevatten: voor de PC is dit 't eenvoudigst te realiseren door dit register helemaal
niet te veranderen tijdens de instructie. maar pas na de voltooiing van de instruc
tie. dan hoeft er ook niets terugveranderd te worden bij een abort tijdens de
instructie (dan moeten nl. de registers worden teruggezet op de waarde. die ze bij
het begin van de instructie hadden (zie 6.5)). In [2. pg. 3-14] wordt bij de bespre
king van de program memory addressing mode (disp(PC)) ook opgemerkt. dat bij
deze addressing mode de waarde. die PC had bij het begin van de instructie. moet
worden gebruikt. en ook. dat PC altijd wijst naar het eerste byte van de instruc
tie.

Het is niet nodig A.PC de verschillende bytes van een instructie mee te laten
tellen (zoals bij kleinere microprocessoren als de 6502 en 8080). omdat dat bij die
processoren nodig is voor het in het geheugen adresseren van de verschillende
bytes van een instructie: dit is bij de 32000 niet meer nodig door de prefetch
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queue: deze stappen worden nu verzorgd door Q.PP en A.PP (bij het lezen uit het
geheugen) en Q.IP (bij 't lezen uit de queue voor het uitvoeren van de instructie);
A. PC wijst altijd naar het eerste byte van de instructie, die uitgevoerd wordt.

Gedurende een periode tussen twee aanpassingen van A.PC (bv. jumps: niet de
verhoging na elke 'normale' instructie) lopen de pointers Q.PP met A.PP en Q.IP
met A.PC dan paarsgewijs gelijk op: het gebied in de queue vanaf adres 0 (waarop
Q.PP begint) is een afspiegeling van het geheugengebied vanaf het adres, dat in
A.PP is gezet na de aanpassing van A.PC. De absolute waarde van het geheugen
adres waar een byte stond, is niet meer van belang als het in de queue staat, dan
kan met de relatieve adressen Q.PP en Q.IP worden gewerkt: dit relatieve adres
kan worden gebruikt, omdat de instructie-bytes moeten worden verwerkt in
dezelfde volgorde als ze in het geheugen staan. Pas als de PC wordt aangepast
(bv. na een jump), geldt dit verband niet meer. wordt de queue 'leeg' verklaard,
en worden A.PP. Q.PP en Q.IP opnieuw gevuld op de boven beschreven manier.

Een slotopmerking: de keuze voor de beginwaarde van Q.PP en Q.IP (n!. de
eerste rij van de queue) is een willekeurige: dit had even goed een andere rij regis
ters kunnen zijn.

lezen uit de queue

Het lezen uit de queue gebeurt met een, twee of vier bytes tegelijk. vanaf het
adres aangewezen door Q.JP, Hierbij kan het voorkomen, dat er registers van
twee rijen tegelijk moeten worden uitgelezen: een voorbeeld van een dergelijke
situatie is getekend in figuur 6.4: het lezen van vier bytes vanaf queue-adres
Q.IP=2: dan moeten de registers 2 tim 5 naar de align-matrix worden door
gegeven: de met een sterretje gemerkte pass-transistors worden geactiveerd. zodat
de gearceerde registers hun inhoud naar de align-matrix door kunnen geven.

I
I OE-ClE-""'" decoder
I
I

I

1P12
slze=4 (byte.)

figuur 6.4 : het uitlezen van registers op twee rijen van de prefetch queue

De opstelling van de registers is zodanig. dat dit in een keer uitlezen van twee of
vier bytes van meerdere rijen altijd mogelijk is (d.w.z. dat er nooit twee bytes uit
dezelfde kolom tegelijk zouden moeten worden uitgelezen), omdat twee bytes in
dezelfde kolom altijd minstens vier bytes in adres verschillen. en dus (bij het
lezen van een, twee of vier opvolgende bytes) daarbij niet allebei voor kunnen
komen.

Vit het zojuist gegeven voorbeeld blijkt ook. dat de bytes van een twee- of
vier-bytes waarde behoorlijk 'gehusseld' op de vier kolommen van de align
matrix terecht kunnen komen: daarom is de in figuur 6,1 getekende align-matrix
ook nodig: deze kan de bytes weer 'op volgorde' zetten, zodat ze in disp/imm in de
juiste volgorde terecht komen.

Hierbij kan een vergelijking worden gemaakt met het leesproces uit het geheu
gen naar D.read: ook daar dient de align-matrix voor het in de juiste volgorde zet
ten van de bytes: een verschil is het feit. dat bij waardes die meer dan een geheu
genrij beslaan, de databus unit twee leesslagen uit het geheugen moet doen, en
D.read in gedeeltes geladen moet kunnen worden: bij de queue unit is dat niet
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nodig. omdat er bytes van verschillende rijen van de queue-registers tegelijk kun
nen worden uitgelezen. zodat de gewenste waarde in een keer in dispjimm kan
worden ingeklokt. ook al staat deze verdeeld over twee rijen registers.

lezen van een immediate value

Nu zuBen eerst de door de align-matrix tot stand te brengen verbindingen voor
het laden van een immediate value (een. twee of vier bytes) in dispjimm worden
besproken: het hierbij gebruikte notatie-schema staat getekend in figuur 6.5; hier
in is links het register dispjimm getekend (met wederom de onderverdeling in L-.
ML-. MH- en H-byte). Aan de bovenkant staat een deel van de queue. nl. de rij
waarin het byte j voorkomt (Q.IP=j); bij een twee- of vier-bytes waarde zijn ook
de bytes j+1 resp. j+1..j+3 nodig; deze kunnen. afhankelijk van de waarde van j
mod 4. mogelijk in een volgende rij van de queue staan. De queue registers die
worden uitgelezen. zijn aangegeven met hun adres (bv. j+1) in het rechthoekje; de
overige queue registers van de betreffende rij(en) zijn als lege rechthoekjes gete
kend (deze worden dus niet uitgelezen). Geactiveerde kruispunten van de align
matrix zijn met een rondje gemarkeerd.

queue-registers

H MH ML L

E
H

E MH
'::::.

0... ML(f).-
-0

L

figuur 6.5 : notatie-schema voor de align-matrix

In figuur 6.6 zijn de instellingen voor de verschillende situaties voor het uitlezen
van een immediate waarde aangegeven. Deze invulling van de align-matrix
spreekt verder voor zichzelf. tenminste wanneer in gedachte wordt gehouden. dat
een immediate value met het meest significante byte op het laagste adres staat
(dit i.Lt. normale waarden. die het minst significante byte op het laagste adres
hebben).
In de figuur zijn twaalf verschillende gevallen getekend. voortspruitend uit vier
mogelijke waarden voor j mod 4 en drie mogelijke groottes van de immediate value
(een. twee of vier bytes); er zijn dus twaalf verscbillende instellingen voor de
align-matrix. Daar echter de H- en MH- resp. H-. MH- en ML-bytes van
dispjimm willekeurige data mogen bevatten voor een twee- resp. een-byte waarde.
zijn er geen vier aparte laad-signalen voor de bytes van dit register nodig (zoals
bij D.read). maar kan het hele register in een keer (met een laad-signaal) woren
geklokt.
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figuur 6.6 : selectie van queue registers en instelling van de align-matrix
voor het lezen van een immediate value

lezen van een displacement

B

w

D

Voor het lezen van een displacement naar disp/imm is de align-matrix nodig. net
als bij immediate values: bij een displacement moet er eerst echter nog bepaald
worden. welke lengte deze heeft: een. twee of vier bytes in de queue: deze waarde
moet worden sign-extended tot een vier-bytes waarde in disp/imm.

Voor het lezen van een displacement wordt daarom eerst het byte op queue
adres Q.IP uitgelezen. waarvan de bits 7 en 6 de lengte van de displacement
bepalen (zie 2.3); deze twee bits worden doorgegeven naar de besturing van de
queue unit. die hieruit de juiste lengte decodeert; daarna wordt een van de twaalf
situaties uit figuur 6.6 geactiveerd. en de waarde op de ingangen van disp/imm in
dit register geklokt: echter. niet voor aIle bits is dit de correcte waarde: omdat er
sign extension moet worden toegepast. zijn de bits 31 en 30 resp. 15 en 14 resp. 7
bij een vier-. twee- of een-bytes displacement niet correct (deze bevatten de
grootte-codering van de displacement). maar moeten deze bits worden gevuld met
de inhoud van de bits 29. 13 resp. 6 (de sign-bits); verder moet voor de sign
extension bij een twee-bytes displacement bit 13 worden gecopieerd naar de bits
16..31 en bij een een-bytes displacement bit 6 naar de bits 8..31. Schematisch
weergegeven moeten dus de volgende bits uit de align-matrix (nummers voor de
pijI) worden doorgegeven naar de bits van disp/imm (nummers na de pijI):
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waarde verbindins:r (align ..... disp/imm)
0 ..... 0 II-bytes displacement

. ( 6 bits-waarde)
5 ..... 5
6 ..... 6 ..31 (sign)
0 ..... 0 I2-bytes displacement

(13 bits-waarde)
12..... 12
13 ..... 13 ..31 (sign)

0 ..... 0 I4-bytes displacement
. (29 bits-waarde)

28 ..... 28
29..... 29..31 (sign)

0 ..... 0
immediate value (32 bits-waarde)

31 ..... 31

tahel 6.7 : bit-doorschakeling voor register dispjimm

Wanneer deze doorverbindingen worden gegroepeerd per ingangsbit van dispjimm.
voIgt het onderstaande overzicht van de bits uit de align-matrix. waaruit voor het
betreffende bit van dispjimm moet kunnen worden gekozen:

ali~n-bit ..... disp/imm-bit type

0 ..... 0
1

6 ..... 6
6 of 7 ..... 7

2
6 of 13 ..... 13

6.13 of 14 ..... 14
3

6.13 of 29 ..... 14
6.13.29 of 30 ..... 30 4
6.13.29 of 31 ..... 31

tabel 6.8 : bit-selectie voor register dispjimm

Er moeten dus multiplexers voor de ingangen van dispjimm worden aangesloten
volgens het schema in figuur 6.9.
Er zijn drie types multiplexers. die worden bestuurd op grond van van de vier
mogelijke gevallen: immediate value en een een-, twee- of vier bytes displacement.
zoals in tabel 6.10 is aangegeven.

uitlezing naar de instructie-decoder

De in figuur 6.1 getekende verbinding van de align-matrix naar de instructie
decoder is 16 bits breed. omdat dat de maximale grootte is van de data die in een
keer naar de instructie-decoder getransporteerd moet kunnen worden (zie de lijst
van commando's voor de queue unit in 6.2). De registers van de instructie
decoder (die in 8.2 ter sprake zullen komen). zijn in figuur 6.11 getekend met hun
aansluiting op de align-matrix. De registers zijn op de twee minst significante
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dispjimm
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figuur 6.9 : multiplexers voor disp/imm

type welke bits imm disp1 disp2 disp4

2 1= 7.. 13 bit i bit 6 bit i bit i
3 j=14..29 bit j bit 6 bit 13 bit j
4 k=30..31 bit k bit 6 bit 13 bit 29

tabel 6.10 : specific~tie multiplexers voor disp/imm

rijen van de matrix aangesloten: wanneer een byte naar IR7 ..0. IR15 .. 8 of een van
de 'speciale' registers (index byte e.d,) moet worden verstuurd, wordt het byte op
adres Q.IP uitgelezen, en via de align-matrix naar de onderste rij doorgegeven. en
daarna in het juiste van de daarop aangesloten registers geklokt: de instelling voor
de align-matrix is dezelfde als in het geval van een 1-byte immediate value (geval
1..4 in figuur 6.6). De enige transfer. waarbij er twee bytes naar de instructie
decoder moeten worden verstuurd. is die voor IR23 ..8: deze gebeurt op dezelfde
manier als voor een twee-byte immediate value. nl. op de L- en ML-rijen van de
align-matrix (geval 5..8).

6.4 queue-besturing

De taken van de queue-besturing zijn in twee delen te splisten: (1) het uitvoeren
van commando's afkomstig van de centrale besturing en (2) het uitvoeren van een
commando i.v.m. prefetching (gegenereerd door de ADQ control unit. zie 7.3).
Het eerste deel omvat de aan het begin van dit hoofdstuk genoemde commando's
voor het lezen van data uit de queue naar een van de mogelijke bestemmingen.
Onder (2) vallen het 'purge' commando (gegenereerd door de ADQ control unit bij
een expliciete verandering van A.pe) en verhogen van PP na een prefetch lees
slag.
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queue-registers
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figuur 6.11 : aansluiting van de registers van de instructie-decoder op de
align-matrix

besturingssignalen

Ter complementering van het datapad-deel van de queue unit zal nu een gedetail
leerd overzicht van de verbindingen van datapad- en besturings-deel worden
gegeven: zie figuur 6.12.

write enable

.,

clock
decoder

(por riD IE----i

OE
decoder IE------,---+--+----.--ic--------'-- size

(,...-t)

instelling
al;9n
matrix

I
I

align-matrix

I

I

DODD

DODD

\ queU~-regi~ters I
. : : :

§iSP
/ imm

L.. disp/imml/imm2/imm4

figuur 6.12 : verbindingen tussen datapad- en besturings-deel

.op size geeft de besturing de grootte van de uit de queue te lezen grootheid
aan: een. twee of vier bytes

• de multiplexers voor disp/imm worden bestuurd door signalen uit de bestu
ring. die onderscheid maken tussen de vier bij tabel 6.10 genoemde gevallen
(disp/imml/imm2/imm4).

• de align-matrix kent twaalf toestanden (zie figuur 6.6), waaruit wordt
gekozen op grond van de twee minst significante bits van Q.IP (deze werden
j mod 4 genoemd in de bovenstaande bespreking) en size.

• de clock-signalen van de queue registers worden per ill bestuurd (dus telkens
voor vier registers tegelijk), op grond van PP en een load-signaal (write
enable. uit de databus unit)

• de OE- (output enable) signalen van de queue registers worden individueel
bestuurd. op grond van IP en size: de registers IP .. IP+size-l mogen hun uit
gangen naar de align-matrix doorgeven. Enige opmerkingen hierbij: (1) het
is eigenlijk niet nodig size bij deze selectie te betrekken: de waarden uit de
registers IP .. IP+3 mogen altijd worden geselecteerd. ook al betreft het een
een- of twee-byte waarde: dit kan geen kwaad, omdat van de uitgelezen
waarde alleen de 'bedoelde' bytes (JP .. IP+size-l) worden gebruikt, en de
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overige kolommen van de align-matrix toch als don't care waarden worden
beschouwd: (2) ook is het niet nodig een 'read enable'-signaal te gebruiken:
de waarden mogen altijd uitgelezen worden. ze worden toch aIleen gebruikt
als ze geldig zijn.

• van register PP hoeven de twee minst significante bits niet geimplementeerd
te worden. deze zijn toch altijd 0: voor het resterende deel is een teller vol
doende: de enige nodige operaties zijn 't op 0 zetten (bij een queue purge) en
het met 1 verhogen (1 queue rij = 4 bytes) na het schrijven van een rij in de
queue).

• register IP moet gepreset kunnen worden op de waarde 0...0 PC1 PCO (aIle
bits op O. behalve de twee minst significante. die worden gelijk gezet aan de
corresponderende bits van A.PC) en moet kunnen worden verhoogd met size
(1.2 of 4).

Samenvattend zijn er de volgende signalen van de besturing naar het datapad:
• size
• reset PP. incr PP
• preset IP. add size to IP
• imm/disp1/disp2ldisp4 (MUX select)

en de volgende signalen van het datapad naar de besturing:
• QueueEmpty: IP=PP
• QueueFull: IP+size-1=PP (deze twee lijnen zijn uitgangen van vergelij'kers. die

de twee minst significante bits van PP en IP niet gebruiken (omdat die een
plaats binnen de rij aangeven. terwijl het aIleen om heIe rijen gaat: deze
twee komen verderop nog uitgebreider ter sprake)

• align-matrix L-rij - bits 7 en 6 (de code voor de grootte van een displace
ment)

en van de queue besturing naar de instructiedecoder:
• clock signalen voor de diverse registers van de instructie-decoder. die vanuit

de queue gevuld kunnen worden.

overrun

De ADQ control unit moet een indicatie van de queue control unit ontvangen. of
de prefetch queue vol is. of niet (zodat de ADQ control unit kan bepalen. of er
weI een prefetch gedaan kan worden). Het 'vol' zijn van de queue houdt in. dat
er geen prefetch-slag meer kan volgen. omdat van de vier nieuwe bytes in de
queue er een of meer een waarde zouden overschrijven. die nog moet worden uit
gelezen: dit is het geval wanneer PP naar dezelfde queue-rij wijst als IP: bij een
prefetch slag zouden PP .. PP+3 worden gevuld. waarbij er een of meer bytes
(IP .. PP+3) zouden worden overschreven. terwijl die bytes nog uitgelezen moeten
worden. De 'vol'-eonditie kan dus worden gegenereerd met een vergelijker voor
de waarden van IP en PP (minus de twee minst significante bits): zijn deze gelijk.
dan is de queue vol: dit signaal wordt QueueFull genoemd.

Echter. na een queue purge. zullen PP en IP ook naar dezelfde rij van de queue
wijzen. dus dan zou PP=IP ook actief worden: de ADQ control unit weet dan
echter. dat de queue leeg is. en niet vol. omdat deze zojuist het purge-commando
heeft gegeven aan de queue unit: na zo'n purge zal de ADQ control unit toch altijd
een prefetch-cyclus moeten starten. om de eerste instructie aangewezen door de
nieuwe waarde van A.PC te kunnen gaan ophalen en daarna uitvoeren.

Dus: na een purge commando zal de ADQ control unit altijd een prefetch
cyclus starten: daarna is PP verhoogd en dus zal PP=IP niet meer actief zijn.
zodat dit signaal verder als indicatie voor 'queue vol' kan worden gebruikt.
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underrun

Een probleem tegenovergesteld aan het zojuist besproken vol raken van de queue
is het~ raken van de queue. doordat er sneller data uit wordt gehaald. dan erin
wordt geplaatst: dit leeg raken kan door de besturing van de queue unit worden
gedetekteerd. wanneer er een verzoek komt om size bytes. terwijl IP+size-l (het
byte op het hoogste adres dat nodig is) in dezelfde rij als PP staat: dan is er niet
voldoende data aanwezig in de queue. Daarom wordt het signaal IP+size-l=PP
(weer een vergelijker minus de twee minst significante bits) (dit signaal wordt
ook weI QueueEmpty genoemd) gegenereerd en naar de besturing van de queue
unit geleid: is dit signaal actief terwijl een verzoek om data aan de queue unit is
gedaan. zal de queue besturing een signaal PrefetchNeeded actief maken. om de
ADQ control unit te melden. dat er data nodig is: de ADQ control unit zal dan een
prefetch-cycle starten. zodat er weer data beschikbaar komt. en de queue unit
alsnog de gewenste data kan afleveren.

wrap-around

Indien de laatste rij van de queue gevuld is. zal PP op 0 worden gezet en komt de
volgende prefetch data op de eerste rij van de queue: ook wanneer IP het laatste
register van de queue gepasseerd is. begint deze weer vooraan. De tellers e.d. voor
IP en PP moeten dus modulo QueueSize (de grootte van de queue in bytes)
werken: dit is erg eenvoudig te implementeren. indien dit een Macht van 2 is.

Voor al de in het voorafgaande gegeven formules en figuren is deze wrap
around van kracht. Dit maakt echter niets uit voor de resultaten: deze blijven
geldig. Omdat er in de tests voor QueueFull en QueueEmpty geen ongelijkheden.
maar aIleen gelijkheden voorkomen. geeft deze wraparound ook geen problemen
bij het bepalen van deze signalen.

de breedte van de queue

In het voorgaande is steeds gewerkt met een array queue registers van vier bytes
breed: in principe zou deze queue ook een andere breedte kunnen hebben. bv. een
byte. zoals in figuur 6.13 is getekend.
Hierbij zou dan byte voor byte gevuld kunnen worden (met een van de align-rijen
van de databus unit wordt een van de binnenkomende bytes geselecteerd). en byte
voor byte uitgelezen kunnen worden. waarbij meer-bytes. registers zoals disp jimm
en IR in meerdere keren geladen zouden moeten worden.

Met de gekozen opzet is het echter mogelijk om met vier bytes tegelijk te lezen
of te schrijven in de queue. wat veel efficienter is. Lv.m. deze lees- en schrijf
efficientie moet de queue even breed zijn als de ingaande data (dus even breed als
de externe databus) en even breed als de maximale breedte van de uitgaande data
(1.2 of 4 bytes): voor de 32032 (32 bits databus) zijn deze waarden beide 4 byte.
en kan de queue dus het beste ook 4 bytes breed worden gekozen. zoals is gedaan.

Voor de 32016 en 32008 (16- en 8-bits databus). zijn deze twee grenzen niet
even groot: voor deze processoren vah het te overwegen de queue even breed als
de databus te maken. al wordt het uitlezen van 4- resp. 2- of 4-bytes waarde dan
inefficienter.

6.5 abort

In een systeem met een MMU kan deze een ABT- (abort-) signaal genereren om
een gestarte lees- of schijfactie in het geheugen af te breken: dit gebeurt in twee
gevaIlen: (0 indien het adres in een geheugengebied vah. dat niet in het fysiek
geheugen aanwezig is C"uitgeswapped·). en (2) indien het access niet toegestaan is
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figuur 6.13 : andere queue breedte (een byte)

(memory access privilege violation). Hoe de databus unit hierop reageert. hangt
af van wat voor een access het is: (a) een 'normaal' access (bv. lezen of schrijven
van een operand). (b) een sequential* instruction fetch (ophalen van informatie
voor de prefetch queue). of (c) een non-sequential* instruction fetch (de eerste
prefetch na een queue purge).

Bij de eerste en de derde mogelijkheid wordt de buscycle afgebroken. en wordt
er een abort-signaal naar de centrale besturing gestuurd. die daarop de ABT-trap
zal activeren. Bij de tweede mogelijkheid (sequential fetch) gebeurt dat echter
niet. omdat de te fetchen code (die de abort tot gevolg had) mogelijk niet uit
gevoerd hoeft te worden - er kan by. nog een sprong in de queue zitten. waardoor
de code. die de abort veroorzaakte. niet bereikt zal worden. In dat geval wordt de
buscycle afgebroken. en wordt het prefetch proces gestopt. maar wordt er geen
ABT-signaal naar de centrale besturing gestuurd.

Als er inderdaad een sprong oj.d. in de queue blijkt te zitten voor de plaats.
waarbij de abort optrad. kan de code van deze sprong nog worden gelezen (die zit
immers al in de queue) en uitgevoerd: bij de uitvoering van de sprong wordt de
queue leeggemaakt. zodat de code die de abort tot gevolg had. komt te vervallen.

Wanneer er echter geen sprong zit tussen de actieve instructie en de instructie.
die de abort veroorzaakte. zal de centrale besturing t.Z.t. de queue leeggelezen heb
ben (het prefetchen is immers gestopt). en om de volgende instructie-bytes
vragen. Dan zal PrefetchNeeded actief worden. en er zal alsnog een prefetch slag
worden uitgevoerd (die nu non-sequential is. omdat het prefetch proces stil heeft
gelegen): hierbij zal de abort weer optreden. en de databus unit zal deze nu weI
aan de centrale besturing doorgegeven (omdat het een access van type (c) is).

Voor meer informatie over deze materie. zie [1]. pg. 3-28 (beschrijving van
sequential en non-sequential instructie-fetch). pg. 3-45 (reactie op een abort) en
pg. 3-159 (implementatie van breakpoints door de MMU (hierbij wordt het

• sequential: lezen van code op het adres voIgend op het adres, waarvan zojuist ook al code is gelezen;
non-sequential : lezen van code op een ander adres. orodat de PC zojuist veranderd is. of nadat het

prefetch proces heeft stilgelegen.
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abort-signaal ook gebruikt)).

herstartbaarheid

Na een abort moet de instructie. die de abort veroorzaakte. mogelijk opnieuw wor
den uitgevoerd (bv. als de benodigde memory page van disk is geladen). Om dit
opnieuw uitvoeren mogelijk te maken. moet bij een abort de programmateller
bewaard worden; verder moeten veranderingen in de processor. die door de afge
broken instructie waren veroorzaakt. teniet worden gedaan. Om dergelijke her
startbare instructies mogelijk te maken. moeten registers als PC en SP bij een
abort op de waarde worden teruggezet. die ze bij het begin van de instructie had
den (al ze al veranderd zijn); dit is een van de redenen voor de invoering van
register SP_old (zie 4.5).
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7. diverse units

In dit hoofdstuk worden de delen uit bet ontwerp. die nog niet ter sprake zijn
,gekomen. besproken (m.u.v. de centrale besturing. die komt in het volgende

hoofdstuk aan de beurt).

7.1 execution unit

De execution unit bevat de general purpose registers RO_R7. de flags. een
ALU!shifter voor het uitvoeren van de rekenkundige en logische bewerkingen en
enkele extra registers voor het opslaan van tussentijdse resultaten. Een overzicht
van de opbouw van de execution unit is in figuur 7.1 getekend: het datapad-deel
omvat de genoemde registers. en de ALU/shifter (plus de bijbehorende accumula
tor accu en bet tijdelijke register temp; het besturingsdeel ontvangt commando's
van de centrale besturing en interpreteert deze tot stuursignalen voor het datapad
dee!. De ALU/shifter werkt i.h.a. op twee operanden: accu en temp (bij meerdere
operanden (zoals bit field extract en -insert) worden de extra registers temp2 en
temp3 ook gebruikt). Het resultaat komt op de bus. en kan dan in een van de
registers worden weggeschreven.

s

temp2,3

LA_L_U---...:./~sh_i_ft~~ fI ags

figuur 7.1 : blokscbema van de execution unit
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7.2 bus-gate en bus control unit

De bus die in figuur 7.1 deze registers van de execution unit verbindt. is de
interne databus: dit is mogelijk zonder problemen met andere transfers op de
interne databus. omdat er een onderbreking (gate G) in deze interne bus tussen de
execution unit en de overige modules is (zie figuur 7.2).

Bij berekeningen in de execution unit staat de gate open (onderbreking), en kan
de interne bus voor transfers in de execution unit worden gebruikt. terwijl er
tegelijkertijd ook communicatie over de interne bus tussen adresbus unit. databus
unit en de queue unit mogelijk is.

Bij een transfer tussen een register in de execution unit en een van de andere
modules staat de gate dieht (doorverbinding). zodat de waarde kan worden door
gegeven.

zero en sign extension

De gate verzorgt ook de zero- en sign-extension van waardes die over de bus
getransporteerd worden: wanneer de bus control unit een commando krijgt om
een waarde uit register src naar register dest te verplaatsen. terwijl de grootte van
de operand in src kleiner is dan de grootte van de operand in dest. zal van src
aIleen het relevante deel op de bus geplaatst worden. terwijl dest aIleen het (voor
hem) relevante deel van de bus laadt; daar dit echter meer bits zijn. dan door src
worden aangestuurd. moet de gate de ontbrekende bits aanvullen. en weI met
nullen (bij zero-extension). of met een copie van het meest significante bit van het
geselecteerde deel van src (bij sign-extension).

Er is gekozen voor de opzet met een gate in de interne databus. omdat hierbij
de registers E.in en E.uit. die bij de implementatie volgens 3.3 hadden moeten wor
den gebruikt. worden bespaard: met deze registers erbij zouden transfers van en
naar de execution unit extra cycles hebben gevergd. wat nogal wat in performance
zou hebben kunnen gescheeld.

bus control unit

De in 3.3 genoemde bus control unit (zie ook figuur 3.9) is eigenlijk een onderdeel
van de centrale besturing; een deel van de locale ,"commando's (deze komen in 8.3
ter sprake) zijn commando's om een transfer over de interne bus uit te voeren;
deze specifieeren dan welke registers als src en dest moeten worden gebruikt. welk
deeI van de beide registers moet worden gebruikt. en. indien dest groter is dan src.
wordt ook opgegeven. of er zero- of sign-extension moet worden toegepast.

De bus control unit is dus in feite een decoder voor de ,"commando·s. die een
transfer over de interne bus bevatten: dit wordt vertaald naar de juiste c1k- en
OE-signalen. de bepaling of de gate G open of dieht moet (afhankelijk van het feit
of src en dest zieh aan dezelfde kant van G bevinden. of niet). en eventueel de
aansturing van de extensie-Iogica. Omdat er drie operand groottes op de interne
bus mogelijk zijn (byte. word en double word). zijn er per module.in-register niet
een. maar drie c1k-signalen (L-byte. ML-byte. en MH- en H-byte samen). zodat
door de juiste combinatie hiervan aan te sturen. het juiste deeI van het register
wordt geladen. Analoog zijn er per module.uit-register drie i.p.v. een OE-signalen.
om het juiste deel van dit register te kunnen selecteren.
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7.3 ADQ control unit

Na de omzetting van figuur 3.1 naar figuur 3.2 is steeds gedaan alsof het
datapad-deel van de processor uit vier onafhankelijke modules bestaat: met de
invoering van de gate is de tweedeling van figuur 3.1 weer voor een deel hersteld:
ook de nu volgende ADQ-con trol unit geeft een structuur. die tussen die van de
figuren 3.1 en 3.2 inligt.

De wijziging wordt uitgevoerd aan de commando-zijde van de modules A. D en
Q: om een autonoom prefetch proces mogelijk te maken. worden de commando's
voor deze drie modules door een extra unit, de ADQ-eontrol unit. heengeleid (zie
figuur 7.2).

otII. oontrol

adresbus
unit

......
c
~

e
I- (J)

(J) ...... ~

~ c:: ..c
..c e I
0 U "'0

centrale...... I E0 0 besturing"'0 pNfetch 0 U
data « Q)

Q)
~c:: "'0l- eQ) prefetch...... ~

c:: queue
unit

G
instructies

executio
unit

figuur 7.2 : structuur na invoering van gate G en de ADQ-control unit

Normaliter worden de commando's voor de drie modules gewoon doorgegeven;
wanneer deze drie modules aIle drie inactief zijn, en de queue is niet vol. komt het
ADQ-control unit in actie en zendt commando's naar deze drie modules om een
prefetch slag te starten: de adresbus unit krijgt opdracht adres A.PP naar buiten
te sturen, en het daarna met vier te verhogen: de databus unit moet daarna (na
het geldig worden van adres) een vier-byte waarde lezen (type 9 in figuur 5.8)
naar de queue unit. en tenslotte krijgt de queue unit opdracht Q.PP met vier te
verhogen.

Het prefetch proces is ondergebracht in een aparte module. omdat het niet in
de queue unit past (wat op 't eerste gezicht misschien meer voor de hand ligt),
omdat deze geen commando's kan versturen naar andere modules. en ook de
status van andere modules niet kan uitlezen.
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Een alternatief zou zijn om het prefetch proces onder te brengen in de centrale
besturing. maar dan zou daar ongeveer dezelfde structuur moeten worden
gebouwd. die nu in de ADQ-control unit is ondergebracht: daarom is gekozen voor
een expliciete ADQ-control unit.

7.4 extra verbindingen

Buiten de in figuur 7.2 getekende bussen zijn er nog enkele communicatie-signalen
tussen sommige modules:

• een lijn van de execution unit naar de centrale besturing. om het resultaat
van een cond-veld door te geven (de centrale besturing zendt de vier bits
cond-eode (als deel van het ,u.commando) naar de execution unit: deze com
bineert deze code met de flags en geeft het een bit resultaat van deze ver
gelijking over deze zojuist genoemde lijn naar de centrale besturing door).

• een lijn van de adresbus unit naar de centrale besturing. die wordt geac
tiveerd in het geval van een abort (niet bij een sequential instruction fetch.
zie 6.5).

• de signalen QueueFull en PrefetchNeeded van de queue unit naar de ADQ con
trol unit (zie 6.4).
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8. centrale besturing

De centrale besturing is het besturingsdeel van de processor. dat ervoor zorgt. dat
de vier modules op het juiste moment de juiste commando's uitvoeren. De cen
trale besturing kan daartoe commando's over de ModuleCmd-bus naar een van de
modules sturen. volgens het protocol beschreven in 3.2. Welke commando's er
worden verstuurd, hangt af van de uit te voeren instructies, die in het instructie
register IR kunnen worden geplaatst vanuit de prefetch queue.

Deze verbindingen van de centrale besturing met de overige delen van de chip
zijn getekend in figuur 8.1. waarin ook een uitgang naar de databus is getekend:
deze dient om by. de 'quick'-waarde voor instructies zoals ADDQ (deze waarde is
in de instructiebits gecodeerd) door te kunnen geven naar de execution unit.

centrale besturing

prefetch micro-
instructiesqueue besturlng

instructie-
,

decoder
...............· .· .· .

interne : nano-:
databus < jbesturlng ~

ModuleCmd

NewCmd

CmdAccepted

Module8usy

figuur 8.1 : verbindingen en context van de centrale besturing

De centrale besturing wordt. net als de modules A. D. etc. gesplitst in een
datapad-deel en een besturings-deel. Het datapad-deel bevat diverse registers
voor de instructie-bytes, de daarin gecodeerde velden en enkele tabellen, die de
eigenschappen van de diverse instructies bevatten: deze wordt instructie-decoder
genoemd. Het besturings-deel zorgt er o.a. voor, dat de registers in de instructie
decoder op het juiste momen t geladen worden, interpreteert de gedecodeerde
instructie en stuurt op grond daarvan commando's naar de diverse modules om de
instructie uit te voeren. Om verwarring met de centrale besturing zelf te voorko
men. wordt dit besturings-deel ervan micro-besturing (~besturing)genoemd.

Deze ,ubesturing zal ook weer uit een datapad-deel (,ucommando-sequencer met
,uPLA en ,uROM) em een bijbehorende besturingsdeel (de nano-besturing met de
nPLA) bestaan. Deze hierarchie wordt in figuur 8.2 nader verduidelijkt: in deze
figuur staat d voor een datapad-deel. en b voor een besturings-deel.
Aan de linkerzijde staan de vier modules. die het datapad-deel van de 32000
implementeren. met ieder een d- en een b-deel: aan de rechterzijde (onder de
accolade met de 'b') staat het besturingsdeel van de 32000. onderverdeeld in
instructie-decoder (d) en ,ubesturing(b): deze laatste wordt weer onderverdeeld in
,ucommando-sequencer (d) en nano-besturing (b).

De instructie-decoder zal worden besproken in 8.2. de ,ubesturing in 8.3 (en
8.4), en de implementatie van de stappen uit 8.1 met de gekozen architectuur
komt in 8.5 ter sprake.
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figuur 8.2 : onderverdeling in datapad- en besturingsdelen van de diverse
delen van het ontwerp

8.1 stappen voor de uitvoering van een instructie

Voor het uitvoeren van een instructie zal deze eerst geladen en gedecodeerd moe
ten worden: het versturen van de hiervoor benodigde commando's naar de
modules valt ook onder de taak van de centrale besturing; het totale proces voor
de uitvoering van een instructie. dat de centrale besturing moet besturen. is op te
splitsen in de volgende stappen:

1. Allereerst zal er een byte uit de instruction queue moeten worden gelezen 
dit is het minst significante byte van de. instructie; uit dit byte voIgt het
formaat van de instructie, en dus ook hoeveel bytes (0, 1 of 2) er nog uit de
instruction queue moeten worden gelezen, om de volledige basisinstructie
beschikbaar te hebben. Vit het formaat voIgt ook, of er een coprocessor
nodig is voor de uitvoering van de instructie. en zo ja, welke.

2. Wanneer het een twee- of drie-bytes instructie betreft, worden er nog 1 of 2 .
bytes uit de instruction queue gehaald en (ook) in het instructie register
geplaatst, zodat de volledige basisinstructie beschikbaar is in het instructie
register.

3. Het bitpatroon uit het instructie register wordt, samen met de in stap 1 ver
kregen gegevens aan een opzoektabel aangeboden. die de volgende eigen
schappen van de instructie geeft:

• weI of geen privileged instructie
• welke velden komen er in de basisinstructie voor en op welke bit

posities; bij 'gen'-velden worden ook de grootte van de operand en de
access class vermeld; bij de vier bits 'short'-velden wordt er vermeld
wat voor gebruik er wordt gemaakt van dit veld: een conditie, een
register specificatie, etc.

• of er volgbytes o.g.v. implied operands achter de basisinstructie en de
eventuele volgbytes o.g.v. gen-operands volgen.

4. Met deze informatie worden de gen- en andere velden uit de instructie ge
licht en worden eventuele index-bytes. behorende bij general operands met
een indexed addressing mode, uit de instruction queue gehaald.

5. Vervolgens worden de operanden , die nodig zijn voor de executie, geladen,
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waarbij er mogelijk informatie uit de instruction queue moet worden
gehaald (immediate values en/of displacements voor een gen-operand).

6. Dan kan de instructie worden uitgevoerd.
7. De resultaten van deze executie worden opgeborgen op de daartoe bestemde

plaats.
8. Tenslotte wordt de programmateller PC verhoogd met de lengte van de

zojuist uitgevoerde instructie (tenzij deze instructie de PC gewijzigd had.
zoals bij een branch).

8.2 instructie-decoder

In deze paragraaf wordt het datapad van de centrale besturing. de instructie
decoder besproken. Een schema hiervan is getekend in figuur 8.3a en b.

van
prefetch =;:::::::::;==~---r---r----r-----.,

queue

II) II) db II) db

JR7••0 Cf'U',M,C

[~=~::!:2===~ p'ilcopr
I---------~ len

[~~===::::=kt===~ pY2wild
L...- ~ J'ROW .tcrtaddr

'--------r--------~opl.2-lIpeCe

laad genl

load gen2 +0-----1

load "'art +-----1
laad ao

1E--------1 laad "mod."-recJ'.

r...t Indexed

load genl Index.d +.--------1

load gen2 ildexed +.--------1

figuur 8.3a : schema van de instructie-decoder

mlcro
besturing

In figuur 8.3a staat bovenaan het instructieregister IR (drie bytes breed). en de
andere registers. die vanuit de prefetch queue kunnen worden gevuld met de
bytes van de basis-instructie resp. de volgbytes. zoals besproken in 2.3.

Daaronder volgen twee PLA·s. die fungeren als 'opzoektabel" voor de eigen
schappen van de uit te voeren instructie; in figuur 8.3b staat in de bovenste helft
een set registers voor de eigenschappen van de (eventuele) general operand bij de
instructie (de getekende registers zijn voor general operand # 1; die voor general
operand #2 zijn niet getekend, maar zien er vrijwel hetzelfde uit); en in de
onderste helft een set registers voor short-operanden. De in deze figuur gebruikte
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Pl.A2.lIize1

size1

cbcb

index2.•0 IR10..8,l,O

PI.42

access
-addr- dos.1

cb

JR15•.11
IR23••19 index7..3

L..---..=.:;,:.;"..-JIL-----7-L...-----...-........--------;..-----......... load gen1
L- --1 load gen1 indexed

L re••t index.d

IRlO..7
IR18••15 IR7..4

len JR13••11

U
ell

....-----1 1----- load CFG

~~~~--- load short-reg

cb db,..b

figuur 8.3b : schema van de instructie-decoder (vervolg)

markeringen JLb. cb en db komen aan het einde van deze sectie nog ter sprake.

formaat-bepaling

Na stap 1 van 8.1 zal het eerste (minst significante) byte van de instructie in
IR7..0 staan: uit dit byte moet het formaat van de instructie bepaald worden.
evenals de lengte. of er een coprocessor nodig is voor de uitvoering van de instruc
tie. en zo ja. of de benodigde coprocessor weI aanwezig is. Dit gebeurt met een
PLA (met de naam decode_PLA1). die in figuur 8.4 is getekend.

De ingangen van deze PLA zijn de signalen IR7..0 uit het instructie register en
de bits F.M en C uit het configuration register. die aangeven welke coprocessors
(FPU. MMU of ACU) er zijn aangesloten.

Van de uitgangen van de PLA geven de lijnen len de lengte van de instructie
volgens tabel 8.5.

De lijn copr geeft aan. dat het een coprocessor instructie betreft (en dat de
daarvoor benodigde coprocessor aanwezig is): wat er gebeurt met een instructie
voor een coprocessor. die weI nodig maar niet aanwezig is. komt verderop nog ter
sprake.

De uitgang privl wordt geactiveerd voor formaat-groepen. waarvan aIle in
structies privileged zijn. zodat privl. U een privilege violation aangeeft (U is het
User-bit uit het PSR. dit is 1 in de user mode en 0 in de supervisor mode): bij zo'n
privilege violation zal trap ILL worden aangeroepen.
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IR7.. 0

CFGG
AND

OR

PSR.U

formaat

len
copr
pv1

figuur 8.4 : decode_PLAl

len lengte
0 0 niet bestaande instructie
0 1 1 byte
1 0 2 bytes
1 1 3 bytes

tabel 8.5 : lengte-indicatie uit decode_PLA 1

Tenslotte beeft decode_PLAl enkele uitgangen. die bet formaat aangeven. Het
is niet noodzakelijk, dat aIle formaten een unieke codering hebben. als deze maar
voldoende is voor decode_PLA2: mogelijk kunnen len. copr en priv worden gecom
bineerd met de formaat-lijnen.

Ais ingangen van de PLA worden niet direct de signalen IR7 .. IRO gebruikt:
Lp.v. IRl en IRO wordt alleen IR1.IRO toegevoerd in het AND-veld: voor de forma
ten 2, 3 en 4 staat in deze bits een i-veld, dat de waarden 00,01 en 11 kan aanne
men (zie figuur 2.7); voor de overige formaten is IR1=1 en IRO=O. zodat IR1.IRO
kan worden gebruikt om onderscbeid te maken tussen deze beide gevallen (deze
lijn is dan 0 resp. O.

In principe komt er in decode_PLAl een produktterm per formaat. Een uit
zondering hierop vormen de formaten 2, 3 en 4: uit de opbouw van deze formaten
(zie figuur 2.7) voIgt. dat voor de velden met sterretjes (instructie-indicatie) niet
alle combinaties mogen worden gebruikt. om te voorkomen, dat er overlap komt
tussen de formaten:

Zo mogen voor formaat 4 de bits 3 en 2 niet '11' zijn. om overlap met formaat
2 en 3 te voorkomen; voor de overblijvende waarden op deze bits (00.01 of 10)
zijn drie produkttermen nodig (voor het notatie-formaat zie tabel 8.6):
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- - - - 0 0 0 - A 4
- - - - 0 1 0 - - - A 4
- - - - 1 0 0 - A 4

wat kan worden verminderd (geminimaliseerd) tot twee produkttermen:

Voor formaat 2 mogen de bits 6, 5 en 4 niet '111' zijn om overlap met formaat
3 te voorkomen: er blijven dus zeven mogelijkheden over voor deze bits (en dus
ook zeven termen), waarvan er door eenzelfde minimalisering drie overblijven:

- 0 - 1
- - 0 - 1

- 0 1

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

2
2
2

De totale inhoud voor decode_PLAl is gespecificeerd in de onderstaande tabel :

IR CFG len priv formaat7 6 5 4 3 2 1.0 F M C
copr

- - - - 1 0 1 - - - A . 0
- - - - 0 0 1 - - - A 1

- 0 - - 1 1 0 - - - A 2
- - 0 - 1 1 0 - - - A 2
- - - 0 1 1 0 - - - A 2
- 1 1 1 1 1 0 - - - A 3
- - - - 0 - 0 - - - A 4
- - - - - 0 0 - - - A 4

0 0 0 0 1 1 1 - - - A A 5
0 1 0 0 1 1 1 - - - A A 6
1 1 0 0 1 1 1 - - - A A 7
- - 1 0 1 1 1 - - - A A 8
0 0 1 1 1 1 1 1 - - A A A 9
1 0 1 1 1 1 1 1 - - A A A 11
0 0 0 1 1 1 1 - 1 - A A A A 14
0 0 0 1 0 1 1 - - 1 A A A A 15.0 (14)
0 0 1 1 0 1 1 - - 1 A A A 15.1 ( 9)
1 0 1 1 0 1 1 - - 1 A A A 15.5 (11)

tabel 8.6 : inhoud decode_PLAl

Wanneer er per formaat-groep slechts een produktterm is. zal er (omdat de
formaat-specificaties in IR7 ..0 elkaar uitsluiten) steeds hoogstens een produktterm
actief zijn: daardoor garanderen de punten in het OR-veld van de actieve pro
duktterm een '0' op de betreffende uitgang (omdat de andere produkttermen niet
actief zijn): zodoende komt het patroon van ': en 'A' in het OR-veld van de pro
duktterm van een formaat-groep overeen met het patroon van nuIlen en enen op
de uitgangen voor de betreffende formaat-groep.

Bij de formaten 2 en 4 zijn er echter meerdere produkttermen per formaat
groep, en door de bovengenoemde minimalisaties kunnen er dan meerdere pro
dukttermen tegelijk actief worden: doordat deze produkttermen echter hetzelfde
patroon van ': en 'A' in hun OR-veld hebben, blijft het in de vorige alinea
gestelde van kracht, ook al zijn er dan meerdere produkttermen actief.

Doordat in deze produkttermen aIleen de legale combinaties van IR7..0 zijn
opgenomen, geven niet gedefinieerde formaat-patronen len = 00. wat een indicatie
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is van een illegale instructie (trap UND).
Voor de coprocessor-instructies is als extra voorwaarde in het AND-array een

van configuration bits (F.M of C)=l opgenomen: als het betreffende bit gezet is
(de gevraagde coprocessor is aanwezig). wordt de instructie geactiveerd (met uit
gang copr=l om aan te geven dat het een coprocessor instructie is); is het bit 0
(coprocessor afwezig). blijft de produktterm inactief (en de andere ook). zodat len
= 00. hetgeen resulteert in een trap UND (de trap-handler kan dan eventueel een
software emulator voor de niet aanwezige coprocessor bevatten).

Voor de ACU-instructies worden dezelfde uitgangssignalen gegenereerd als
voor de corresponderende MMU- of FPU-instructie. omdat het voor de processor
zelf geen verschil uitmaakt. of de instructie voor de ACU of voor de MMU resp.
FPU bestemd is - er wordt immers exact hetzelfde protocol gevolgd. De keuze
tussen ACU en MMU resp. FPU wordt impliciet gemaakt. door het versturen van
het coprocessor identificatie-byte (het minst significante byte van de instructie)
naar elke coprocessor: daarmee wordt de juiste coprocessor geselecteerd.

instructie-eigenschappen

Als de instructielengte bekend is. en de volledige basis-instructie in het instructie
register is geplaatst. kunnen de instructie eigenschappen. zoals genoemd in stap 3
van 8.1. worden gedecodeerd door (opgezocht in) een tweede PLA (met de naam
decode_PLA2). die als ingangen (een deel* van) de bits IR23 ..0. en de formaat
indicatie uit decode_PLA1 heeft. In principe komt in deze PLA een produktterm
per instructie voor (vgl. decode_PLA1. waar in principe een produktterm per
formaat-groep voorkomt).

De uitgangen van deze PLA bevatten de in stap 3 genoemde eigenschappen van
de instructie. zoals:

• is er een (general) operand 1
• is er een (general of short) operand 2
• voor een general operand: in welke bits is deze gecodeerd. welke access class

en operand size moeten er worden gebruikt
• voor een short operand: in welke bits is deze gecodeerd. en op welke Manier

wordt deze gebruikt
• is dit een privileged instruction
• verder heeft elke produktterm een 'A' in het OR-array voor uitgang valid:

deze uitgang wordt dus actief bij elke (geldige) instructie. die in de PLA
wordt genoemd: bij niet gedefinieerde instructies wordt er geen produkt
term actief. wordt valid O. hetgeen aanleiding zal geven tot een trap UND
voor een niet gedefinieerde instructie.

• fetch-op 1.2 }
ROM t t d

(deze twee komen in het vervolg nog ter sprake)
• jJ. -s ar a res

De lengte van een general operand (operand size) kan op diverse manieren worden
aangegeven:

• de lengte staat in een i-veld (voor twee bytes-instructies in IR1.0. bij drie
bytes-instructie in IR9,8).

• de lengte staat in een f- of een c-veld (dit kan IR10 of IR8 zijn).
• de lengte is niet in de instructie gecodeerd. maar heeft een vaste waarde

(1.2.4 of 8 bytes).

• niet aile 24 signalen van het IR hoeven aan decode_PLA2 te worden toegevoerd, maar aileen die lijnen,
die nodig zijn voor het onderscheid tussen de instructies binnen een formaat, de sterretjes-velden van
figuur 2.7; er zijn dus vier ingangen van de PLA nodig, die via een multiplexer (selectie-signalen: for
maat) door de met een sterretje gemerkte bits van het instructie-register worden aangestuurd; deze mul
tiplexer kiest op grond van de formaat-indicatie uit decode_PLA2 tussen IR7 ..4 (formaat I en 2). IRIO•.7
(formaat 3). IR6..3 (formaat 4), IR13••IO (formaat 5,6.7.9.11 en 14) of IRI0.7.6 (formaat 8).
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De invulling van de inhoud van deze PLA voIgt grotendeels direct uit de
instructie-eigenschappen. zoals gedefinieerd in hoofdstuk 4 van [2].

eigenschappen van general en short operanden

Nadat de Yolledige instructie in het instructie register is geladen. en de
decode_PlA's de eigenschappen van de instructie hebben gedecodeerd. kunnen de
registers voor general en short operanden worden geladen.

eigenschappen van general operanden

De registers voor gen1 (de eerste general operand) zijn in figuur 8.3b (de bovenste
helft) weergegeven; deze registers zijn onder te verdelen in :

• mode! (5 bits) : dit bevat de addressing mode (voor de codering zie tabel
2.8); indexed! (1 bit) : geeft aan. of het een indexed addressing mode is. of
niet; bij een geindexeerde addressing mode bevat mode! de bijbehorende
BaseMode. reg! het index register en index size! (2 bits) de element grootte
(B.W.D of Q)

• size! (2 bits) : bevat de lengte van de operand (1.2.4 of 8 bytes)
• access class! (4 bits) : bevat de bij de operand horende access class (manier

van gebruik): deze kan de volgende waarden aannemen:

access class codering
read.i
write.i
rmw.i
rmw.2i nog
read.f te
write.f kiezen
rmw.f
addr
regaddr

tabel 8.7 : access classes en hun codering

Bij het begin van de decoderings-cyclus wordt register indexed! op 0 gezet m.b.v.
de daartoe bestemde lijn reset indexed. Dan worden m.b.v. een puIs op de lijn load
gent de registers mode!. indexed!. access class! en size! geladen; indien de
addressing mode indexed is. zal deze de vorm '11lxx' hebben (zie tabel 2.8;
xx=elementsize (B,W.D of Q)). Dan zal indexed! hoog worden. anders laag
blijven. In het geval van een indexed addressing mode. wordt dat via de lijn
indexed! aan 'de JLbesturing doorgegeven; in dat geval voIgt er nog een index byte
achter de basis-instructie met BaseMode en IndexReg (zie figuur 2.14).

De JLbesturing zal dan (aan de queue unit) opdracht geven. het index byte uit
de prefetch queue te halen en in het register IndexByte in de instructie-decoder te
plaatsen. Is dat gebeurd: zal de JLbesturing de lijn load gent indexed activeren;
daardoor worden de registers mode!. index size!. access class! en reg! geladen.
Register index size! wordt geladen met de twee minst significante bits van de
indexed addressing mode (de 'xx' van ·11lxx·). die de grootte van de elementen
van de te indexeren structuur aangeven; mode! wordt geladen met IndexByte7..3.
wat de bij de indexed addressing mode behorende BaseMode is: reg! wordt geladen
met het resterende deel van het index byte C1ndexByte2..0). wat het voor de
indexering te gebruiken register aangeeft; access class! wordt geladen met de code
ring van ·addr·. omdat een general operand met een indexed addressing mode
automatisch deze access class heeft [2. pg. 3-15].
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Het omschakelen van de ingangen van de register in figuur 8.3b naar de juiste
ingang gebeurt met de erboven getekende multiplexers: MUX-mode. MUX-access
class en MUX-size;

MUX-mode levert de addressing mode voor model: deze kan afkomstig zijn van
IR23..19 (bij een drie bytes-instructie). IR15.. 11 (bij een twee bytes-instructie) of
IndexByte7 ..3 (BaseMode bij een indexed addressing mode): het onderscheid tussen
twee- en drie-bytes instructies valt te maken met signaal lenO (deze is 0 resp. 1
voor deze gevallen. zie tabel 8.5); de specificatie van deze multiplexer is dus :

indexedl lenO output
0 0 IR15.. 11
0 1 IR23.. 19
1 - IndexByte7..3

tabel 8.8 : specificatie MUX-mode

MUX-access class levert de juiste access class aan register access c1assl; deze is
ofwei afkomstig uit de instructie-specificatie (het access class-veld voor de eerste
operand uit decode_PLA2). ofwei een constante waarde (de codering van 'addr')
bij een indexed addressing mode; deze multiplexer heeft dus de volgende specifica
tie:

indexedl output
0 decode_PLA2.access c1assl
1 addr (constante)

tabel 8.9 : specificatie MUX-access class

MUX-size is de minst eenvoudige van de drie multiplexers: deze moet de juiste
operaild-grootte doorgeven naar register sizel, op grond van de specificatie in het
veld op1.size van decode_PLA2. De mogelijkheden zijn in het voorafgaande al
genoemd (een i-. f- of c-veld in de instructie, of een constante waarde). De
gekozen codering voor de operand-grootte in size is te zien in de rechter kolom van
de onderstaande tabel:

# bytes
i-veld f-veld c-veld

size
naam code naam code naam code

1 B 00 00
2 W 01 01
4 D 11 F 1 D 1 11
8 L 0 Q 0 10

tabel 8.10 : codering operand-grootte (size)

Deze codering is zo gekozen. om een een-op-een-correspondentie te krijgen van size
met de i-code (voor de gevallen waar deze voorkomt, dus de eerste drie); voor f
en c-velden is het minst significante bit van size gelijk aan dat de f- of c-code. het
andere bit is 1. Een mogelijke specificatie voor MUX-size staat in de volgende
tabel (hierin is ook aangegeven, welke codes zijn gekozen voor de codering van het
operand size-veld in decode_PLA2); indien deze code lxx is, is de operand size een
constante waarde met codering xx.
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decode_PLA2.op1.size
output

naam code

i-veld (IR9..8) 000 IR9 IR8
i-veld (IR1..0) 001 IR1 IRO
f/c-veld (IR10) 010 1 IR10
f/c-veld (IR 8) 011 1 IR8
1 byte 100 0 0
2 bytes 101 0 1
4 bytes 111 1 1
8 bytes 110 1 0

tabel 8.11 : specificatie MUX-size

eigenschappen van short operanden

De short operanden kunnen op drie plaatsen in het instructie-register staan:
IR18..1S, IR10..7 of IR7..4 voor resp. drie-. twee- en een-bytes instructies (zie
figuur 2.7). M.b.v. een multiplexer (MUX-short. zie figuur.8.3b) wordt de juiste
van deze drie velden uitgekozen:

len output
0 1 IR7 ..4
1 0 IR10..7
1 1 IR18..1S
0 0 not used

tabel 8.12 : specificatie MUX-short

De waarde uit MUX-short wordt bij een SETCFG-instructie in het CFG-register
geladen. en bij de overige instructies met een short operand in register SHORT
value (zie figuur 8.3b). Vandaar kan de waarde naar drie bestemmingen worden
doorgegeven: (1) de ModuleCmd-bus (als deel van een commando voor cond- en
proc reg-velden): (2) de databus (quick-waarde) en (3) de besturing (opties van
een string instructie. en proc reg bij de instructies LPR en SPR).

De signalen load CFG. load short en load gen1.2 worden met een demultiplexer/
distributor (zie figuur 8.3a) afgeleid uit een puIs van de JLbesturing (load "mode"
reg's): als de JLbesturing deze lijn actief maakt. worden nul. een of twee van deze
vier lijnen geactiveerd. al naar gelang de operand-specificaties uit decode_PLA2:
load gen1 wordt geactiveerd indien er een general operand # 1 is: load gen2 wordt
geactiveerd indien er operand 2 een general operand is; load CFG wordt geactiveerd
voor de SETCFG-instructie: load short wordt geactiveerd voor de overige instruc
ties met een short operand. Op deze manier kunnen met een commando van de
JLbesturing (nl. een puIs op load "mode" reg's) de diverse registers met operand
eigenschappen in een keer geladen worden.

Voor general operand #2 is de schakeling vrijwel dezelfde als die voor general
operand # 1 (de bovenste helft van figuur 8.3b). met dit verschil. dat de address
ing mode velden voor gen2 niet op IR23..19 resp. IRIS.. I1 (voor drie- resp. twee
bytes-instructies). maar op IR18..14 resp. IR10..6 zijn aangesloten. Afgezien daar
van is de set registers voor gen2 dezelfde als die voor gen1 (wanneer alle suffices
'1' worden vervangen door '2').
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in- en uitgaande signalen

Gezien de complexiteit van figuur 8.3 zullen de in- en uitgaande signalen van de
daarin getekende instructie-decoder nog eens gegroepeerd worden aangegeven.

Aan in~aande signalen zijn er naast de (16) lijnen van de prefetch queue naar
de registers bovenaan figuur 8.3a. de bijbehorende laad-signalen. die door de pre
fetch queue unit worden geactiveerd als er data voor een van deze registers
beschikbaar is; dit zijn er zes: offset&length. IR23 ..16. IR15 ..8. IR7..0. IndexByte en
RegList.
Verder zijn er nog ingaande signalen van de ,u.besturing:

• load "mode" reg's: laden van de registers met eigenschappen van general- of
short-operanden

• load gen1.2 indexed: opnieuw laden van sommige registers voor een general
operand in het geval van een indexed addressing mode.

• reset indexed: zet de registers indexedl en -2 op nul.
• shift RegList : schuif de inhoud van RegList een bit naar rechts (voor het

opslaan resp. herstellen van registers op de stak bij de instructies SAVE.
RESTORE. ENTER en EXIT: de bits van figuur 2.15 worden een voor een uit
gelezen op bit 0 van register RegList).

De uit~aande signalen gaan naar de ,u.besturing. naar de ModuleCmd-bus. of
naar de interne databus.

Naast de lijnen. die in figuur 8.3a direct naar de ,u.besturing zijn getekend.
lopen ook de in figuur 8.3b met "p.b" gemerkte signalen naar de ,u.besturing:
model,2. indexed1.2. access c1assl,2. CFG.I en short.

De in figuur 8.3 met "db" aangeduide signalen kunnen naar de interne databus
worden doorgegeven (linksonder in figuur 8.1); dit zijn: offset&length (naar de
execution unit voor de instructies EXTS en INSS). IR23 ..0 (moeten via D.read naar
een coprocessor worden verstuurd bij een coprocessor-instructie). en short (een
quick-value naar de execution unit).

De met Reb" gemerkte signalen kunnen deel uitmaken van het over de
ModuleCmd-bus te versturen commando: het wat-veld uit de ,u.commando-MUX
gaat dan niet geheel naar de ModuleCmd-bus. maar enkele bits daarvan specifi
ceren. dat dit een geparametriseerd ,u.commando is; een aantal bits van ModuleCmd
worden dan aangestuurd uit een van de onderstaande bronnen i.p.v. uit het wat
veld.

• index sizel,2 : naar de adresbus unit voor adres-berekeningen bij een indexed
addressing mode.

• reg1.2 : naar de bus control unit om een van de registers RO.. R7 te selecteren
voor transport naar A.in. waarna de adresbus unit dit register als index
register bij een indexed addressing mode kan gebruiken.

• size1.2 : naar de bus control unit om de grootte van een te verhuizen operand
aan te geven: naar de adresbus unit bij een push of een pop om de SP met de
lengte van de operand te kunnen verlagen of verhogen.

• IR13 ..11 : voor de instructies met drie operanden (formaat 8) bevatten deze
drie bits een specificatie van een de registers RO.. R7 (in figuur 2.7
aangegeven als 'reg'); deze waarde wordt dan dvorgegeven naar de execution
unit om deze aan te geven. welk van de registers als derde operand gebruikt
moet worden.

• short: (1) Het short-veld kan een 'aanduiding van een processor register
bevatten (instructies LPR en SPR); het betreffende register bevindt zich
(meestal) in de adresbus unit; dit short-veld wordt dan naar de adresbus
unit doorgegeven om het juiste register te selecteren (wanneer het register
niet in de adresbus unit staat. wordt een aparte ,u.ROM-routine gevolgd).
(2) Het short-veld kan ook een conditie 'cond' bevatten: deze wordt dan
naar de execution unit doorgegeven. die de gewenste vergelijking met de
flags uit kan voeren.
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8.3 JLbesturing

Bij het in 8.2 beschreven datapad-deel van de centrale besturing (de instructie
decoder) hoort uiteraard ook een besturing. Het deel van de centrale besturing.
dat deze taken verzorgt wordt de micro-besturing C#Lbesturing) genoemd. De
taak van de J,Lbesturing bestaat uit het besturen van de instructie-decoder. en het
interpreteren van de signalen uit de instructie-decoder (o.a. de gedecodeerde
instructie). hetgeen tot uitdrukking komt in het versturen van commando's over
de ModuleCmd-bus (en het afhandelen van het daarbij horende protocol): deze
verstuurde commando's zullen moeten resulteren in de uitvoering van de instruc
tie. die in de instructie-decoder gedecodeerd is (zie ook figuur 8.1 voor een over
zicht van de in- en uitgaande signalen van de J,Lbesturing. en de context van
modules en instructie-decoder rond de J,Lbesturing). De te versturen.commando·s
behelsen niet alleen de feitelijke executie van de instructie. die in de instructie
decoder staat. maar ook alle stappen daarom heen (zie 8.0.

p.PLA

Een specificatie van de door de J,Lbesturing uit te voeren taken zou kunnen worden
gegeven met een (erg groot) toestandsdiagram. waarin als ingangen de diverse sig
nalen uit de instructie-decoder zouden staan. en als uitgangen de commando's
voor de modules: een voorbeeld van een deel van dit toestandsdiagram staat
getekend in figuur 8.13: dit deel omvat de instructie fetch (stappen 1 en 2 uit 8.0
[de feitelijke inhoud van dit diagram is op dit moment niet van belang. het gaat
nu om de vorm].
De voor deze methode benodigde hardware staat getekend in figuur 8.14. Deze
bestaat hoofdzakelijk uit een state machine (pSM). die op grond van zijn ingangen
(signalen uit de instructie-decoder. figuur 8.3) acties genereert (de PLA. die deel
uitmaakt van de J,LSM. wordt J,LPLA genoemd). Deze acties. micro-commando's
(#Lcommando's) genoemd. zijn ofwei opdrachten naar (de control units van) een
van de modules A. D. E of Q. ofwei opdrachten voor het eigen datapad (locale
commando·s). Deze J,Lcommando's bevatten twee velden. wie (voor welke module
is het commando bedoeld). en wat (welk commando moet er worden uitgevoerd):
er is ook een code voor het wie-veld om aan te geven. dat het een locaal com
mando is.

Onder in deze figuur staat nog een CommandDispatcher getekend: deze ver
zorgt het protocol voor de versturing van de commando's naar de modules: omdat
daarbij mogelijk een wachtsituatie optreedt (een commando voor een module die
nog met een vorig commando bezig is). moet de CmdDispatcher de mogelijkheid
hebben om de J,LSM tijdelijk te stoppen: pas wanneer een commando door de
geadresseerde module is geaccepteerd. mag de J,LSM verder gaan. Daartoe loopt de
clock voor de J,LSM via een AND-poort. die door de CmdDispatcher kan worden
bestuurd: normaliter is ClockEnable hoog. zodat de J,LSM gewoon verder loopt:
zolang een uitstaand commando nog niet geaccepteerd is door de module. zal de
CmdDispatcher ClockEnable laag maken. zodat de J,LSM dan wordt gestopt. totdat
het commando geaccepteerd is: dan mag de J,LSM weer verder en kan deze een
nieuw commando afleveren.

Het wachten totdat een module klaar is met de uitvoering van een commando
(bv. omdat een resultaat daarvan nodig is bij het volgende uit te sturen com
mando) is mogelijk doordat de ModuleBusy-lijnen van de modules zijn toegevoerd
aan het AND-veld van de PLA van de JLSM: hiermee kunnen de wachtlussen zoals
by. voor de queue unit in figuur 8.13 worden geimplementeerd.

Lang niet alle delen van het toestandsdiagram van de J,LSM zullen zo wijd vei:
takt zijn als in figuur 8.13. De reeksen commando's voor de feitelijke uitvoering
van een instructie zullen (op een enkele instructie na) vrijwel altijd rechtlijnig
verlopen. zoals by. in figuur 8.15 voor de RET-instructie (return from subroutine:
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pv2
&

valid

.1 Q: byte into IR7..0
-2 Q: byte into IR15..8
.3 Q: bytes into IR23.. 8

figuur 8.13 : toestandsdiagram voor de instructie fetch

ModuleCmd

Command- 4 CmdAccepted
Dispatcher 1--_~4~~ NewCmd

4 ModuleBusy

I I
I . tnew I wle we

stat~ \.. y )

I }I-commando
I I

* ClockEnable

I
I
I old
!stat
I
I

reset ----1--1
c1ock--.....1...-~1....-_--_......

instructie
decoder

condities

figuur 8.14 : eerste opzet van de ,ubesturing
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verwijder tevens disp bytes van de stack (bv. aan de subroutine meegegeven
parameters)) [net als bij figuur 8.13 gaat het om het idee en de algemene struc
tuur; waarom er precies deze commando's worden verstuurd doet hier niet ter
zake].

!:;:::==r----Jo-' a.busy

(size=D)

!==r----Jo-' A.busy v D.bulY

SP

.,..!;::=_J'-'A.buey v Q.bUlY

figuur 8.15 : toestandsdiagram voor de RET-instructie

In dit diagram wordt een rechtlijnig pad zonder vertakkingen gevolgd; aIleen bij
het wachten op het gereedkomen van een (of meer) modules zijn er twee (of
meer) produkttermen per toestand nodig. en ligt de new state niet op voorhand
vast (op grond van de old state). Deze toestanden waarin wordt gewacht tot de
ModuleBusy-lijn van een module 0 wordt. geven aanleiding tot twee produktter
men in de ,u.PLA: beide hebben (uiteraard) dezelfde huidige toestand; de ene heeft
ModuleBusy=1. new state=old state en een leeg commando-veld. de andere heeft
ModuleBusy=O. new state = de op old state volgende toestand. en een commando in
het commando-veld. Er zit in deze twee produkttermen dus nogal wat 'dubbele'
(en dus redundante) informatie: door het toevoegen van vier kolommen in het
OR-veld. en het verwijderen van vier kolommen in het AND-veld (het aantal
kolommen in de ,u.PLA blijft dus gelijk) kan met een produktterm per toestand
worden volstaan: de vier ModuleBusy-lijnen worden niet meer toegevoerd aan het
AND-veld. maar aan de CmdDispatcher: in het OR-veld komt er per commando
een specificatie van de module(s) waarop gewacht moet worden. nadat het betref
fende commando is verstuurd. De CmdDispatcher kan deze wacht op-bits uit het
OR-veld dan combineren met de ModuleBusy-lijnen van de modules, en daaruit
bepalen. of er echt gewacht moet worden: is dat zoo dan zal de CmdDispatcher de
clock van de ,u.SM tegenhouden (met ClockEnable=O), totdat de module(s). waarop
gewacht moet worden volgens de specificatie in het OR-veld. hun ModuleBusy-lijn
laag hebben gemaakt. dan wordt ClockEnable weer hoog gemaakt. en kan de ,u.SM
overgaan naar de volgende toestand.

De vier extra lijnen in het OR-veld worden beschouwd als een derde veld voor
een commando: naast het wie- en wat-veld nu ook een wacht op-veld: een specifi
catie van de modules waarop gewacht moet worden na het ernaast staande com
mando.

De nu ontstane structuur van de ,u.SM is getekend in figuur 8.16.
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1E-~f-'4:..-- CmdAccepted.
1--_.p.4:..-~ NewCmd

1E-_.p.4:..-_ ModuleBusy

====:» ModuleCmd

Command
Dispatcher

I
I

wat I wacht
tatej\ T j I op

I }'-commando I
. I I

reset ----'--I--~
c1ock--....L...-~

I
I

d't' I oldcon I leSlStat

I
I

• ClockEnable

figuur 8.16 : structuur van de j.LSM na invoering van het wacht op-veld

Door de hoven beschreven verandering is de CmdDispatcher iets groter gewor
den; de acht extra ingangen (vier wacht op- (wait-) en vier ModuleBusy-lijnen)
kunnen via enkele poorten worden gecombineerd tot een extra ingang. MustWait.
voor de CmdDispatcher (zie figuur 8.17); in deze schakeling worden de wacht op
en ModuleBusy-lijnen paarsgewijs gecombineerd tot signalen die hoog zijn als er op
de betreffende module gewacht moet worden en die module is nog bezig met een
commando: via de OR-poort worden deze signalen gecombineerd tot een lijn.
MustWait. die hoog is. als er vanwege de wacht-condities op een of meer modules
gewacht zal moeten worden.

wait.1
ModuleBusy.1
wait.2
ModuleBusy.2
wait.3
ModuleBusy.3
wait.4 -----..,---..,

I-----{
ModuleBusy.4

MustWait

figuur 8.17 : schakeling voor het genereren van MustWait uit de wait- en
ModuleBusy-lijnen

Door deze operatie (de invoering van het wacht op-veld) is het aantal kolom
men in de j.LPLA gelijk gebleven; de CmdDispatcher heeft er een ingang bij gekre
gen (plus de schakeling uit figuur 8.17). De grote winst van deze operatie ligt
echter in de vermindering van het aantal produkttermen van de j.LPLA: per toe
stand. waarin op een module wordt gewacht. kan nu worden volstaan met een
i.p.v. twee produkttermen; voor toestanden. waarin op twee of meer modules
moet worden gewacht is de winst nog groter: nu een produkttermen tegen eerst
drie. vier of vijf produkttermen.

Voor de bepaling van de winst in PLA-oppervlakte. blijft de vraag. in hoeverre
figuur 8.13 representatief is voor het aantal wachtlussen in vergelijking tot het
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aantal toestanden, maar ik schat de bovenstaande verandering het aantal pro
dukttermen in de ,uPLA met een factor 1.5 a2 heeft verminderd.

van jLPLA naar p.ROM

Het toestandsdiagram van de RET-instructie in figuur 8.15 wordt door de invoe
ring van het wacht op-veld bij het ,ucommando in de ,uSM veranderd in dat van
figuur 8.18.

module & commando: wacht ap

Q: extract displacement Q
,....-.:L..--,

stop

SP~ adres A

memory read (size=D)

SP+4 ~ SP A,D

read ~ PC

purge

SP+A.in -+ SP A,Q

figuur 8.18 : toestandsdiagram van de RET-instructie na invoering van het
wacht op-veld

Er blijken in deze figuur geen beslissingen o.g.v. de ingangssignalen (de signalen
die op het AND-veld van de ,uPLA zijn aangesloten) meer voor te komen: in aIle
toestanden is de nieuwe toestand eenvoudigweg de op de oude toestand volgende
toestand. Omdat dit diagram lineair is geworden. is nu ook een andere manier
van noteren mogelijk: een tabel met onder elkaar de uit te voeren stappen. met
telkens een wie. wat en wacht op-veld. zoals aangegeven in tabel 8.19.

wle wat wacht op
module commando A D Q E

Q extract displacement *
bus Q.disp ..... A.in (size=D)

Q stop prefetching
A SP ..... calc.adres *
D memory read (size=D)

:

A SP+4 ..... SP * *
A D.read ..... PC
Q purge
A A.in + SP ..... SP * *

pop PC

tabel 8.19 : toestandstabel equivalent met het toestandsdiagram van figuur
8.18
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Na invoering van het wacht op-veld verandert het diagram van figuur 8.13 in
dat van figuur 8.20. Ook hier blijkt het aantal pijlen (en dus ook het aantal pro
dukttermen) verminderd door de invoering van het wacht op-veld; deze ver
mindering is echter niet zo dramatisch als bij het diagram van de RET-instructie.
Verder zijn er nog steeds meerdere toestanden bereikbaar vanuit een toestand,
waartussen wordt gekozen m.b.v. de ingangssignalen van de ~PLA (de signalen uit
de instructie-decoder).

pv2
&

valid

.1 Q: byte into IR7..0
-2 Q: byte into IR15..8
-3 Q: bytes into IR23..8

figuur 8.20 : toestandsdiagram voor de instructie fetch na invoering van het
wacht op-veld

Deze twee situaties (de figuren 8.18 en 8.20) zijn representatief voor twee
soorten structuren in het toestandsdiagram van de ~SM: ofweI rechtlijnig (nieuwe
toestand = oude toestand +1. geen test op signalen uit de instructie-decoder, een
produktterm per toestand). of weI vertakt (weI testen op signalen uit de instruc
tiedecoder, waardoor gekozen wordt uit meerdere nieuwe toestanden, meerdere
produkttermen per toestand).

Onder de eerste categorie vallen de reeksen commando's voor de feitelijke exe
cutie van de meeste instructies (stap 6 uit 8.1), de overige stappen uit 8.1 vallen
meestal onder de tweede categorie. Wanneer onderscheid wordt gemaakt tussen
deze twee categorieen. kan de inhoud van de ~PLA schematisch als voIgt worden
weergegeven:

In het bovenste deel van deze figuur staan de 'vertakte' schema's, in het
onderste deeI de 'lineaire'; bij deze laatste categorie is in het AND-veld het deel
voor de ingangen (vanuit de instructie-decoder) ongebruikt (omdat er niet op deze
signalen wordt getest); verder is in het OR-veld het new state-veld min of meer
redundant, omdat de nieuwe toestand de oude toestand +1 is. Daarom zijn de in
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new
state }Jcmd's

old
state }Jcmd's

figuur 8.21 : opdeling van de inhoud van de JLPLA tussen 'lineaire' en 'ver
takte'structuren

figuur 8.21 gearceerde delen van de JLPLA redundant.
Ret deel voor de 'lineaire' commando's omvat veeI meer produkttermen dan

het andere omdat voor elke instructie er een (meestal niet zo groot) aantal stap
pen nodig is: tezamen levert dat toch een behoorlijk aantal produkttermen. Daar
tegenover staan de 'vertakte' structuren voor de overige stappen uit 8.1. wat weI
een vrij groot aantal toestanden is, maar die zijn voor alle instructies samen, en
worden dus niet met een factor van ca. 100 (het aantal instructies) vermenigvul
digd.

Door het optreden van lineaire structuren als figuur 8.18 is dus een groot deel
van de oppervlakte van de JLPLA niet of niet zinvol gevuld. Wanneer een
methode kan worden gevonden, om de commando-reeksen voor deze lineaire
structuren op een andere wijze te implementeren, blijven voor de JLPLA alleen de
'vertakte' structuren over, en kan de JLPLA inkrimpen tot de in figuur 8.22 gete
kende structuur (op dezelfde 'schaar als figuur 8.20: hierin zijn de state-velden
in het AND- en OR-veld een stuk smaller (minder kolommen) geworden, omdat
het aantal benodigde toestanden fors is verminderd, en dus in minder bits
gecodeerd kan worden.

condities old
state

new
state }Jcmd's

figuur 8.22 : structuur van de JLPLA na verwijdering van de 'lineaire' struc
turen

Van deze JLPLA zijn alle velden nu weI zinvol gevuld; de JLPLA wordt nu weer
volledig gebruikt waarvoor hij eigenlijk geschikt is, nl. voor 'vertakte' diagram
men als figuur 8.20, en niet misbruikt (in de zin van: niet optimaal benut) voor
'lineaire' structuren als figuur 8.18.

Deze 'afsplitsing' van lineaire structuren uit de JLPLA is mogelijk, indien een
structuur kan worden gevonden, die een efficiente implementatie van dergelijke
structuren mogelijk maakt; een tabel als 8.19 doet aan een ROM denken; ook uit
het deel voor lineaire structuren van de JLPLA in figuur 8.21 kan deze ROM
gedachte worden afgeleid: vervang de term 'toestand' door 'adres', verwijder de
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(toch ongebruikte) ingangen voor signalen uit de instructie-decoder: het veld 'new
state' (next address) bevat telkens het huidige adres +1. en kan dus worden ver
vangen door een incrementer. Ret 'old state'-deel van het AND-veld wordt nu
'adres decoder' genoemd, en zo is het deel van de ,u.SM voor lineaire structuren
getransformeerd tot een ROM met adres register en incrementer: deze transforma
tie is schematisch nog eens weergegeven in figuur 8.23.

1"9 old
state

new
stat.

(-011+1)

commands PLA

ROM

I----r-----,

1
1-..:1;.---..... commands

I

I
1 ..J....-""'T"T----'

r--
I
I
I1 1....- __

figuur 8.23 : transformatie van het deel van de ,u.PLA voor 'lineaire' struc
turen tot ,u.ROM

Deze ROM wordt ,u.ROM genoemd, naar analogie met de ,u.SM en de ,u.PLA (en
omdat deze ,u.ROM de 'micro-code' van de processor (althans een deel daarvan)
bevat). De ,u.ROM bevat dezelfde velden als het OR-veld van de ,u.PLA (uiteraard
m.u.v. het new state-veld): ,u.commando's voor de modules met een wie, wat en
wacht op-veld, plus een extra bit, het end of ,u.ROM-sequence-bit.

samenwerking van de ,uPLA en de pROM

Omdat de ,u.PLA en de ,u.ROM samen het toestandsdiagram van de ,u.besturing
bevatten Cieder een dee!). is er steeds een van deze twee geactiveerd: deze levert de
te distribueren commando's: de twee machines kunnen elkaar activeren: wanneer
de ,u.PLA actief is, kan als commando een ,u.ROM-eall worden uitgevoerd: het
wat-deel van het commando bevat dan het startadres van de reeks commando's in
de ,u.ROM, die moeten worden uitgevoerd. Anderzijds, wanneer de ,u.ROM actief is,
wordt bij elk gelezen commando ook het end of ,u.ROM-sequence-bit getest: is dit
bit 1, dan wordt na de uitvoering van de instructie (en het eventueel wachten op
de gespecificeerde module(s)), teruggekeerd naar de ,u.PLA.

Met dit mechanisme kunnen gedeeltes van het toestandsdiagram van de ,u.be
sturing, die daarvoor geschikt zijn, in de ,u.ROM worden geplaatst. In de ,u.PLA
komt voor zo'n commando-reeks een commando, n1. een ,u.PLA- ,u.ROM-call van
zo'n ,u.ROM-'subroutine'. Na afloop van de uitvoering van deze reeks ,u.ROM
instructies zal worden teruggekeerd naar de ,u.PLA, om daar de uitvoering van het
in 8.1 geschetste proces te vervolgen.
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Het selecteren van de juiste bron van commando's (uit de JLPLA of de JLROM)
en de verdere besturing van JLPLA en JLROM wordt een taak voor een kleine state
machine. die by. de JLPLA- JLROM-call uit het commando moet kunnen detecteren.
en ook het end of JLROM-sequence-bit uit de JLROM krijgt toegevoerd. en op grond
daarvan bepaalt welke bron van commando's moet worden geselecteerd (JLPLA of
JLROM). of de JLPLA een clock krijgt. en of de JLROM-IP (instruction pointer. JLIP)
met 1 wordt verhoogd. Door ook de taak van de CmdDispatcher in deze state
machine in te voegen (o.a. omdat deze ook de clock van de JLPLA moet kunnen
besturen). ontstaat een state machine die de JLbesturing bestuurt. en daarom de
naam nano-besturing krijgt. In figuur 8.24 staat de combinatie van JLPLA en
JLROM tot JLbesturing getekend: de met een sterretje gemerkte signalen vormen de
verbinding met de nano-besturing: deze komt in 8.4 nog ter sprake.

reset clock

MustWoit'I
I

d't' I oldcon lies Istat
I
I

PLA2.StortAdres
wot

ejJ1P-source ~~'-".7

'Iood flIP
wie

.
uPLA-ClockEnoble

I I B
I I iIi
I wat Iwachtl I
I I 0P 1'0

I I '"I I i

}JROM

L.!::::::::==cmdAcc~pted
1..4

L~~~~~~~ NewCmd1..4
end of jJROM-sequence'

figuur 8.24 : schema van de totale JLbesturing

Linksboven in deze figuur is de JLPLA (met toestands-register) te herkennen. mid
denonder de JLROM (met links daarnaast de instructie-pointer en aanverwanten:
de circuit elementen rond JLIP zullen in het vervolg nog ter sprake komen).

Aan de rechterzijde staan de signalen voor het versturen van commando's naar
de modules en de daarbij behorende stuur- en status-signalen (ModuleCmd-bus).
De wie. wat en wacht op-velden uit de JLPLA en JLROM worden toegevoerd aan een
multiplexer (JLcommand<rMUX). die tussen deze twee bronnen kiest op grond van
het signaal select JLPlA/JLROM uit de nano-·besturing.

Het wat-veld uit de multiplexer wordt aangesloten op de ModuleCmd-lijnen
(het uit te voeren commando).

Het wie-veld wordt (1) (samen met een deel van het wat-veld: onder de naam
CmdType) naar de nano-besturing geleid. om de 'eigen' commando's (d.w.z. voor
de instructie-decoder of de JLbesturing) te kunnen onderscheiden van commando's
voor de modules en (2) naar een multiplexer en demultiplexer voor de
CmdAccepted- resp. de NewCmd-lijnen van de modules geleid.

Het NewCmd-i signaal uit de nano-besturing wordt via een van de lijnen
NewCmd1..4 naar de bedoelde module doorgegeven: dit geschiedt met een demulti
plexer. die gestuurd wordt door het wie-veld (de NewCmd-lijnen van de overige
mod'ules blijven laag. omdat het commando op ModuleCmd niet voor hen bestemd
is). In omgekeerde richting zorgt de ernaast staande multiplexer ervoor. dat het
CmdAccepted-signaal van de geadresseerde module op CmdAccepted-i terecht komt
(de CmdAccepted-lijnen van de overige modules zijn niet interessant voor de
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besturing).
De ModuleBusy-lijnen van de modules worden met de wait-lijnen (het wacht

op-veld uit de JLcommando-MUX) op de in figuur 8.17 aangegeven manier gecom
bineerd tot een lijn MustWait naar de nano-besturing. die actief wordt. als er echt
gewacht zal moeten worden.

Door deze concentratie- en expansie-schakelingen zijn de 4+4+4+4=16 signalen
geconcentreerd tot 3 signalen voor de nano-besturing. hetgeen een winst van 13
lijnen betekent. De concentratie en expansie van CmdAccepted en NewCmd is
mogelijk. doordat alleen de lijnen van de geadresseerde module interessant zijn
voor de nano-besturing. de overige niet.

De signalen die in figuur 8.24 als afkomstig "van de instructie-decoder" zijn
aangegeven. zijn de volgende signalen (vergelijk figuur 8.3 en de signaal
bespreking aan het einde van 8.2):

• van decode_PLA1 : pv1. copr en len.
• van decode_PLA2 : pv2. valid. op1.2_specs (niet JLROM-StartAdres. dat gaat

naar de multiplexer voor JLIP).
• van de registers met de eigenschappen van general- en short-operanden :

indexed1.2. mode1.2. access c1ass1.2 en short (aanduiding van processor regis
ter of de opties van een string-instructie).

• en verder : bit 0 van RegList en bit I van het CFG-register.
• tenslotte lopen ook de interrupt-lijnen NMI en IRQ naar het AND-veld van

de JLPLA (deze twee lijnen zijn niet getekend in figuur 8.24).

Dit zijn nogal wat lijnen bij elkaar; er zijn echter mogelijkheden om een aantal
van deze lijnen te combineren tot minder ingangslijnen voor de JLPLA. omdat er in
elk van de toestanden van het toestandsdiagram slechts op een beperkt deel van
de ingangslijnen wordt getest. kunnen met een multiplexer de bovengenoemde sig
nalen worden geconcentreerd tot veel minder ingangslijnen voor de JLPLA: met de
multiplexer worden dan de relevante ingangssignalen (d.w.z. de signalen waarop
getest moet kunnen worden) naar de JLPLA doorgegeven.

PPLA of ,uROM

Bij de afweging. of een reeks instructies in de JLPLA of in de JLROM moet worden
gecodeerd. spelen de volgende verschillen in eigenschappen van de beide machines
een rol: bij de JLPLA kan een willekeurige next state worden gespecificeerd. en kan
in elke produktterm op een willekeurige set ingangscondities worden getest: bij de
JLROM is de next state altijd de oude (huidige) toestand +1 en kan er niet op
ingangscondities worden getest (afgezien van de vier wacht op-bits om te wachten
op de voltooiing van de commando's door de modules).

De JLROM geeft dus minder flexibiliteit. maar geeft weI een aanzienlijke bespa
ring in breedte van de rijen in de JLPLA. en dus in chipoppervlak. Voor reeksen
JLcommando·s. die geen hinder ondervinden van de genoemde beperkingen van de
JLROM t.O.V. de JLPLA. kan dus de JLROM worden gekozen. Voor elk gedeelte van
de instructie-uitvoering kan dus worden gekozen. in welk van de beide machines
de te genereren logica wordt ingevuld; enkele voorbeelden ter illustratie:

• de reeksen commando's voor de berekening van effectieve adressen (voor een
general operand) kunnen worden gei'mplementeerd als een reeks JLcomman
do's in de JLROM. omdat daarin alleen hoeft te worden getest op de
ModuleBusy-lijnen van de vier modules.

• het wijd vertakte beslissingsschema van figuur 8.13 komt uiteraard in de
JLPLA.

• de reeks JLcommando's die de executie van een specifieke instructie implemen
teren. staat dus (voor de meeste instructies) in de JLROM; voor sommige
instructies is echter een beslissingsstap nodig. die niet in de huidige opzet
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van de J,LROM valt te implementeren. en dus in de J,LPLA geplaatst moeten
worden (bv. conditionele branch, het loop-mechanisme bij string- en
block-instructies); dan komen de beslissingsstappen in de J,LPLA en de reek
sen J,Lcommando's zonder beslissingen in de J,LROM.

De mogelijkheid om een reeks J,Lcommando's in de J,LROM te plaatsen (als ze daar
voor geschikt zijn), biedt nog meer voordelen. wanneer de betreffende reeks
J,Lcommando's meerdere keren voorkomt: dan kan er, net als bij subroutines in een
programmeertaal. nog meer 'verdiend' worden (op het aantal produkttermen in de
J,LPLA resp. het aantal rijen in de J,LROM): de code voor de subroutines komt maar
een keer voor (in de J,LROM) , en de aanroep daarvan kost steeds maar een pro
duktterm in de J,LPLA. Een voorbeeld van zo'n meerdere keren te gebruiken sub
routine is de reeks J,Lcommando's. nodig om de PC van de stack te halen (zie tabel
8.19). Zo'n 'pop PC-routine kan op een aantal plaatsen goed worden gebruikt.

omschakeling tussen PPLA en pROM

De omschakeling van J,LPLA naar J,LROM gebeurt door een commando
'J,LPLA- J,LROM-call' op te nemen in de J,LPLA: dan zal de J,LIP worden geladen met
het startadres van de gewenste routine (dit staat in het wat-veld van het com
mando): omdat er bij de start van de feitelijke executie van een instructie uit zo'n
honderd routines in de J,LROM (een per instructie) moet worden gekozen, is het
handig om ook een 'J,LPLA - J,LROM multi-way call'-commando in de J,LPLA op te
kunnen nemen: ook dan wordt overgeschakeld van J,LPLA naar J,LROM, maar het
startadres komt nu niet uit het wat-veld, maar uit decode_PLA2: deze bevat voor
iedere instructie het startadres van de bijbehorende routine in de J,LROM.

De uitvoering van een reeks J,Lcommando's in de J,LROM door een commando in
de J,LPLA kan worden beschouwd als een 'subroutine call' van een J,LROM-routine
vanuit de J,LPLA. Om ook subroutine calls (op beperkte schaal) van een J,LROM
routine door een andere J,LROM-routine mogelijk te maken, wordt er een extra J,LIP
register (n!. J,LIP2) bij J,LIP geplaatst (zie figuur 8.24): bij een subroutine call vanuit
J,LROM (naar J,LROM) wordt J,LIP+1 geschreven in J,LIP2: bij een subroutine return
wordt J,LIP2 gecopieerd naar J,LIP (dit kan ook worden beschouwd als een J,Lcode
jump naar de inhoud van J,LIP2). Deze implementatie geeft, zoals al gezegd, een
'beperkt' call-mechanisme: vanuit een als subroutine aangeroepen J,LROM-routine
kan niet nog eens een subroutine call worden gedaan (als er tenminste een nette
terugkeer in de uitgangsroutine gewenst is), m.a.w. J,LROM-subroutines mogen niet.
genest worden: als dat toch gewenst zou blijken, zou er een kleine stack bij J,LIP
kunnen worden toegevoegd. maar in de huidige opzet lijkt een 1-niveau diepe
'stack' (n!. register J,LIP2) voldoende). Bij een J,LROM subroutine aanroep wordt
J,LIP2 geladen met J,LIP+ 1. en bevat dus het adres van de instructie na de call
instructie (zoals gebruikelijk bij een subroutine aanroep).

De J,LIP moet dus met een van de vier volgende adressen kunnen worden
geladen: J,LIP+l (het normale geval), J,LIP2 (J,LROM subroutine return), het wat-veld
van het commando (J,LPLA- J,LROM-call), of het 'J,LROM-StartAdres'-veld uit
decode_PLA2 (J,LPLA- J,LROM multi-way call).

De laatste, nog niet besproken sprong-instructie is de J,LROM- J,LROM jump,
waarbij de J,LROM geactiveerd blijft, en de J,LIP niet met J,LIP+ I, maar met een adres
uit het wat-deel van het commando wordt geladen.

Een overzicht van de mogelijke commando's, en of deze in de J,LPLA en/of de
J,LROM voor kunnen kamen, en enkele eigenschappen, staan vermeld in tabel 8.25.
De betekenis van de symbolen in deze tabel is als voIgt: een 'A' geeft aan. dat het
J,LROM-startadres in het wat-veld van het J,Lcommando staat; een 'W' geeft aan,
dat de wacht op-bits zinvol te gebruiken zijn: een 'E' geeft aan, dat het end of
J,LROM-sequence-bit zinvol te gebruiken is.

Bij de drie J,LROM- J,LROM instructies is het end of J,LROM-sequence-bit niet zin
vol te gebruiken, omdat
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wle ~PLA ~ROM

een van de modules ja W ja WE
locaal (incl. bus) ja W ja WE
~PLA- ~ROM call ja W t A nee
multi-way ~ROM call ja W t nee
~ROM- ~ROM call nee ja A
~ROM- ~ROM return nee ja
~ROM-~ROM jump nee ja A

tabel 8.25 : soorten ~commando's(t: zie tekst)

• bij een ~ROM-call bet return adres bet adres van de call +1 is (en dat is bet
adres dat in ~IP2 wordt bewaard): na afloop van de ~ROM subroutine is bet
end of ~ROM-sequence-bitvan de call-instructie dus niet meer bereikbaar.

• een ~ROM-return kan niet bet einde van een ~ROM-sequencezijrl'. omdat dan
de subroutine beeindigd zou worden met een terugkeer naar de ~PLA i.t.t.
wat bet ~commando zegt. nl. een ~ROM-~ROM return.

• voor een ~ROM-jump geldt betzelfde als voor de ~ROM-return: bet ~com

mando specificeert. dat er verder moet worden gegaan in de ~ROM. en niet
dat er terug moet worden gekeerd naar de ~PLA.

Bij dezelfde drie ~commando'szijn ook de wacht op-bits niet zinvol te gebruiken:
die wacbtcondities badden evengoed bij bet voorafgaande ~commando kunnen
worden geplaatst.

t Bij een ~PLA- ~ROM call worden de ingangscondities (testen op signalen uit
de instructie-decoder) twee keer getest: de eerste keer. wanneer de produktterm
actief wordt. die als ~commando de ~PLA- ~ROM-call bevat. en de tweede keer
na terugkeer uit de ~ROM-routine. wanneer de nieuwe toestand wordt bepaald:
indien de ingangscondities. waarop getest wordt in de betreffende produkt
term(en). kunnen veranderen tijdens de uitvoering van de ,uROM-routine. moet er
op worden gelet. dat deze condities zowel voor als na de uitvoering van de
~ROM-routinezullen worden geevalueerd. De eventueel gespecificeerde wacbtcon
dities worden. conform de gegeven definitie pas getest na de uitvoering van bet
~commando.d.w.z. na de uitvoering van de ~ROM-routine.

Een mogelijke codering van de wie-velden is aangegeven in tabel 8.26.

wle
inboud wat

code betekenis

000 module 1 commando voor module 1
001 module 2 commando voor module 2
010 module 3 commando voor module 3
011 module 4 commando voor module 4
100 ~PLA - ~ROM call ~ROM adres
101 ~ROM - ~ROM jump ~ROM adres
110 ~ROM - ~ROM call ~ROM adre~'

111 diversen o.a. onderscbeid tussen diversen

tabel 8.26 : codering van bet wie-veld

Onder 'diversen' in deze tabel vallen o.a. de volgende commando's :
• local command (incl. NOP en transfers over de interne bus)
• ~ROM- ~ROM return
• ~PLA - ~ROM multi-way call
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alternatief distributie / adressering

De multiplexer en demultiplexer. en de aparte lijnen NewCmd en CmdAccepted
naar elke module zouden kunnen worden vervangen door gemeenschappelijke
lijnen NewCmd. CmdAccepted en ModuleAddress (het wie-deel van het com
mando). zoals in figuur 8.27 is aangegeven.

wie

NC

CA

(0)

wie ===="'lFI
NC---~

CA----j

(b)

NC '" NewCmd
CA '" CmdAccepted

wie~decoder
selected

NC NC.j

CA--cb-=--CA.j

(c)

figuur 8.27 : twee opzetten voor NewCmd en CmdAccepted
(a) huidige situatie (b) alternatief
(c) toegevoegd circuit in elke module bij (b)

In de tweede opzet vervallen de multiplexer en demultiplexer in de ,u.besturing:
daarvoor in de plaats komt in elke module een schakeling zoals getekend in figuur
8.27c. waarin het adres (wie) wordt gedecodeerd: als de betreffende module gese
lecteerd is. wordt de gemeenschappelijke lijn NewCmd doorgegeven naar de eigen
NewCmd-j. en wordt de eigen CmdAccepteeJ-j doorgegeven naar de gemeenschap
pelijke lijn CmdAccepted (dit is een three-state lijn. waarop alleen de
geadresseerde module een signaal mag plaatsen). .

Qua benodigde poorten en bedrading ontlopen de beide methoden elkaar niet
veel: de poorten e.d. uit de multiplexer en demultiplexer van de eerste methode
worden bij de tweede methode verdeeld over de modules. In aantallen draden
maakt het ook weinig uit: voor de eerste methode 8 lijnen (2 per module). en voor
de tweede methode 5 (2 + 3 (adres) gemeenschappelijke lijnen; er zijn drie
adreslijnen nodig. omdat er ook een code moet zijn. waarbij geen van de modules
geadresseerd wordt). .

Naarmate het aantal modules groter wordt. worden de aantallen draden weI
flink verschillend (bij n modules geeft de eerste methode 2n lijnen. en de tweede
2 + [log(n+l)!). maar met het onderhavige aantal modules maakt het weinig of
niets uit (voor de nano-besturing maken de beide methodes overigens in het geheel
geen verschil. omdat bij beide methoden dezelfde in- en uitgangen van de nano
besturing op dezelfde manier gebruikt worden).

Ook de logica voor MustWait zou op een iets andere manier kunnen worden
verdeeld. door niet een ModuleBusy-signaal van elke module naar de ,u.besturing te
sturen. maar een wait-i-signaal van de ,u.besturing naar elke module: in de module
kan dan dit wait-i-signaal worden gecombineerd met z'n ModuleBusy. waarna via
een open collector lijn (MustWait) de status wordt doorgegeven: deze lijn is hoog.
als er niet gewacht hoeft te worden. en kan door elke module omlaag worden
getrokken. als er echt op die module moeten worden gewacht: deze opzet is in
figuur 8.28 getekend.
Een vergelijking tussen de beide methodes leert. dat dit nog minder uitmaakt dan
bij NewCmd en CmdAccepted: de OR-poort uit figuur 8.17 wordt vervangen door
een wired-OR lijn (MustWait). het aantal verbindingen tussen ,u.besturing en de
modules is in het eerste geval n. in het tweede geval n+l (bij n modules).
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modules
+

wait.' j

wat2 i l--. ...-----,

centrole b..turin9

MustWait
~:

modulescentrole besturinc;

open co/lector

figuur 8.28 : twee opzetten voor de generatie van MustWait

parallellisme

De ontwikkelde architectuur ondersteunt het parallel werken van modules: er kan
een reeks commando's voor verschillende modules worden gegeven. waarna bij het
laatste commando wordt gewacht totdat aIle (geactiveerde) modules klaar zijn.
Zodoende kunnen de modules parallel werken. en houdt de programmeur van de
,uPLA en de ,uROM volledige vrijheid. om te bepalen. welke commando's parallel
uitgevoerd kunnen (moeten) worden.

8.4 nano-besturing

De nano-besturing is een unit. die dient ter besturing van de in 8.3 besproken
,ubesturing. by. het op de juiste manier laten samenwerken van de ,uPLA en de
,uROM; ook de in 8.3 genoemde functies van de CmdDispatcher worden door de
nano-besturing vervuld.

De ingangen van de nano-besturing zijn de volgende signalen uit de ,ubesturing:
• MustWait - indien deze hoog is. mag er geen clockpuls voor ,uPLA of ,uROM

worden gegeven. maar moet daarmee worden gewacht. tot deze lijn weer
laag is geworden.

• CmdAccepted-i - de CmdAccepted-lijn van de module voor welke het huidige
,LLCommando bestemd is.

• end of ,uROM-sequence - een bit uit de ,uROM. dat hoog is. indien (na de uit
voering van dit ,ucommando) moet worden teruggekeerd naar de ,uPLA.

e CmdType - dit omvat het wie-veld van het ,ucommando (zie tabel 8.26) (en
een deeI van het wat-veld om onderscheid te kunnen maken tussen de
'diverse' commando·s. die onder deze tabel aangegeven zijn).

De uitgangen van de nano-besturing zijn:
• select ,uPLA/,uROM - selecteert via de ,ucommando-MUX het ,ucommando uit

de ,uPLA of uit de ,uROM.
• ,uPLA-CiockEnable - bestuurt het doorgeven van een clockpuls naar de ,uSM.
• load ,uIP - laadt ,uIP met een van de vier mogelijke bronnen.
• ,uIP-source - geeft aan welke van de bronnen voor ,uIP moet worden gebruikt.
• load ,uIP2 - laadt ,uIP2 met ,uIP+1.
• NewCmd-i - geeft aan. dat er een commando voor een van de vier modules op

ModuleCmd staat.
• enable local command - dit signaal wordt hoog voor het activeren van een

locaal commando of een transfer over de interne bus. Deze lijn is nodig.
omdat. indien MustWait=l. dit locaal commando meerdere clockcycli op de
uitgangen van de ,ucommando-MUX kan staan. terwijl het commando toch
maar een keer mag worden uitgevoerd.
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Vit de tot nu toe gegeven definities van de signalen. het commando-protocol
(in 3.2). en de beschrijving in het voorgaande deel van dit hoofdstuk. voIgt vrij
eenvoudig een implementatie voor de nano-besturing. met (alweer) een state
machine; de betreffende PLA wordt nano-PLA(nPLA) genoemd. Het toestands
diagram van deze state machine staat in figuur 8.29. de equivalente toestandstabel
in tabel 8.30. Een opmerking vooraf: het signaal select fJ.ROM/fJ.PLA is een van de
(drie) toestandsbits. en is laag in de drie bovenste toestanden (fJ.PLA). en hoog in
de drie onderste toestanden (fJ.ROM).

2.

I
_ lDulu-eaJl:

,.n>- de<_J>LA2.s..nA_

....OM all : ",P- .",-vold; "',,- "'P+11
p,ROM jump : "sP- ••-veld

p,ROM return ~ ",Jp- ~P2

local A MustW•• end=TQl:r....=O...=.eq=..=na='

enable local cmd: ~p-~p+t

eftd Of ,dlO............. 2
local It. MustWIit:
enable local cmd jljP- J4P+ 1

Cmdke._-l

V
M\lIstWail

figuur 8.29 : toestands-diagram van de nano-besturing

In deze tabel staan de afkortingen mw. end en ace voor de ingangen MustWait.
end of fJ.ROM-sequence en CmdAccepted-i; voor de toestanden zijn afkortingen vol
gens tabel 8.31 gebruikt.

Een toelichting bij dit diagram en deze tabel (de nummers tussen haakjes slaan
op de produktterm-nummers in tabel 8.30):

Wanneer een commando uit de fJ.PLA wordt gelezen (toestand Ps). zijn vier soor
ten fJ.commando·s mogelijk:

• een commando voor een module: geef een puIs op NewCmd-i. en ga naar toe
stand Pm (1); wacht daar zolang het commando niet geaccepteerd is of
MustWait=1 (8a.b); is het commando geaccepteerd en hoeft er ook niet meer
gewacht te worden (9). geef dan een clockpuls om de nieuwe toestand te
laden. en ga terug naar toestand Ps.

• voor een locaal commando gebeurt er ongeveer hetzelfde. afgezien van het
feit. dat er niet op het accepteren van het commando gewacht hoeft te
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old CmdType mwend
new

te activeren uitgangen
state

ace
state

nr

module - - - Pm NewCmd-i 1
local 1 - - PI enable local cmd 2

Ps local 0 - - Ps enable local cmd; ,u.PLA-ClockEnable 3
,u.ROM call - - - Rs ,u.IP- wat-veld 4
,u.ROM multi-call - - - Rs ,u.IP- decode_PLA2.StartAdres 5

PI
- 1 - - PI - 6
- 0 - - Ps ,u.PLA-ClockEnable 7

1 - -
Pm

8a
Pm

-
0

-
8b- -

- 0 - 1 Ps IJ.LPLA-ClockEnable 9
module - - - Rm NewCmd-i 10
local 1 - - RI enable local cmd 11
local 0 0 - Rs enable local cmd: ,u.IP- ,u.IP+1 12

Rs local 0 1 - PI enable local cmd 13
,u.ROM call - - - Rs ,u.IP- wat-veld; ,u.IP2 - ,u.IP+1 14
,u.ROM jump - - - Rs ,u.IP- wat-veld 15
,u.ROM return - - - Rs ,u.IP- ,u.IP2 16
- 1 - - RI - 17

RI - 0 1 - PI - 18
- 0 0 - Rs ,u.IP- ,u.IP+1 19

1 - -
Rm 20a-

0
-

20b
Rm

- -
- 0 0 1 Rs ,u.IP- ,u.IP+1 21
- 0 1 1 PI - 22

tabel 8.30 : toestands-tabel van de nano-besturing

afk. toestand
Ps ,u.PLA start
Pm ,u.PLA wait module
PI ,u.PLA wait local command
Rs ,u.ROM start
Rm ,u.ROM wait module
RI ,u.ROM wait local command

tabel 8.31 : afkortingen voor de toestanden van de nano-PLA

worden. Is MustWait=O. kan die na het uitvoeren van het locaal commando
ook niet hoog worden. en kan het commando dus direct uitgevoerd worden.
en kan de nieuwe toestand worden geladen (3); is MustWait=l. kan alvast
het commando worden uitgevoerd (2). en wordt overgegaan naar toestand
PI. om daar te wachten tot MustWait laag wordt (6); is dat zover. wordt
teruggekeerd naar de uitgangssituatie. en wordt de nieuwe toestand geladen
(7).

• voor een ,u.PLA- ,u.ROM-call wordt ,u.IP geladen uit het wat-veld en wordt
overgegaan naar de ,u.ROM -gedeelte van het diagram (4).

• voor een ,u.PLA- ,u.ROM-multi-way call gebeurt er vrijwel hetzelfde. aIleen
wordt ,u.IP nu geladen met het ,u.ROM-StartAdres uit decode_PLA2 (5).
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Wanneer een commando uit de p.ROM wordt gelezen (toestand Rs). zijn vijf soor
ten commando's mogelijk:

• een commando voor een module: geef een puIs op NewCmd-i. en ga naar toe
stand Rm (10). om daar te wachten op het accepteren van het commando en
MustWait=O (20a.b). Is het commando geaccepteerd. en MustWait=O. zijn er
twee mogelijkheden. afhankelijk van end of p.ROM-sequenc.e: betreft het niet
het einde van zo'n reeks p.ROM-instructies. keer dan terug naar toestand Rs.
waarbij de p.IP met 1 wordt verhoogd (20. om de volgende p.ROM
instructie uit te gaan voeren; is het weI het einde van, zo'n reeks. ga dan
terug naar het p.PLA-deel (22) .

• een locaal commando: wanneer MustWait=O hoeft er niet te worden gewacht:
is het niet het einde van een p.ROM-instructie reeks. voer dan het commando
uit. verhoog p.IP en ga verder in de p.ROM (12): is het echter weI het einde
van zo'n reeks. voer dan het commando uit en ga terug naar de p.PLA (13).
Wanneer MustWait...l, voer dan het commando uit en ga naar toestand RI
(10. en wacht daar totdat MustWait==O (17): is dat gebeurd. ga dan terug
naar toestand Rs onder verhoging van p.IP (19). tenzij het het einde van een
p.ROM-instructie-reeks betreft. ga dan terug naar het p.PLA-deel (18).

• de p.ROM-+ p.ROM call. jump en return: voer de juiste operaties op p.IP en
p.IP2 uit (zie tabel 8.30. termen 14-16) en blijf in toestand Rs om de eerste
p.ROM-instructie op het adres. aangewezen door de nieuwe p.IP. uit te gaan
voeren.

Na een terugkeer van p.ROM naar p.PLA wordt in toestand PI het signaal MustWait
geevalueerd. zodat dan wordt gewacht op de in p.PLA-+ p.ROM call-instructie
gespecificeerde wachtcondities.

waarom geen PPLA--+ pROM-return

Er is gekozen voor een end of p.ROM-sequence-bit. en niet voor een p.commando
p.ROM-+ p.PlA-return. omdat zo'n return constructie voor elke vanuit de p.PLA aan
te roepen p.ROM-routine nodig is. Aangezien er voor elke instructie minstens zo'n
p.ROM-routine nodig is. zijn dat er, minstens zo'n honderd.

Een p.ROM-+ p.PlA-return p.commando zou voor elk van deze p.ROM-routines
een extra rij in de p.ROM vergen. nl. voor de extra p.instructie: het alternatief. een
end of p.ROM-sequence-bit bij elk p.commando vergt een kolom extra in de p.ROM.

Ais we er vanuit gaan. dat de gemiddelde lengte van een p.ROMroutine L
p.commando·s is (en dus L rijen vergt). en de breedte van de p.ROM (het aantal
kolommen. ook de adresdecoder meegerekend) B bedraagt. vergt het toevoegen
van een end of p.ROM-sequence-bit L bits per p.ROM-routine. terwijl de methode
met de p.ROM-+ p.PlA-return-instructie B bits per p.ROM-routine zou vergen.

Aangezien de lengte van de meeste p.ROM-routines niet erg groot zal zijn. en
zeker een stuk kleiner zal zijn dan het aantal uitgangen plus adresbits van de
p.ROM. is de eerste methode (end of p.ROM-sequence-bit) gunstiger is voor het aan
tal bits (en dus de chip-oppervlakte) van de p.ROM. vandaar dat deze gekozen is.

Een bijkomend voordeel is. dat elke p.ROM-routine een instructie korter wordt.
en daardoor sneller uitgevoerd kan worden.

8.5 ,ucode: invulling van de ,uPLA en de ,uROM

In het voorgaande deel van dit hoofdstuk is een structuur ontwikkeld. die de
stappen uit 8.1 uit zou kunnen voeren. Nu deze structuur besproken is. zal de
afbeelding van deze stappen op deze structuur worden ingevuld.

Zoals aan het begin van 8.3 al gezegd. kunnen de stappen uit 8.1 in een groot
toestandsdiagram worden opgesteld; sommige delen hiervan kunnen in de p.ROM
i.p.v. in de p.PLA worden geplaatst.
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fetching en decodering

Ret deel van het toestandsdiagram in figuur 8.20 beslaat de stappen 1. 2 en 3 uit
8.1 (mits daarin het commando "reset indexed" wordt toegevoegd bij de overgang
van GetIRO naar decodel (bij "*4")). Ret dee!. dat hierop voIgt. en stap 4
implementeert. is in figuur 8.32 getekend.

decode2 *5 load "mode" reg's

*6 0: deliver IndexByte (0)
pv2 & valid *5 *7 load gen1 indexed

*8 load gen2 indexed

indexed1 *6

indexed1
&

indexed2

indexed1 &
indexed2

: *6

figuur 8.32 : toestandsdiagram voor het verwerken van index bytes

Als uit de lijnen indexedl en -2 blijkt. dat een indexed addressing mode is gekozen.
wordt aan de queue unit opdracht gegeven een index byte door te geven (*6). dat
daarna via een puIs op load genl/2 indexed (*71*8) in de set registers voor genl of
gen2 wordt geladen.

operand fetching en -storing

De volgende stap is het ophalen van de operanden; omdat het nogal wat extra
ruimte in de ,u.ROM zou vergen. indien voor elke instructie apart een reeks
commando's zou moeten worden gegeven om die operanden te laden. inclusief aIle
bijbehorende adresberekeningen (bv. voor een general addressing mode). wordt
een andere, manier gebruikt: een gemeenschappelijk deeI in de ,u.PLA. In
decode_PLA2 worden per instructie enkele bits toegevoegd met een codering van
de bij die instructie aanwezige general operanden. en Of (en zo ja. hoe) deze
operanden al voor de feitelijke executie kunnen worden geladen; dat kan dan in
een (voor aIle instructies gemeenschappelijk) deel v:m de ,u.PLA i.p.v. (voor vele
instructies apart) in de ,u.ROM gebeuren. Ook een ander alternatief. een aantal
,u.ROM-caIls aan het begin van de ,u.ROM-reeks voor elke instructie. vergt veel meer
bits dan een paar bits in decode_PLA2 (beide gerekend per instructie).

In decode_PLA2 komt dus voor elke instructie een gecodeerde specificatie van
de operanden (o.a. access class en operand size), waarbij ook gespecificeerd kan
worden, dat een operand opgehaald moet worden, en in een bepaald register. bv.
de accumulator. moet worden geplaatst. Op deze manier kan de feitelijke ,u.ROM
routine voor de uitvoering van de instructie zich concentreren op de bewerkingen
die bij de instructie horen, en niet op het ophalen van de operanden. dat al in het
voorgaande gemeenschappelijke deel in de ,u.PLA is verzorgd; voor general
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operanden worden de volgende gevallen onderscheiden:
• geen general operand
• weI een general operand. maar die hoeft niet van te voren (d.w.z. voor de

aanroep van de bij de instructie behorende JLROM-routine) te worden
opgehaald

• general operand: indien de operand in het geheugen staat (zoals gespecificeerd
in de addressing mode). voer dan de adresberekening uit: de operand hoeft
niet te worden gelezen

• idem. nu wordt een operand in het geheugen weI gelezen: deze komt in D.read
terecht.

• general operand. een eventueel benodigde adresberekening wordt uitgevoerd.
en de operand wordt in register temp van de execution unit geplaatst.

• idem. nu met register accu i.p.v. temp.
• idem. nu met de coprocessor als bestemming

Door het op figuur 8.32 volgende deel van de JLPLA wordt onderscheid gemaakt
tussen deze gevallen. en. indien in deze specificatie in decode_PLA2 aangegeven.
wordt een adresberekening uitgevoerd voor model en mode2: mogelijk wordt de
bijbehorende operand ook gelezen en in het gespecificeerde register geplaatst.
Daarna voIgt de in 8.3 genoemde multi-way call: een sprong naar de JLROM
routine van de instructie. die in het instructie-register staat: in decode_PLA2 staat
voor elk van de instructies het startadres van de bijbehorende JLROM-routine ver
meld. In deze JLROM-routines kunnen de te verwerken operanden al klaar staan.
indien dat (op de bovenstaande manier) is gespecificeerd in decode_PLA2. In de
routine hoeven dus aIleen de JLcommando's voor de feitelijke uitvoering van de
instructie vermeld te worden. Ook het opbergen van het resultaat hoeft niet in
deze routine te gebeuren: dit kan. net als het ophalen van operanden. in een. voor
aIle instructies gemeenschappelijk. deeI van de JLPLA gebeuren. nl. na de terugkeer
uit de JLROM (vanuit de JLPLA-toestand(en) volgend op de multi-way call): dan
worden een aantal bits uit decode_PLA2 getest. die aangeven. wat er met een (evt.)
resultaat moet gebeuren:

• helemaal niets (bv. als er geen resultaat is)
• wegschrijven vanuit accu naar general operand # 1
• idem naar general operand # 2
• wegschrijven vanuit D.write naar het geheugen (bij addressing mode ;c regis

ter)
• wegschrijven vanuit de coprocessor
Dit inlezen resp. wegschrijven van operanden in een voor aIle instructies

gemeenschappelijk deel van de JLPLA wordt verder als Get- en PutOperand
aangeduid: de al meerdere malen genoemde bits in decode_PLA2. die specificeren.
wat Get- en PutOperand moeten doen. vallen onder het veld opl.2_specs in figuur
8.3a.

De zeven genoemde gevallen van GetOperand verschillen in de mate waarin ze
de operand richting execution unit brengen: bij de eerste is er helemaal geen gen
eral operand. bij de tweede weI. maar wordt die op een niet-standaard manier
gebruikt. en wordt er daarom niets klaargezet. Bij de derde wordt aIleen een
adresberekening uitgevoerd: deze manier van GetOperand wordt gebruikt bij
access class = addr: dan levert de operand een adres. dat echter niet het geheugen
adres van een te laden operand is (bv. JUMP en ADDR (load effective address)) ...

Bij de vierde wordt de operand binnen de processor gebracht. en weI zoo dat
deze over de interne bus is uit te lezen: bij een register addressing mode (de
operand staat in een van de registers van de execution unit. RO.. R7) is dat al het
gevaI. en hoeft er niets te gebeuren: bij een immediate addressing mode moet de
queue unit een immediate waarde uit de queue lezen en in Q.imm plaatsen. Bij de
overige addressing modes bevindt de operand zich in het geheugen en wordt eerst
het geheugenadres berekend. zoals gespecificeerd in de addressing mode. Daarna
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wordt de de operand door de databus unit uit het geheugen gelezen en in register
D.read geplaatst. De operand bevindt zich nu in Rn. Q.imm of D.read. en kan dus
zo naar de interne databus worden uitgelezen. In de bij de instructie behorende
jLROM-routine kan deze 'voorbereide' operand met een geparameteriseerde bus
transfer. zoals

bus: parm1 -+ A.in
worden gebruikt. Dan zal een van de registers Rn. Q.imm of D.read als source
worden geselecteerd. afhankelijk van de addressing mode in model (analoog voor
general operand #2. dan worden de notatie parm2 en register mode2 gebruikt).

De drie laatste vormen van GetOperand gaan 't verst: na de voor de voor
gaande vorm beschreven stappen wordt parml naar register temp of accu of naar
de coprocessor verplaatst. Hetzelfde effect had kunnen worden bereikt met een
geparameteriseerde bus-transfer van het begin van elk van de jLROM-routines.
waarvoor dit nodig is: door gebruik te maken van deze vorm van GetOperand
(codering in decode_PLA2 en enkele toestanden in de jLPLA i.p.v. een jLROM-call
voor een behoorlijk groot aantal instructies) wordt minder chip-oppervlakte
gebruikt.

Bij een coprocessor-instructie wordt de operand vanuit parml naar D.write
getransporteerd. en daarna schrijft de databus unit de operand naar de coproces
sor. (Bij een coprocessor-instructie met register addressing mode hoeft er
helemaal niets gedaan te worden: de operand bevindt zich dan al in een van de
floating point registers FO..F?)

Voor het wegschrijven van een resultaat (PutOperand) zijn er drie varianten
(afgezien van de keuze tussen general operand # 1 en #2): bij de eerste staat het
weg te schrijven resultaat in register accu en moet dit ofweI in een van de regis
ters (bij een register addressing mode). ofweI in D.write worden geplaatst. waarna
het in het geheugen wordt geschreven (bij de overige addressing modes). Bij de
tweede is het resultaat tijdens de instructie met een geparameteriseerde bus
transfer zoals

bus: A.uit -+ parm1
al in Rn of in D.write (zoals gespecificeerd in model of -2) geschreven: dan hoeft
er tijdens PutOperand in het geval van een register addressing mode niets meer te
gebeuren. en bij de overige addressing modes moet de waarde nog in het geheugen
worden weggeschreven (vanuit D.write).

Bij de derde staat de weg te schrijven operand in de coprocessor: bij een regis
ter addressing mode hoeft er niets meer te gebeuren (het resultaat staat al in een
van de registers FO..F?): in de overige gevallen wordt het resultaat door de
databus unit uit de coprocessor gelezen en in D.read geplaatst: daarna wordt het
(over de interne bus) gecopieerd naar D.write en weggeschreven in het geheugen.

Bij dit wegschrijven van operanden hoeven er overigens geen adresberekeningen
meer te worden uitgevoerd:

• bij een access class read-modify-write is de operand eerst al gelezen (tijdens
GetOperand). en is z'n adres dus bekend. (De waarde van A.calc moet dan
na GetOperand in een tijdelijk register in de adresbus unit worden bewaard
tijdens de executie van de instructie. Bij PutOperand hoeft dan aIleen maar
dit geredde adres weer naar buiten te worden gevoerd. zonder verdere
adresberekeningen. )

• bij access class write is de operand bij GetOperand nog niet gelezen. maar is
de adresberekening daarvoor tijdens GetOperand al weI uitgevoerd. door
voor de betreffende operand de derde genoemde mogelijkheid (aIleen adres
berekening) te kiezen: dit is nodig. omdat de eventuele toevoegingen aan de
basis-instructie. die bij deze operand horen. eerst moeten worden gelezen.
voor eventuele andere toevoegingen. die pas later (bv. tijdens de executie)
nodig zijn. Dus: tijdens GetOperand wordt het adres al berekend (zonder
operand fetch). en in de adresbus unit bewaard (net als bij access
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class=rmw). zodat er tijdens PutOperand geen adres meer hoeft te worden
berekend.

Een bijkomend voordeel van het 'vooraf' berekenen van het adres is, dat
een mogelijke abort Lv.m. deze operand eerder wordt gedetekteerd. zodat er
minder hoeft te worden terugveranderd (zie 6.5).

• bij de access classes read en addr wordt er niet naar deze operanden
geschreven (dit blijkt uit de semantiek van de betreffende instructies).

• bij access class regaddr wordt er ofweI niet geschreven naar de operand.
ofweI er wordt een read-modify-write cyclus uitgevoerd. zoals boven
beschreven.

instructie executie

Na het ophalen van de operand(en). zoals gespecificeerd in het veld op1.2_specs
van decode_PLA2. kan de feitelijke executie van de instructie starten. In principe
is er voor elke instructie een reeks p.commando·s in de JLROM: het startadres van
deze reeks wordt door decode_PLA2 gegenereerd. D.m.v. een multi-way can
wordt dit adres in JLIP geladen en wordt de executie daarna begonnen.
Er zijn enkele uitzonderingen op het principe van een JLROM-routine per instruc
tie):

• bij instructies. die moeten kunnen testen op signalen uit de instructiedecoder
oj.d. (bv. conditionele sprongen. string- en block-instructies). kan niet
zonder meer een JLROM-routine worden gebruikt. omdat in de JLROM niet op
deze signalen kan worden getest: hiervoor zijn twee oplossingen denkbaar:

(1) voeg aan de mogelijke JLcommando's een aantal conditionele sprongen
toe. waarin getest wordt op een van een beperkt aantal lijnen (bv. een
true/false-resultaat van een vergelijking van de ALU-flags met bet
cond-veld).

(2) voer bij deze instructies niet een multi-way call naar de betreffende
JLROM-routine uit. maar gebruik een deeI van het toestandsdiagram in
de JLPLA: daarin kan weI worden getest op deze signalen: de reeksen
JLcommando's. waarin niet wordt getest op deze signalen kunnen als
subroutine in de JLROM worden ondergebracht.

• Voor coprocessor instructies is er niet voor iedere instructie een aparte
JLROM-routine nodig: de (zestien) FPU-instructies kunnen op minder
JLROM-routines worden afgebeeld: zo kan by. voor ADDf. SUBf, DIVf en
MULf dezelfde JLROM-routine worden gebruikt. omdat de processor aIleen
de operanden van en naar de coprocessor hoeft te vervoeren. en dat moet
voor deze vier op dezelfde manier gebeuren (zie [1]. pg. 3-137). De copro
cessor zelf maakt onderscheid tussen deze vier operaties d.m.v. de drie bytes
van de basis-instructie. die naar de FPU zijn verstuurd. Evenzo kunnen de
drietallen MOVf. NEGf en ABSf enerzijds. en ROUNDfi. TRUNCfi en FLOORfi
anderzijds. met een JLROM-routine (per drietal) toe. Zodoende zijn er voor
de 16 FPU instructie 16-7=9 JLROM-routines nodig.

Voor de 4 MMU-instructies kan deze reductie niet plaatsvinden. en daar
voor zijn er dus 4 JLROM-routines nodig.

Voor de 20 ACU-instructies zijn er helemaal geen (extra) JLROM-routines
nodig. omdat deze instructies de routine van de bijbehorende MMU- of
FPU-instructie gebruiken: bij de ACU-instructies moet immers hetzelfde
protocol moet worden gevolgd als bij de corresponderende MMU- of FPU
instructie. Het onderscheid tussen ACU- en andere coprocessor-instructies
wordt al opgeheven in decode_PLA1: deze genereert voor ACU-instructies
nl. de formaat-code van de corresponderende MMU- of FPU-instructie.

In totaal zijn er voor de 16+4+20=40 coprocessor-instructies dus slechts
9+4+0=13 JLROM-routines nodig.

• Voor de (87) instructies. die geen coprocessor gebruiken. kan de afbeelding
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van meerdere instructies op een }LROM-routine ook (in een geval) worden
toegepast: voor de instructies ADD. ADDe. SUB. SUBC. AND. OR. XOR en BIC
(formaat 4) moet exact hetzelfde worden gedaan. afgezien van de operatie in
de ALU: door nu de signalen IRS ..3 (die onderscheid maken tussen deze
instructies) te verwerken in het naar de execution unit te versturen com
mando. kan voor deze acht instructies samen een }LROM-routine worden
gebruikt.

finishing up

Na de executie van de instructie (stap 6 uit 8.t) en het opbergen van het resultaat
(PutOperand = stap 7). is de instructie voltooid en moeten er nog enige 'huishou
qelijke' bezigheden worden verricht (stap 8). voordat met de volgende instructie
kan worden begonnen: de programmateller wordt verhoogd (met de lengte van de
zojuist uitgevoerd instructie) en SP wordt gecopieerd naar register SP_old (beide in
de adresbus unit). zoals beschreven in 4.5. Ret verhogen van de PC moet
trouwens achterwege blijven bij instructies. die de PC zelf veranderd hebben
(zoals sprongen. calls. subroutine- of trap-return). De lengte van de huidige
instructie kan worden bijgehouden door de ADQ control unit. omdat daar
doorheen aIle commando·s. die iets uit de queue lezen; passeren: door deze
commando's te tellen. kan de ADQ control unit dus afleiden hoe lang de instruc
tie is. Bij een PC-update moet deze waarde naar de adresbus unit worden overge
bracht. om daar bij PC te worden opgeteld: hiertoe zijn verschillende
mogelijkheden denkbaar:

(t) De lengte wordt als een deel (5 bits*) van een }Lcommando verstuurd: in de
adresbus unit wordt deze waarde dan bij PC opgeteld (hiertoe moet in de
adresbus unit een verbinding van het ModuleCmdReg naar MUX2 (zie figuur
4.6) worden aangelegd).

(2) De ADQ control unit krijgt een uitgang naar de interne databus. waarover
deze waarde naar A.in kan worden getransporteerd.

(3) er worden vanaf het register in de ADQ control unit. dat de lengte
bijhoudt. vijf lijnen gelegd naar MUX2 in de adresbus unit: deze constructie
is te beschouwen als een implem"tmtatie van figuur 3.8.

Na dit (eventuele) bijwerken van PC en SP_old moet er worden getest. of de
interrupt lijnen actief zijn geworden tijdens de instructie: is dat het geval. dan
moet de bijbehorende interrupt-routine worden gestart: zoniet. dan wordt
opnieuw begonnen met stap 1 uit 8.1: het ophalen (uit de queue) van de volgende
uit te voeren instructie. .

verdeling over JLPLA en pROM

Van de in dit hoodstuk besproken invulling van de stappen 1..8 uit 8.1 komt het
grootste deel van de structuur in de }LPLA. }LROM-routines worden gebruikt voor
de executie (stap 6), en verder kunnen reeksen }Lcommando·s. waarin niet getest
wordt op de ingangssignalen van de }LPLA. ook als }LROM-subroutine worden
gimplemen teerd.

• Voor de codering van de lengte van de instructie zijn 5 bits nodig, omdat de instructies maximaal 22
bytes lang kunnen zijn; dit [pathetische] geval treedt op bij de instructies EXT, INS. MOVM en CMPM;
de:i:e hebben twee general operanden en een derde operand, gecodeerd in een displacement-veld na de in
structie; deze derde operand kan maximaal de waarde 32 aannemen, en past dus in een I-bytes displace
ment. Door nu voor beide general operanden een memory relative. of een external addressing mode te
kiezen, en veor de beide daarbij nodige displacements een zodanig grote waarde te kiezen. dat er 4 bytes
voor nodig zijn. en bovendien nog een indexed addressing mode hieraan toe te voegen [ik zei toch dat het
een pathetisch geval was]. komen er per general operand 1 (index byte) + 2*4 (displacements) = 9 bytes
achter de basis-instructie (3 bytes). De totale lengte van de instructie wordt dan 3 + 2*9 + 1 = 22
bytes.
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Alhoewel dus conceptueel het grootste deel in de JLPLA plaatsvindt. en maar
een klein deel (n!. een van de acht stappen) in de JLROM. is er door de invoering
van de JLROM toch een behoorlijke verkleining van de JLPLA opgetreden (en ook
van de oppervlakte van JLPLA en JLROM samen). Deze verkleining komt tot stand
door het uitsparen van lege resp. redundante velden (condities en new state) in
figuur 8.21. Oat deze verkleining van behoorlijke omvang is. komt omdat het om
zo'n honderd JLROM-routines gaat. dus zo'n duizend toestanden in de JLPLA (als
wordt uitgegaan van een gemiddelde lengte van tien JLcommando's per JLROM
routine). Door de mogelijkheid van subroutines voor meermalen gebruikte reek
sen JLcommando's loopt het voordeel nog meer op, en de invoering van het wacht
op-veld spant de kroon in oppervlakte winst. nl. bijna de helft.
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CONCLUSIES

Bij het ontwerpen van een microprocessor wordt meestal uitgegaan van een een
voudig blokschema (zoals figuur 3.1); naarmate het meer wordt toegespitst op de
specificaties. komen er meer structuren in. die speciaal zijn toegespitst op het
effectief uitvoeren van bepaalde concepten uit de specificaties (zie by. figuur 8.3b;
ook in de evolutie van de p,besturing is dit proces goed te zien: uitgaande van de
(algemene) figuur 8.14 wordt uiteindelijk de (veel meer specifieke) structuur van
figuur 8.24 bereikt).

Behalve het toespitsen op efficiente verwerking speelt ook het streven naar het
beperkt houden van de chip-oppervlakte een rol (bv. de invoering van de p,ROM
naast de p,PLA. en de invoering van het wacht op-veld).

uitbreiding instructie-set

Met de in dit verslag besproken structuur kan de instructie-set ook zonder veel
problemen uitgebreid worden: door toevoeging van de specificaties van de nieuwe
instructies in decode_PLA1 en -2. en het toevoegen van een execution routine in de
p,ROM kunnen deze instructies eenvoudig aan een bestaand ontwerp worden toe
gevoegd.

parallellisme

Voor wat betreft de parallelle verwerking van instructies (meerdere modules zijn
tegelijkertijd bezig met verschillende delen van dezelfde (of verschillende)
instructies). neemt het ontwerp een middenpositie in: Enerzijds is het mogelijk om
een aantal modules tegelijk te'laten werken (de p,besturing deelt een aantal p,com
mando's uit en wacht dan op de voltooiing van de geactiveerde modules); ook het
prefetch proces verloopt parallel aan de overige activiteiten in de processor.
Anderzijds komt in andere microprocessor-ontwerpen soms een veel hogere mate
van parallellisme voor. by. door een ver doorgevoerde pipeline-structuur. Een
dergelijke structuur is voor de 32000 veel moeilijker te maken; een van de oor
zaken hiervoor is de grote variatie in instructie-Iengte (1..22 bytes); een andere
complicatie is het feit: dat adresberekeningen soms het resultaat van een voor
gaande instructie gebruiken. zoals

ADD _ ,RO
MOV disp(RO), _.

waarbij er iets bij RO wordt opgeteld. waarna de volgende instructie de (nieuwe)
waarde van RO in een adresberekening voor een operand gebruikt. Deze instruc
ties kunnen dus niet parallel verwerkt worden. omdat de adresberekening voor de
eerste operand van de MOV pas kan worden uitgevoerd na voltooiing van de
voorafgaande ADD-instructie. In dit geval mag de adresberekening dus pas wor
den uitgevoerd na voltooiing van de voorafgaande instructie; in de meeste gevallen
zal dit echter geen probleem zijn. en zou er dus weI overlap plaats kunnen vinden
tussen executie en adresberekeningen van de eropvolgende instructie. Een snelle
implementatie is mogelijk. indien. wanneer 't kan (meestal), een overlap te laten
plaatsvinden, maar als 't moet (soms). de voltooiing van de voorgaande instructie
af te wachten. Het probleem ligt m.i. hoofdzakelijk in het bepalen of er weI of
geen overlap plaats kan vinden.



- 101 -

vervolg-onderzoek

Er zijn nog een aantal open plaatsen in mijn ontwerp. die in een vervolg
onderzoek zouden kunnen worden uitgezocbt (bv. een nadere invulling van ,u.PLA
en ,u.ROM en een nadere uitwerking van de execution unit).

Daarnaast is bet misscbien interessant alternatieve structuren te onderzoeken.
die misscbien een snellere en/of kleinere (minder cbip-oppervlakte vergende)
implementatie mogelijk maken. Tenslot te valt nog te denken aan een verdere ver
dieping in de problematiek van bet parallellisme.
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appendix A. geavanceerde structuren

Naarmate de integratie-techniek steeds verder voortschrijdt. worden steeds com
plexere microprocessoren mogelijk - hierdoor worden niet alleen bredere adres- en
databussen mogelijk. maar ook worden er structuren en instructies mogelijk. die
dienen ter ondersteuning van technieken bekend uit grote(re) computers zoals
ondersteuning van procedure-talen en array indexering. In deze appendix zal
nader worden besproken. hoe de structuren van de 32000 deze concepten onder
steunen.

A.I ondersteuning van procedure-talen

Bij de implementatie van een taal met procedure-aanroepen (ook recursieve).
locale variabelen. etc. (zoals by. Pascal of Modula-2). is het noodzakelijk per
geactiveerde procedure informatie op te slaan. zoals locale variabelen en een
terugkeer-adres (een geactiveerde procedure is een procedure. die binnengegaan.
maar nog niet verlaten is). Een voor de hand liggende methode voor deze
opslagruimte per procedure is het door de compiler toewijzen van enige geheugen
plaatsen (op een vast adres) per procedure. waarin deze locale variabelen etc. kun
nen worden geplaatst (de terugkeer-adressen worden zoals gebruikelijk op een
stack opgeslagen). Deze eenvoudige methode is echter niet meer te gebruiken.
wanneer recursieve procedure-aanroepen worden toegestaan: iedere keer wanneer
een al geactiveerde procedure nog eens wordt aangeroepen. (een recursieve pro
cedure aanroep dus) moet er nieuwe ruimte beschikbaar worden gesteld voor de
locale variabelen.

Omdat voor elke recursieve aanroep nieuwe geheugenruimte nodig is. en omdat
de compiler tijdens de compilatie niet kan voorzien. hoe diep de recursie zal gaan.
kan deze geheugenruimte-reservering niet tijdens de compilatie (statisch) bepaald
worden. maar moet deze tijdens de executie (dynamisch) geschieden. Toch moet
er tijdens de compilatie al code worden gegenereerd voor deze procedures. waarbij
dus de feitelijke adressen van de variabelen nog niet bekend zijn.

De oplossing voor dit probleem is een datastructuur. die activation record
wordt genoemd; deze structuur bevat de informatie voor een geactiveerde pro
cedure. zoals locale variabelen en terugkeeradres. Bij het binnengaan van een pro
cedure moet er een activation record worden gecreeerd voor de te activeren pro
cedure. bij het verlaten van de procedure moet het activation record weer worden
verwijderd. Deze activation records worden op een stack geplaatst. die groeit of
slinkt al naar gelang het aantal geactiveerde procedures. Vanwege deze plaatsing
op de stack worden activation records ook weI stack frames genoemd.

Het activation record dat behoort bij de actieve procedure wordt aangewezen
door een processor register. de frame pointer (FP). Wanneer een andere pro
cedure wordt aangeroepen. moet de FP worden veranderd. zodat deze wijst naar
het activation record van de aangeroepen procedure: na terugkeer uit die procedure
moet de inhoud van FP echter weer hersteld worder.. om weer te wijzen naar het
activation record van de procedure die de aanroep deed. Daarom wordt bij aan
roep van een procedure de oude waarde van FP opgeslagen (bewaard). en weI in
het nieuwe activation record. Op deze Manier zijn de activation records gelinkt in
de omgekeerde volgorde van aanroep: deze link pointers worden dynamic links
genoemd. omdat ze de verbinding van de activation records voortspruitend uit het
dynamisch gedrag van procedure-aanroepen aangeven. Voor een voorbeeld zie het
programma van figuur A.l. waarin het hoofdprogramma procedure c aanroept. c
roept d aan; stel dat d eerst zichzelf aanroept. en de recursief aangeroepen d roept
vervolgens b aan. die a. en die weer e: de structuur van activation records. die is
opgebouwd. wanneer de executie is aangeland bij het sterretje in e. is getekend in
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figuur A.2 (de indeling van het in deze figuur gebruikte symbool voor een activa
tion record is aan de rechterzijde te zien): in deze figuur geven de dynamic links
de verbinding naar het activation record van de aanroepende procedure. De frame
pointer FP wijst naar het activation record van de actieve procedure (e): de base
pointer (BP) wijst naar het activation record van het hoofdprogramma.

PROGRAM voorbeeld:
VAR pO:integer:

PROCEDURE a:
VAR a1:integer:

PROCEDURE e;
VAR e2:integer;

BEGIN
{ . }

END: tel

BEGIN
e

END: {a}

PROCEDURE b;
VAR b1:integer

BEGIN
a

END: {b}

PROCEDURE c;
VAR c1:integer:

PROCEDURE d:
VAR d2:integer:

,BEGIN
IF ... THEN d ELSE b

END: {d}

BEGIN
d

END: {c}

BEGIN {main}
c

END.

figuur A.1 : voorbeeld programma

toegang tot variabelen

De toegang tot locale variabelen van de actieve procedure verloopt via de frame
pointer: de locale variabelen hebben een vaste offset t.O.v. FP. onafhankelijk van
de positie van het activation record in het geheugen. Toegang tot globale varia
belen verloopt analoog. nu met een vaste offset t.o.v. de base pointer BP.
Wanneer er echter geneste procedures optreden. zijn deze twee toegangsmethoden
(locale en globale variabelen) niet voldoende: zo is bv. de variabele a1 voor
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static
link

locale variabelen

dynamic
link

figuur A.2 : activation record structuur bij figuur A.1

procedure enoch globaal noch locaal.
De toegankelijke variabelen van elk van de procedures van het voorbeeld staan

vermeld in tabel A.3: boven de kolommen staat het zgn. lexicaal niveau. dat de
nesting van een procedure in de programmatekst aangeeft: het hoofdprogramma
heeft lexicaal niveau O. de procedures daarvan (a. b en c) hebben lexicaal niveau
1. de procedures daarvan (d en e) hebben lexicaal niveau 2. etc. Merk op. dat de
twee variabelen "d2" die bij de twee aanroepen van d behoren. verschillende varia
belen (op verschillende geheugenplaatsen) zijn.

lexicaal niveau
procedure

0 1 2
main pO
c pO c1
d pO c1 d2
d pO c1 d2
b pO b1
a pO a1
e pO a1 e2

tabel A.3 : toegankelijke variabelen en lexicaal niveau

Wanneer een procedure een lexicaal niveau L~2 heeft. komt bovengenoemd pro
bleem (toegang tot variabelen die noch locaal noch globaal zijn) voor - het betreft
dan de variabelen op lexicaal niveau 1 .. L-l. Om de toegang tot deze zgn. inter
mediate variabelen mogelijk te maken. worden de activation records niet aIleen
met dynamic links. maar ook met static links verbonden. Deze static link
verwijst naar het activation record van de de textueel (in de programmatekst)
omvattende procedure: een voorbeeld: in figuur A.2 wijst de static link van pro
cedure e naar het activation record van a. omdat e een locale procedure van a is.
De static links worden zo genoemd. omdat ze de statische structuur van het pro
gramma weerspiegelen (binnen welke procedure gedefinieerd). in tegenstelling tot
het dynamische (run-time) gedrag (door welke procedure aangeroepen), wat in de
dynamic links tot uitdrukking komt.
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Toegang tot intermediate variabelen wordt nu als voIgt geimplementeerd: de
compiler genereert als adres van de gewenste variabele een paar Clexicaal niveau.
offset binnen het activation record): nu moeten er zoveel static links worden
doorlopen als het verschil in lexicaal niveau bedraagt tussen de actieve procedure
en de procedure die de 'eigenaar' van de gewenste variabele is; dan is het juiste
activation record gevonden. en met de offset wordt de juiste plaats binnen dit
activation record bepaald.

Om bij het aanroepen van een procedure een static link voor het activation
record te kunnen creeren. moet er in elk activation record ook worden opgeslagen.
wat het lexicaal niveau van de eigenaar-procedure is. Dan kunnen bij de creatie
van een activation record de links terug worden doorlopen. tot er een procedure is
gevonden. met een lexicaal niveau van een lager dan de aangeroepen procedure: de
pointer naar het activation record van deze omhullende procedure is de static link
voor de aangeroepen procedure.

Naast static en dynamic link kan ook de programmateller van de aanroe
pende procedure in het activation record worden opgeslagen (dat is bij een 'sim
pele' subroutine aanroep normaliter het enige. wat er op de stack wordt bewaard).
Behalve deze drie systeempointers. kunnen in het activation record ook de
processor-registers. die in de procedure gewijzigd zullen worden. worden
bewaard gedurende de uitvoering van deze procedure.

Wanneer ook de parameters. die aan een procedure worden meegegeven. en
(bij een functie) ook het functie-resultaat, op de stack worden geplaatst. wordt
de onderstaande opbouw van het activation record voor een procedure verkregen
(in deze figuur staan de hoogste geheugenadressen bovenaan en groeit de stack
naar beneden toe) :

function result Cif any)
passed parameters
return address
lex level
static link
dynamic link
local variables
saved re2isters

... FP

... SP

figuur AA : indeling van het stack frame

Deze structuur kan worden geadresseerd m.b.v. de stack pointer SP; dit heeft
echter nadelen: wanneer de stack ook als evalution stack wordt gebruikt (d.w.z.
tussenresultaten bij de berekeningen van expressies worden op de stack geplaatst),
is de grootte van de ruimte op de stack voor deze tussenresultaten niet constant.
zodat de offset van de diverse elementen van het activation record t.o.V. de stack
pointer SP niet constant is. Daarom wordt een extra register. de frame pointer
(FP). gebruikt. dat naar een vaste plaats in het activation record wijst: hierdoor
kunnen variabelen en parameters met een vaste offset t.o.V. FP worden geadres
seerd. onafhankelijk van wat er aan tussenresultaten op de stack staat. Deze
offset is negatief voor de locale variabelen en positief voor de parameters (en het
eventuele functie-resultaat).

De preciese plaats in het activation record. waar FP naar wijst. is niet zo
belangrijk: in het vervolg wordt aangenomen. dat FP naar de dynamic link wijst:
dit heeft het voordeel. dat bij het creeren van het activation record voor een
aangeroepen procedure. de dynamic link al bekend is. nl. de inhoud van FP. Ook
kunnen dan bij het verlaten van de procedure de locale variabelen in een klap
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worden opgeruimd door SP gelijk te maken aan FP: er hoeft bij het verlaten van
de procedure dan niet te worden opgegeven. hoe groot de ruimte voor de locale
variabelen was (die hoeft dan aIleen te worden opgegeven bij het binnenkomen
van de procedure).

procedure-entry

Bij een aanroep van een procedure moet er het volgende gebeuren:
1. Indien het een aanroep van een functie betreft. moet er ruimte op de stack

worden gecreeerd, waarin het functie-resultaat zal komen te staan. Daarna
worden de eventuele parameters op de stack geplaatst.

2. Opslaan van systeem-informatie:
a. Bewaar de oude waarde van PC (op de stack).
b. Plaats het lexicaal niveau van de aangeroepen procedure in het activa

tion record (op de stack).
c. Roep een functie aan. die de static link creeert (de Manier waarop deze

link kan worden gegenereerd is in het voorafgaande al beschreven: de
parameter Clexicaal niveau van de aangeroepen procedure) staat al op
de stack, het functie-resultaat (n!. de static link) laten we op de stack
(in het activation record) staan).

d. Creeer een dynamic link, door FP op de stack te plaatsen.
e. Maak dan FP gelijk aan de waarde van SP na deze push, zodat FP

wijst naar de dynamic link van het activation record. dat wordt
gecreeerd.

3. Verlaag SP zoveel, als er ruimte nodig is voor de locale variabelen.
4. Bewaar (op de stack) de inhoud van registers. die in de aangeroepen pro

cedure veranderd zuIlen worden.

toegankelijkheid van parameters en locale variabelen

In de procedure kunnen de parameters (en een eventueel functie-resultaat) wor
den gevonden. door als adresspecificatie FP plus een (positieve) offset te
gebruiken: idem voor locale variabelen, nu echter met een negatieve offset. Bij
VAR-parameters staat niet de waarde van de parameter (zoals bij VALUE
parameters). maar z'n adres op de stack; dan moet er dus met een extra
indirectie-niveau worden geadresseerd: memory[FP+offset] geeft het adres van de
variabele, z'n waarde is te .vinden op memory[memory[FP+offset]].

Wanneer er variabelen van een procedure op een lager lexicaal niveau (van een
omvattende procedure dus) nodig zijn. moet er via de static links worden terug
gezocht in de activation records op de stack: er moeten zoveel static links worden
doorlopen. als het verschil tussen de beide lexicaIe niveaus bedraagt: dan is het
activation record van de betreffende procedure gevonden.

procedure-exit

Bij het verlaten van een procedure moet het activation record worden afgebroken.
en moet de processor in de toestand worden gebracht. waarin hij voor de
procedure-aanroep verkeerde: hiervoor zijn de volgende stappen nodig:

1. Herstel de processor-registers, door hun waarden van de stack te lezen. Dit
hoeft aIleen te gebeuren voor die registers. die in de procedure zijn gemodifi
ceerd: een compiler kan dit tijdens de compilatie al bepalen. en bij de gege
nereerde code voor procedure-entry en -exit opgeven welke registers er
gedurende de executie van de procedure op de stack moeten worden
bewaard. Uiteraard moeten deze beide lijsten van registers, die gered resp.
hersteld moeten worden, gelijk zijn.
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2. Verwijder de ruimte voor de locale variabelen. door de stackpointer SP
gelijk te maken aan de frame pointer FP.

3. Herstellen van systeem-pointers:
a. Lees de dynamic link van de stack en plaats deze in de frame pointer

FP. zodat deze wijst naar het activation record van de aanroepende
procedure.

b. Verwijder de static link en het lexicaal niveau.
c. Lees de oude waarde van de programmateller van de stack (net als bij

een gewone return-instructie).
4. Verhoog de stackpointer met de grootte van de meegegeven parameters.

zodat deze parameters a.h.w. van de stack verwijderd zijn. N.B. Een even
tueel functie-resultaat moet Diet worden verwijderd. dat is immers nog
nodig in de aanroepende procedure. en staat voor deze procedure nu bovenop
de evaluation stack. hetgeen ook de bedoeling was.

implementatie

Nu zal worden besproken. hoe het mechanisme van de bovengenoemde activation
records en de bijbehorende operaties op de 32000 kart worden geimplementeerd.
Deze implementatie zal worden besproken aan de hand van het onderstaande
voorbeeld. waarin procedure proc2 wordt aangeroepen door procedure procl.
waarbij er drie parameters worden doorgegeven (een V AR en twee VALUE parame
ters). proc2 enige locale variabelen heeft er er ook een functie-resultaat wordt
teruggegeven van proc2 naar proc1.

Er wordt aangenomen. dat proc2 een lexicaal niveau van 3 heeft. en dat er
twee general purpose registers van de processor in de proc~dure worden gebruikt
voor de berekeningen: Rl en R2.

FUNCfION proc2 (VAR argl:integer: arg2:char; arg3:integer) : integer:
VAR chl.ch2:char: i.j:integer:

BEGIN

END:

procl:

result := proc2 (al.a2.a3);

figuur A.5 : voorbeeld-procedure voor het mechanisme van procedure
aanroepen

Voor de aanroep van proc2 wordt er eerst ruimte op de stack gecreeerd voor het
functie-resultaat. door de stackpointer met 2 te verlagen:

ADJSP 2
(de ADJSP instructie past de SP aan. door het argument van SP af te trekken: een
positief argument maakt de stack dus langer (hoger). een negatief argument ver
kleint de stack). Daarna worden de parameters op de stack geplaatst. waarbij van
al het adres. en van a2 en aJ de waarde op de stack moet worden geplaatst:

ADDR al,TOS
MOV.B a2, TOS
MOV.W aJ, TOS

Daarna wordt de procedure aangeroepen. waarbij de oude waarde van de PC op de
stack wordt opgeslagen:

JSR proc2
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In proc2 wordt eerst het lexicaal niveau (3) op de stack geplaatst: dan wordt een
subroutine Cfunctie) aangeroepen. die een static link opzoekt behorende bij dit lex
icaal niveau. uitgaande van de huidige dynamic link: deze static link wordt
bovenop de stack geplaatst.

MOV.B 3.TOS
ADJSP 4 ; creeer ruimte voor static link
JSR MakeStaticLink

Voor de dynamic link wordt de frame pointer FP (die wijst naar het activation
record van de aanroepende procedure) op de stack geplaatst: daarna wordt register
FP gevuld met de inhoud van SP. zodat FP naar het activation record wijst (en
weI naar het veld waar de dynamic link staat).

Vervolgens wordt er ruimte gereserveerd voor de locale variabelen door hun
grootte van de stackpointer af te trekken. en worden de registers. die in de body
van proc2 zullen worden gewijzigd. op de stack bewaard. Wanneer we ervan uit
gaan. dat dit de registers Rl en R2 zijn. worden deze operaties samen door de vol
gende instructie uitgevoerd:
~ [R1,R2].6

De "(j. die in deze ENfER instructie voorkomt. geeft aan. hoeveel bytes er voor
locale variabelen nodig zijn: tussen de vierkante haken staat een lijst van de regis
ters. die op de stack moeten worden bewaard.

Het op deze manier gecreeerde activation record ziet er als voIgt uit (de getallen
tussen haakjes geven de grootte van de diverse elementen (in bytes) aan):

function result (2)

argl (4)
arg2 (1)

arg3 (2)

return address (4)
lex level (1)

static link (4)
dynamic link (old FP) (4)

chI (1)

ch2 (1)

i (2)

i (2)

saved Rl (4)
saved R2 (4)

-. FP

-. SP

figuur A.6 : opbouw van het activation record van proc2

In de body van proc2 kunnen de locale variabelen worden geadresseerd met een
negatieve offset t.o.v. FP: chI is te vinden als -I(FP), ch2 als -2(FP). i als
-4(FP). en j als -6(FP). De doorgegeven argumenten en het functie-resultaat
hebben een positieve offset t.o.v. FP: de waarde van arg3 is te vinden op I3(FP).
die van arg2 op IS(FP): van argI is het adres te vinden op I6(FP) , om de waarde
te krijgen. moet als adres-specificatie ()(16(FP» worden gebruikt (een extra
indirectie niveau: het effectieve adres wordt gevonden door het adres te nemen.
wat staat op adres FP+16). Het functie-resultaat. tenslotte. wordt gevonden op
2()(FP).



- 110-

Bij het verlaten van de procedure proc2 moeten eerst de registers. die bij bet
begin van de procedure op de stack zijn gered. worden bersteld: dit gebeurt m.b.v.
een EXIT-instruetie:

EXIT [RI,R2]
Door deze EXIT instructie worden eerst de registers R1 en R2 gevuld met waar
den. die van de stack worden gebaald; dan wordt de stack pointer SP gelijk
gemaakt aan de frame pointer FP. zodat de locale variabelen van de stack zijn
verdwenen. Daarna wordt de oude waarde van de frame pointer (de dynamic
link) van de stack gelezen. en in bet frame pointer register geplaatst, zodat FP
weer naar bet activation record van de aanroepende procedure wijst.

Dan moeten nog de static link en bet lexicaal niveau worden opgeruimd; dit
gebeurt door de stack pointer met 5 te verhogen:

. ADJSP -5·
Tenslotte moet worden teruggekeerd naar de aanroepende procedure met een sub
routine return (RET); daarbij wordt de PC van de stack geladen; verder moet bij
deze RET worden opgegeven. boeveel bytes aan parameters er op de stack stonden
(in dit geval 7 bytes): die worden dan tegelijk 'verwijderd'. door de betreffende
waarde bij SP te tellen:

RET 7
Nu is de processor terug in de omgeving van procl. met bet functie-resultaat van
proc2 (boven)op de stack; ook wijst de frame pointer FP weer naar bet activation
record van proc1.

2
al,TOS
a2,TOS
a3,TOS
proc2

de volgende code gegenereerd voor de aanroep van proc2

3,TOS
4
MakeStaticLink.
[RI,R2],6

Samenvattend wordt
door procl:

ADJSP
ADDR
MOV.B
MOV.W
JSR

en voor proc2 zelf :
MOV.B
ADJSP
JSR
ENTER

EXIT
ADJSP
RET

[RI,R2]
-5
7
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A.2 array-indexering

In deze paragraaf zal worden besproken. hoe het indexeren van arrays kan worden
geimplementeerd. waarbij ook het testen. of de index weI in het toegestane gebied
(boundary checking) ligt. ter sprake komt.

Vooraf enige definities van begrippen betreffende de arrays en hun indices;
hierbij wordt voor de voorbeelden gebruik gemaakt van de twee arrays a en b:

VAR a: array(5.. 10] of integer;
b : array[20..29.5.. 10] of integer;

De functies LowBoundO en HighBoundO geven de laagste resp. hoogste toege
stane waarde van een bepaalde index voor een array; bij een meerdimensionaal
array wordt er m.b.v. een sterretje aangegeven. welke index wordt bedoeld: by.
LowBound(b[*.]) geeft de ondergrens van de eerste index van array b (deze is 20).
HighBound(b[.*]) geeft de bovengrens van de tweede index (n!. 10). Bij een een
dimensionaal array wordt de notatie by. LowBound (a[*]) (deze is 5).

De functie NumElementsO geeft het aantal elementen van een array voor een
zekere index aan; NumElementsO = HighBoundO - LowBoundO +1

Naast de bovenstaande notatie worden LowBound. HighBound en NumEle
ments ook genoteerd als 1;. h j resp. ni. waarbij de subscript i aangeeft. welke
index bedoeld wordt (bv. voor array b: 11 .. LowBound(b[*.]). h z = High
Bound( b[.*]) ).

Ben eendimensionaal array wordt opgeslagen in een reeks opvolgende geheu
genbytes. Bij een array van integers zijn er per array-element 2 bytes nodig.
zodat voor array a er NumElements (a[*]) *2 = 6*2 .. 12 bytes nodig zijn. Bij een
array a[low..high] wordt op de eerste plaats a[low]. op de tweede plaats a[low+l].
etc. opgeslagen; in totaal zijn er high-Iow+l array elementen. zodat voor de opslag
van dit array (high-Iow+l )-ElementSize bytes nodig zijn. Wanneer we aanne
meI1. dat de opslagruimte voor het array begint op adres Al:rayStart. wordt ele
ment a[i] opgeslagen vanaf adres

ArrayStart + (i-Iow)*ElementSize .
Bij eeri tweedimensionaal array b[Z1..h1.lZ..hZ] zijn er (h 1-1 1+l)*(h z-l z+l)

n l*n z elementen. die vanaf adres ArrayStart worden opgeslagen; de elementen
worden opgeslagen in de volgorde

b[ll.lZ] .b[11.lz+1] .

b[ll+l.l Z] .b[11+l.l z+1].

Vanaf adres ArrayStart komen er dus eerst n z array-elementen met eerste index
11' daarna nz elementen met eerste index 11+1. etc.. en tenslotte n z elementen met
eerste index h l' Array-element a[i 1.i 2] kan worden gevonden op adres

ArrayStart + I Ci 1-1 1)*n2 + Ci 2-1 2) 1* ElementSize.
Voor meerdimensionale arrays verloopt de opslag op analoge wijze: een m

dimensionaal array c[*.* .....*] wordt opgeslagen als een reeks (n 1 stuks) arrays
van dimensie m-l; deze arrays op hun beurt worden ieder opgeslagen als n 2

arrays van dimensie m-2. etc. In totaal zijn er n 1*n2* ... *nm arrayelementen.
Het element c[i 1.i2' ... .i m ] kan worden gevonden op geheugenadres

Dit adres kan als voIgt worden berekend: stel. dat per index j de LowBound in Ij
en NumElement in nj bekend zijn; het volgende algoritme zal dan de gewenste
offset in het array opleveren:
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offset := i 1 - h :
FOR j:=2 TO m DO offset := offset*nj + ( i j -lj);

Na afloop van de FOR-loop zal offset het aantal array-elementen tussen element
c[i 1.i2 . ... .im ] en ArrayStart geven; het geheugenadres is dan

ArrayStart+offset*ElementSize.

boundary checking

Bij de bovenstaande bespreking is er steeds stilzwijgend vanuit gegaan. dat de
indices in het hen toegestane gebied. nl. tussen LowBound en HighBound liggen.
Wanneer dat niet zo is. leveren de gegeven formules weI een geheugenadres op.
maar dat adres heeft dan helemaal geen betekenis m.b.t. het array. en kan bv. een
ander array-element of een stuk geheugen buiten het gebied van het betreffend
array aanwijzen. Zo'n adres mag niet worden gebruikt om een geheugenaccess te
doen. omdat er bv. op het betreffende adres geen geheugen hoeft te zijn aangeslo
ten. of het betreffende geheugengebied kan voor andere doeleinden in gebruik zijn
(bv. het operating system. of van een andere gebruiker of task bij een multi-user
of multi-tasking systeem). Daarom zal er. voordat de adresberekening wordt uit
gevoerd. moeten worden getest. of de indices weI in het juiste bereik liggen: dit
wordt aangeduid met de term boundary checking.

in1plennentatie

Voor implementatie van array indexerings-berekeningen op de 32000 zijn er twee
instructies (CHECK en INDEX) van deze processor en een addressing mode (de
scaled indexed addressing mode) van belang. De scaled indexed addressing
mode mag achter elke andere addressing mode worden toegevoegd: dit wordt als
voIgt genoteerd (hierbij geeft BaseMode de willekeurige addressing mode aan)

BaseMode [ < reg > : < size> ]
Het door BaseMode aangegeven adres wordt dan als startadres van een array
beschouwd. waarin <reg> (een van de registers RO..R7) de index bevat en
< size> aangeeft. hoe groot elk element is. Het uiteindelijk gebruikte adres is dan
BaseMode + <reg> * <size>. De elementgrootte <size> mag 1. 2. 4 of 8 bytes
bedragen. dit wordt als een van de letters "BWDQ" genoteerd (deze staan voor
byte. word. double word en quad word). Wanneer de elementgrootte niet een
van deze waarden bedraagt. moet er een extra INDEX-instructie worden uit
gevoerd (dit komt in het vervolg nog ter sprake).

De CHECK-instructie heeft drie argumenten:
CHECK destination,bounds,source

hierin mag voor bounds en source een willekeurige addressing mode worden
gebruikt. destination is een van de registers RO..R7.

De CHECK-instructie voert twee acties uit: er wordt getest. of source tussen de
toegestane grenzen ligt (deze worden door bounds aangewezen). en het verschil
source-lower bound wordt in destination geplaatst. Het resultaat van de
boudary check wordt in de flag F weergegeven: deze wordt op 0 gezet. als de
index tussen de grenzen ligt. en op 1. als dat niet het geval is. Na de CHECK
instructie kan deze flag worden getest met de FLAG-instructie: deze geeft aanlei
ding tot een trap (de FLG-trap) als F=1. en heeft geen effect als F=O: ook kunnen
de conditionele branches BFS en BFC (branch if flag F set/clear) worden gebruikt.

De INDEX-instructie heeft drie argumenten:
INDEX accum,length, index

hierin mag voor length en index een willekeurige addressing mode worden
gebruikt. accum is een van de registers RO..R7.
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De INDEX-instructie berekent een van de slagen in het bovengenoemde algo
ritme voor de berekening van het adres van een array-element: de waarde die in
accum staat. wordt met length+l vermenigvuldigd. daarbij wordt index
opgeteld. en het resultaat wordt in accum geplaatst: door in length de waarde
NumElements-l van de betreffende index op te slaan. en te zorgen. dat van index
de lower bound al is afgetrokken. kan register accum. fungeren als opslagplaats
voor de variabele offset uit het gegeven algoritme: Wanneer bij een drie
dimensionaal array de bounds worden aangewezen door Boundsj. de drie indices te
vinden zijn op Indexj' en de waarden NumElementsr1 zijn geplaatst op Lengthj
(Bounds j • Indexj en Lengthj mogen willekeurige addressing modes zijn). zorgen de
volgende instructies voor het lezen van de inhoud van c[Index1. Index2' Index3]:

CHECK RO,Bounds1Jndex1
FLAG
CHECK Rl,Bounds2Jndex2
FLAG
~EX RO~ngth2Rl

CHECK Rl,Bounds3Jndex3
FLAG
~EX RO~ngth3Rl

MOV ArrayStart_c [RO: <size > ] , _.
De eerste CHECK-instructie berekent Index1-LowBound1 in RO. de tweede plaatst
Index2-LowBound2 in Rl; de daarop volgende INDEX-instructie vult RO met

RO*(Length1+1)+Rl =
(Index1-LowBound1)-NumElements2 + (Index2-LowBound2) .

De derde CHECK-instructie plaatst Index3-LowBound3 in R1. waarna de INDEX
instructie de waarde

RO*(Length3+l)+Rl =
(Index1-LowBound1)-NumElements2*NumElements3 +
(Index2-LowBound2)*NumElements3 + (Index1-LowBound1)

in RO oplevert; dit is het aantal arrayelementen. dat zich tussen het gewenste ele
ment en het begin van het array bevindt. Met de scaled indexed addressing mode
in de MOV instructie wordt tenslotte de inhoud van dit array element gelezen.

Deze reeks instructies is voldoende. als de array elementen ieder 1. 2. 4 of 8
bytes groot zijn: zoniet. dan kan de MOV instructie worden vervangen door:

MUL ElementSize,RO
MOV ArrayStart_c [RO'.B] , _.

De MUL-instructie vermenigvuldigt RO met de elementgrootte. zodat RO dan de
offset (in bytes) in het array bevat.

Een andere alternatief voor deze twee instructies is:
~EX RO,ElementSizepJ\rrayStart_c
MOV (RO),_.

Hierbij wordt het beginadres van het arrayal bij de INDEX-instructie opgeteld bij
de offset en in RO geplaatst. zodat RO dan het adres van het gewenste element
bevat; deze laatste mogelijkheid kan voordeliger zijn. indien het adres van het
array element meerdere keren nodig is. dat is dan direct beschikbaar in RO.

De waarden Boundsj. Indexj' Lengthj en ArrayStarCc. die in dit voorbeeld zijn
gebruikt. mogen door een willekeurige addressing mude worden ingevuld: bij sta
tische arrays (d.w.z. de arraygrenzen worden bij de compilatie gespecificeerd en
veranderen niet tijdens executie) zijn Bounds j en Lengthj constanten. en kan voor
deze uitdrukkingen de immediate addressing mode worden gebruikt.
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