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SAMENVATTING. 

EPEP is een eperating systeem geïmplementeerd volgens een 
object georienteerde aanpak voor het besturen van meetsystemen 
voor fysische experimenten. Dit eperating systeem bevat oa. een 
programmataal op interpreterbasis, is geschreven in assembler van 
de firma BSO. Deze assembler is toepasbaar op PDP-11 computer
systemen. Nadat men in plaats van de bekende M68000, de MC68030 
processor van Motorola als kern van dit systeem gekozen heeft, 
met de mogelijkheid een MC68881/2 coprocessor aan te sturen, is 
de overgang op een andere assembler, de "Introl AS20", 
onvermijdelijk. 

De dertig systeem-modulen waaruit EPEP bestaat zijn 
vertaald naar Introl. Deze nieuwe assembler is toepasbaar op IBM
compatible Personal Computers. Na dit voorbereidende werk is een 
begin gemaakt voor de software-implementatie van de coprocessor 
in EPEP. 

Voor floating-point real operatie's, is een gecompileerd 
programma op het nieuwe MC68030/68882 systeem (16 MHz) ongeveer 
een faktor 30 sneller dan het oude M68000 systeem (8 MHz). Het 
nieuwe systeem zonder coprocessor is gemiddeld 5.5 maal sneller 
dan het M68000 systeem. Dit geldt voor zowel gecompileerde als 
niet-gecompileerde programma's. 

Met dank aan alle medewerkers van de vakgroep FI/BA. 
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INLEIDING. 

Binnen de vakgroep FI van de afdeling Natuurkunde is in de 
afgelopen jaren een meetsysteem ontwikkeld ten behoeve van het 
fysisch experimenteren. De processor binnen dit systeem is de 
MC68000 processor van Motorola. Verder is voor dit systeem een 
besturingssysteem en interpretatieve taal ontwikkeld met de naam 
EPEP. Dit systeem is in assembler van de firma BSO geschreven, en 
deze assembler is toepasbaar op PDP-11 computersystemen. 

Het bovenstaande genoemde computer-meetsysteem is al een 
aantal jaren in gebruikt op de faculteit natuurkunde van de TU 
Eindhoven. Het systeem is veranderd, en nu is als hoofdprocessor 
een MC68030 gebruikt. Deze is niet alleen sneller maar heeft ook 
meer ingebouwde instructies, kan meer geheugen aanspreken (32 
bits adres-bus ipv 24 bits), en kan op eenvoudige wijze de 
MC68881/2 coprocessor aansturen. Om van deze nieuwe processor 
combinatie optimaal gebruik te kunnen maken, is een nieuwe 
assembler aangekocht om het EPEP systeem ook aan te passen voor 
MC68020 en MC68030 systemen en zonodig te verbeteren. Deze 
assembler is van een andere leverancier, namelijk van Intro!. De 
"as20 Introl assembler" heeft tov. de BSO assembler de voordelen 
dat deze op de Personal Computer gebruikt kan worden en de 
coprocessor instructies bevat. Het nadeel van de overgang naar 
een ander assembler is echter dat de gehele EPEP-source nagegaan 
moet worden op veranderingen. 

In hoofdstuk 1 wordt de structuur van EPEP beschreven in 
uitgelegd waarom gebruik gemaakt wordt van zogenaamde macro's. In 
hoofdstuk 2 worden naar de problemen gekeken die optreden bij 
macro gebruik als we overgaan op de nieuwe assembler van Intro!. 
In het volgende hoofdstuk (hfdst 3) worden de veranderingen 
besproken voor aanpassing aan het nieuwe computer meetsysteem oa. 
ten gevolge van de I/0-map veranderingen. Hoofdstuk 4 behandelt 
de implementatie van de coprocessor in het systeem waarna in 
hoofdstuk 5 de conclusies getrokken worden en suggesties gedaan 
worden voor de toekomst. 
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Hoofdstuk 1 DE STRUKTUUR VAN EPEP. 

§ 1.1 Inleiding. 

EPEP is een eperating systeem geïmplementeerd volgens een 
object-georienteerde aanpak en bevat oa. een interpreter 
programmataal. Deze taal is bedoeld om experimenten te besturen, 
gegevens te verwerven en te verwerken en op te slaan. Het pakket 
bevat dertig systeem-modulen en is zelfdocumenterend en compact 
(ongeveer 52Kbyte code). Het kenmerkende van het systeem is 
dat er real-time applicaties mee gebouwd kunnen worden, •t 
interactief is, en gedistribueerde verwerking mogelijk maakt in 
multiprocessor-configuraties. Deze kenmerken zijn oa. het gevolg 
van het interpreterende vermogen van de taal. De implementatie is 
oa. gebaseerd op objecten die ingedeeld worden in klassen. Hun 
inhoud wordt niet rechtstreeks veranderd, maar alleen via een 
aantal klasse-afhankelijke basisrountines, die de operatie•s 
·definieren. Bij het uitvoeren van een applicatie-programma worden 
bij de declaratie-afhandeling allerlei objecten gecreëerd voor 
bijvoorbeeld de variabelen. Hierop kunnen via routines 
bewerkingen worden uitgevoerd. 

Het systeem is opgebouwd uit vier hoofdschillen zoals in 
figuur 1.1.1. is aangegeven. De eerste schil is de systeemkern. 
Deze bevat alle routines voor alle operaties die mogelijk zijn op 
een object van het type proces. Daarnaast bevat deze schil het 
fouten-opvangmechanisme, de processcheduler en de klokinterrupt
routine. Deze laatste beinvloed tevens de scheduling van de 
processen. 

gebruikersprogramma 

niveau 1 

gebruikers interface 

selectieprogramma 

opstartprogramma 

globale omgeving 

algemene procedures 
-------·-.-----------

klasse inlerpreler: klasse slrcam 
----------- ---------------------------------r-----------r------------

klasse laak : l<'lasse1 k/asse1 klasse 
---------------- 1 file 1 plpe 1 terminal 

klasse module 1 1 1 
I I I 

~ "''~ ~8~1~~~~"=~----) 

Figuur 1.1.1 Opbouw van EPEP in schillen. 
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In schil twee Z1Jn alle overige bewerkingen en objecten 
gedefiniëerd zoals van het type interpreter, taak, module, file, 
pipe, en terminal. Zo dient bijvoorbeeld de declaratie van het 
type proces, voor het parallel uitvoeren van een stuk 
machinecode. Dit wordt binnen de objectschil nader gespecificeerd 
via een programma. Het creëren van een taak gebeurt door 
toekenning van programmacode en werkruimte aan een proces. Het 
type module dient voor opslag van EPEP-code. Deze twee schillen 
vormen samen de gehele EPEPkernel, terwijl de volgende twee 
schillen de globale omgeving en de user-interface uitmaken. Deze 
laatsten maken het mogelijk een EPEP programma te creëren, uit te 
voeren en interactief acties op te plegen. 

Schil drie, de globale omgeving, met hoofdzakelijk de 
intrinsieke namen- en cellentabel, geeft toegang tot alle in het 
systeem aanwezige basisdeclaratie•s. Hier worden eveneens de 
operatie's als "writeln", "readln", "put_array", "get_eb" en alle 
andere systeem-operatie•s gedeclareerd, maar bijvoorbeeld ook 
alle floating-point bewerkingen die in hoofdstuk 4 genoemd 
zullen worden. 

De vierde schil is de user-interface. Deze is gebaseerd op 
een kleine opstartprocedure die weer een groter programma opstart 
voor de communicatie tussen de gebruiker en het systeem. Met 
behulp van de laatste twee schillen kan de gebruiker nieuwe 
modulen definieren en toevoegen aan de lijst van de globale 
omgeving. Dan kan de gebruiker als laatste een module toevoegen 
die het hoofdprogramma bevat. Dit start een reeks van operatie's 
die werken op binnen de modulen gedeclareerde objecten, die 
gelinkt via de namentabel toegankelijk zijn. 

Zoals al gezegd is EPEP systematisch opgebouwd uit typen van 
objecten die slechts door bepaalde routines bewerkt kunnen 
worden. Een bepaald type heeft een vaste structuur, ingebouwd in 
EPEP. Bij de declaratie van een object wordt een nieuwe cel voor 
het object gecreëerd en een datablok geclaimd. Daar er meerdere 
klassen van objecten zijn, maar al deze objecten een soortgelijke 
structuur hebben, lijken grote delen van de EPEP-sources, in 
assembler geschreven, sterk op elkaar. Daarom kan men voor de 
declaratie van deze vaste structuren het best gebruik maken van 
zogenaamde macro's in assembler-taal. 

Over de structuur van de EPEP wordt in de volgende 
paragraaf iets gezegd. Daarna volgt een overzicht van de indeling 
van de 30 systeem-modulen. In het hoofdstuk hierna wordt dan 
ingegaan op de macro's in EPEP. 

§ 1.2 structuur van EPEP en opbouw van cellen. 

In figuur 1.2.1 is een opbouw van EPEP in verschillende 
niveau•s aangegeven. Hierin omvat niveau 0 de EPEPkernel (schil 1 
en 2 uit figuur 1.1.1.). Dit is de basis-systeem-module waarop 
alle volgende modulen gebouwd worden, volgens de structuur van 
een program unit (PU). 
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• 
I I Work_file I niveau 5 user modulen 

J J I 
gebruikers bibl. 4 T 

I Editor I 3 • 

I EPEP monitor select I 2 

I EPEP general environment I 1 systeem modulen 

EPEP bewerkingen en objecten systeem-
0 

EPEP systeem kern kernel 

Figuur 1.2.1 Hiërarchische opbouw van EPEP. 

Elk volgend niveau van EPEP wordt een programma unit (PU) 
genoemd, met al de declaraties die daarbij nodig zijn. Bij elke 
PU hoort een cel met een datablok. Dit laatste bevat het 
volgende 

> 

CELL TABLE 

J 

< 

PU DATA BLOCK 
>-r---------, 

address 
name table 

address 
evironment 

address 
cell table 

address 
code 

number of 
identifiers 

address 
owner 

~----------> name table 
(nt) 

> PREVIOUS 
PU 

~----------> CODE TABLE 
(ct) 

Fig 1.2.2 Program unit data structure. 

In het tweede veld van de PU staat een pointer, die wijst naar 
de vorige PU. Verder zijn er de volgende pointers: naar de 
namentabel en cellentabel van het betreffende programma 
(=applicatie module), de codetabel en naar de owner. Ook is in de 
PU opgenomen een variabele die.opgeeft hoeveel identifiers er 
bestaan in deze PU. In de namentabel bevinden zich alle namen 
van de identifiers die in de applicatie-module gedeclareerd 
worden. Deze zijn als volgt opgeslagen: lengte; naam in ASCII zie 
figuur 1. 2 • 3 . 

8 



Voor iedere variabele wordt bij de declaratie een 
geheugenblokje aangemaakt. Hierin zijn de gegevens over de 
variabelen opgeslagen. Dit stuk geheugen wordt 'cel' genoemd. 
De cel van een variabele omvat 3 long words. In de cellentabel 
staan in de zelfde volgorde als in de namentabel pointers naar de 
cel die hoort bij een bepaalde naam. 

Het eerste longword van een cel wordt opgesplitst in 2 
woorden (ieder 16 bits). Het eerste woord geeft het type van de 
variabele aan. Een variabele kan bestaan uit één van de volgende 
typen: type, integer, real, boolean, char, signa!, string, 
procedure, system-procedure, range, int1, nat1, int2, nat2. Het 
tweede woord, de flag, geeft aan of het al dan niet om een 
eenvoudig type gaat (simple type), bv. een real, integer of int1, 
of dan wel een gestructureerd type: array, structure, indirect of 
constant. Een structure is een variabele inclusief een 
initialisatie en finalisatie routine (bv. een file). Een 
indirecte variabele is een variabele waarvan het dataveld van de 
cel niet de waarde bevat, maar een pointer naar het dataveld met 
de waarde. 

Het tweede en derde longword vormen samen het dataveld. Een 
variabele van het simple type heeft natuurlijk een eenvoudigere 
structuur dan een variabele van het structure type daar direct in 
het dataveld van de cel de waarde van het simple type opgeslagen 
kan worden. 

In figuur 1.2.3 is de koppeling tussen namentabel, 
cellentabel en datacel te zien, in figuur 1.2.4 de cel van een 
simple type integer-variabele. 

data cellentabel namentabel 
.--------,< 

cel type pointer to <- - > 4 
cell 1 

flag In I 
pointer to 

value1 cell 2 I a I 

value2 pointer to 'a' 
cell 3 

'm' 

L_> 5 

'g' 

etc. 

Betekenis van <- - -> : correspondeert met. 

Figuur 1.2.3 Variabele "naam" met bijbehorende cellentabel en 
cel. 
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ct int word -
0 word 

waarde longword 

0 longword 

Figuur 1.2.4 cel van een simple type integer variabele. 

De cel van een assembler procedure zoals deze intern in 
EPEP gebruikt wordt ziet er wat ingewikkelder uit. Deze bevat 
namelijk nog een pointer naar blok met allerlei gegevens over de 
procedure. Figuur 1.2.5 laat dit zien. 

AP data 

APROC 

ct _pro 

cf con 

pointer >-----, 
AP data 

0 

P GE D 

CAP IP < -

a type 
result 

a type 
invironment 

a type 
parameter 
block 

-> Dit longword heeft geen betekenis. 

0 {end of parameter list) 

address 
procedure 

Figuur 1.2.5 Cel van een assembler procedure. 
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Daar alle systeem procedures en types en andere objecten 
vastliggen, dus een vaste vorm hebben met de zelfde basis
structuur is het duidelijk dat voor de declaratie hiervan 
gebruik gemaakt kan worden van de al eerder genoemde macro's. Hoe 
dit gebeurt wordt beschreven in hoofdstuk 2. 

§ 1.3 Indeling en functie van de dertig systeem-modulen. 

Zoals in paragraaf 1.1, de inleiding al verteld is, bestaat 
hetEPEP-systeem uit vier hoofdschillen (zie fig. 1.1.1). Deze 
schillen bevatten elk een aantal van de dertig systeem-modulen 
die ieder een bepaalde functie hebben. In deze paragraaf wordt 
een overzicht gegeven van de indeling van de modulen in de 
verschillende schillen met een korte functiebeschrijving. 

SCHIL 1: Deze schil bevat drie modulen met de volgende namen: 
- SPEPMUL.S30 
- SPEPER .S30 
- SPEPWS .S30 

SPEPMUL.S30 hetgeen staat voor: "Multitasking eperating 
system", initialiseert en start een proces. Regelt de 
processcheduling m.b.v. de klokinterrupt-routine en een routine 
dispatch en bevat de trap14 handler. Deze laatste is niets anders 
dan een methode om de juiste routine uit SPEPMUL.S30 te kiezen. 
Ook bevat deze enkele real-time routines zoals "delay" en 
"get_time". 

SPEPER.S30 :"Error handling", verzorgt de foutenafhandeling 
en bevat de tabel met alle soorten van "errors" waarvan het 
EPEP-systeem een melding geeft. Hieraan zijn ook de floating
point foutmeldingen toegevoegd waarover in hoofdstuk 4 meer 
gezegd zal worden. 

Als laatste in schil 1 vinden we de module: SPEPWS.S30 
hetgeen staat voor: ":Hork Q.pace management". Deze module bevat 
alle routines die nodig zijn voor het geheugen-beheer van het 
EPEP-systeem. 

SCHIL 2: Schil twee kan men indelen in een aantal verschillende 
klassen met hun bijbehorende bewerkingen. Zo zijn er de typen: 

INTERPRETER met de modulen: - SPEPIP .S30 
- SPEPPRO.S30. 
- SPEPDD .S30. 
- SPEPOS .S30. 

SPEPIP.S30 is de "Main .Interpreter _fart" van het systeem en 
deze bevat routines die nodig zijn om een programma unit te 
kunnen interpreteren. Hierin wordt zowel de declaratie als de 
statement behandeling uitgevoerd. 

SPEPPRO.S30 :"interpreter program-code", is een gedeelte dat 
de programma code interpreteert. Bij het "runnen" van een 
programma wordt door het systeem eerst een naamloze PU-structuur 
gecreëerd, die op syntax gecheckt wordt en dan pas uitgevoerd. In 
wezen bevat SPEPPRO.S30 alleen de procedure die dit afhandelt. 

SPEPDS.S30 : ".Qata Q.tack control", regelt zoals de naam al 
zegt de data stack. Dit houdt in het creëren van de cellen van 
objecten en het zetten van pointers maar ook het vernietigen 
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hiervan. 
SPEPDD.SJO is de module die "operations on gata gescriptor 

cells" uitvoert. 

TAAK met de modulen: - SPEPPU .SJO 
- SPEPTA .SJO 

SPEPPU.SJO is de module die de "Erogram J,!nit" cel aanmaakt 
zoals deze in figuur 1.2.2 aangegeven staat. Dit wordt voor elke 
nieuwe PU gedaan. 

SPEPTA.SJO creëert een taak waardoor een stuk programmacode 
en werkruimte aan een proces toegekend wordt. De naam van deze 
module staat voor "multitasking part of PEP" 

STREAK is het type dat zorgt voor de in en uitvoer van 
gegevens. Deze bestaat uit de volgende modulen: 

- SPEPBS .SJO 
- SPEPIO .SJO 
- SPEPIS .SJO 
- SPEPOS .SJO 
- SPEPMTB.SJO 
- SPEPS2 .SJO. 

SPEPBS.SJO. De naam van deze module staat voor: "~inary 
Qtream manipulations". Dit zijn onder andere routines die binaire 
een word, longword, array of longarray kunnen lezen of schrijven. 

SPEPIO.SJO staat voor ".InputjQutput standard operations". De 
module zorgt voor standaard in~ en uitvoer van data. Dit houdt 
ook de selectie van het gewenste device in. 

SPEPIS.SJO Deze module voert "operations on .Input Qtream" 
uit, zoals bijvoorbeeld het inlezen van ASCII's van een floating
point getal met mantisse, punt, exponent en -teken, maar ook het 
inlezen van een integer of stringvariabele. 

SPEPOS.SJO Deze module doet in principe het omgekeerde van 
de module SPEPIS.SJO, namelijk: "operations on Qutput Qtreams". 
Dus het uitschrijven van bv. een fixed-point of floating point 
data. 

SPEPMTB.SJO Deze bevat alle binaire stream-manipulaties voor 
het budget-net. 

SPEPS2.SJO bevat nog enkele andere stream manipulaties. 
Het volgende type is het type : 

FILE: Deze bevat alle operatie's die nodig zijn voor 
objecten van het type file. File omvat de volgende modulen: 

- SPEPFI .SJO 
- SPEPDCB.SJO 
- SPEPBNC.SJO. 

SPEPFI.SJO :"File structured I/0 device", bevat de routines 
van instructie's ophet type file zoals bv. "seek_blok" of 
"enter-file". De veel gebruikte procedure :lookup-file is ook in 
deze souree te vinden. 

SPEPDCB.SJO :".Qata .Qommunication for ~udgetnet", bevat 
onder andere de routines die zorgen voor het lezen en schrijven 
van een Data-block, een file. 

SPEPBNC.SJO: staat voor: "~udgetnet .Qommunication". Deze 
bevat de synchronisatie voor de communicatie voor het budgetnet. 
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Routines als "timeout-error handling en "master-request" zijn in 
deze module te vinden. De volgende klasse is de: 

PIPE Pipe bevat de module : 
- SPEPPI .S30 

SPEPPI.S30 is een module die de routines voor het type 
"PIPE" bevat. Het laatste type is het type: 

TERMINAL: Deze bestaat ook slechts uit een module namelijk: 
- SPEPTT .S30. 

SPEPTT.S30 bestaat uit routines die de in en uitvoer via de 
terminal verzorgen. De in- en uitvoer via terminal is op 
interrupt basis. Dit houdt in dat bijvoorbeeld bij een invoer via 
het toetsenbord het lopende proces onderbroken wordt en er naar 
de interrupt-routine gesprongen wordt. Deze zet de registers die 
in deze routine gebruikt worden op stack, en handelt dan de 
interrupt verder af. Bij een interrupt wordt eerst gekeken of dit 
een interrupt is van het toetsenbord of van uitvoer, daarna wordt 
gekeken of dit een klokinterrupt was. Deze laatste zorgt voor de 
real-time van het systeem doordat de "tijdvariabele" elke 20 ms. 
wordt opgehoogd na een signaal van de timer. Dit wordt nog iets 
nader beschreven in hoofdstuk 3. 

SCHIL 3: Deze schil wordt opgedeeld in twee subschillen. De 
"Genera! Environment" en de "algemene procedures. 

general ~nvironment die bestaat uit twee modulen: 
- SPEPGE .S30 
- SPEPSY .S30. 

kan men zien als de lijm van het totale systeem. In SPEPGE.S30 
staan alle specificatie's van de in EPEP voorkomende typen. In 
SPEPSY.S30 : ".Qymbol name tabel", staan alle symbolen die in de 
taal gebruikt kunnen worden zoals: IF, THEN, WHILE, DO, OD, :+, 
1 (deelteken) etc., aangegeven met bijbehorende code-nummers. 

Algemene procedures: Deze subschil bestaat uit een aantal 
algemeen te gebruiken procedures voor de EPEP-systeem-module, of 
voor zover ze in de General Environment gedefiniëerd worden, 
voor de gebruiker. De volgende modulen bevinden zich in deze 
subschil: 

- SPEPEB .S30 
- SPEPFF .S30 
- SPEPF4 .S30 

·- SPEPLIB.S30 
- SPEPOP .S30. 

SPEPEB.S30: Bevat de "PHY.Qus routines" zodat de gebruiker de 
PHYbus aan kan sturen. Dit zijn procedures zoals "get_eb", 
"put_eb" en "bit_eb", die respectievelijk een "nat2"-integer van 
een PHYbus-adres lezen, schrijven, of testen. 

SPEPFF.S30 bestaat uit ".floating-point .functions". Hierin 
staan een aantal voor de user te gebruiken systeem-functions 
zoals: sinus, cosinus, logaritme, natuurlijke-logaritme, 
arctangens, worteltrekken en de exponent. 

SPEPF4.S30 bestaat uit een aantal procedures voor het EPEP
systeem: een procedure "round", die een _{loating-point variabele 
afrond, of zoals de procedure "find scale" die de mantisse en 
schaal van een real bepaalt zodat deze in het gewenste format 
geschreven kan worden. Verder bevinden zich de volgende 
procedures in deze module: add, substract, multiply, divide, 
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power, square, en nog een aantal conversie-routines om 
bijvoorbeeld een real naar een integer-format te converteren. 

SPEPLIB.SJO, is de "library module" van het systeem en bevat 
alle integer en enkele conversie routines. 

SPEPOP.S30 waarin de "op" staat voor "mathematica! 
QQerations", bevat de routines die zorgen dat voor de gewenste 
mathematische operatie de gewenste variabelen op de goede manier 
weggeschreven staan waarna de operatie uitgevoerd wordt die de 
user aangaf. Zo moeten voor een divide, de twee variabelen in het 
real format staan en op de goede plaats gezet worden op de Stack, 
voordat de deling uitgevoerd kan worden. 

SCHIL 4 Deze schil bevat drie modulen : 
- SPEPMN .S30 
- SPEPMS8.S30 
- SPEPEND.S30. 

SPEPMN.SJO:"EPEP Main" in een opstart programma. Deze roept 
de module : 

SPEPMS8.S30 aan die de "Monitor .§electie" uitvoert. Hierin 
staat de aanroep van de editor voor de gebruiker die daardoor met 
het EPEP-systeem kan communiceren, applicatie-programma's kan 
schrijven testen en runnen. Door het de editor aan te passen kan 
men zo het EPEP-systeem veranderen mits men gebruik maakt van in 
EPEP aanwezige procedures. Zo zou men bijvoorbeeld een procedure 
"RUNTEST" kunnen toevoegen in de editor met de naam "RUNTEST" 
die een bepaalde test uitvoer. Deze editor moet dan onder een 
andere naam bewaart worden. Door het laden van deze nieuwe editor 
met deze nieuwe procedure is dan het systeem naar eigen wens 
uitgebreid. 

SPEPEND.S30 is de laatste module die niets anders aangeeft 
dat op die plaats het ~inde is van de systeem modulen en dat na 
deze sectie de work-erea van EPEP begint. 
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Hoofdstuk 2: Macro•s in EPEP en verschillen tussen de Introl en 
BSO assemblers. 

§ 2.1 Inleiding. 

Nadat de structuur van EPEP in het vorige hoofdstuk 
beschreven is, wordt in dit hoofdstuk het gebruik van de macro's 
toegelicht. Bij het nieuwe computer-meetsysteem met de 
68030/68882 processor-combinatie wordt gebruik gemaakt van een 
nieuwe assembler van de firma Intro!. Deze assembler heeft op 
veel gebieden verschillen ten opzichte van de vroeger gebruikte 
BSO assembler. In volgende paragraaf wordt beschreven wat een 
macro doet en wat de verschillen zijn op dit gebied voor de beide 
assemblers. In de daarop volgende paragraaf wordt gekeken hoe het 
probleem van de structuur van objecten, die gespecificeerd worden 
met gebruik van geneste macro's, met de Introl assembler worden 
opgelost. 

§ 2.2 Macro•s. 

De macro's in assembler vullen op moment van assembleren de 
source-text van de macro in op de plaats van aanroep. Het 
gebruik van deze macro's verschilt nogal bij beide assemblers. 
Macro's kunnen parameters meekrijgen. In de BSO assembler kunnen 
deze parameters bij de heading van de macro dezelfde naam hebben 
als in de text van de macro. Dit geeft op generlei manier fouten 
op moment van assembleren. In Introl daarentegen kan dit niet 
altijd, en slechts alleen op de plaatsen waar geen vergissing 
mogelijk is. Als we eens kijken naar het volgende voorbeeld zal 
dit iets duidelijker worden: 

v.b. :in BSO kan een macro er als volgt uitzien: 

dummy macro 
move.siz 
en dm 

arg,siz,lengte 
lengte(arg),d2 

Bij aanroep van de macro dummy door:" dummy miep,w,4 " geeft 
dit na assembleren de text: 

move.w 4(miep),d2 

Bij Introl zou de bovenstaande macro dummy niet op dezelfde 
manier werken n.l. de instructie move.siz zal in assembler text 
blijven staan en bij het assembleren een fout geven omdat hier 
een mogelijkheid voor vergissen aanwezig is. De manier waarop dit 
bij Introl gedaan kan worden is via de parameter nummers. In de 
macro dummy heeft de parameter "arg" het nummer 11 0 11 , "siz" het 
nummer "1" etc. De aanroep van deze parameters gaat dan d.m.v en 
"\" met daarachter het parameternummer. Dus de macro dummy wordt 
dan als volgt: 

dummy macro 
move.\1 
en dm 

arg,siz,lengte 
\2 (\0) ,d2 
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en dit heeft bij dezelfde aanroep als bij de BSO assembler 
hetzelfde resultaat als bij BSO. 

§ 2.2.1 Macro•s in EPEP. 

Het probleem wat betreft de macro's, is al eerder aangestipt 
in het werk van P.R. v.d. Waals [7] {hoofdstuk 2}. Dit zijn 
hoofdzakelijk drie problemen. 

A: Het grootste en tevens lastigste verschil van BSO macro's 
tov. Introl macro's is dat, bij de eerstgenoemde, macro's 
gedefinieerd kunnen worden binnen een macro, waarbij de geneste 
macro een naam, of deel van een naam, meekrijgt via de parameters 
van de hoofdmacro. Zo is in de hoofddefinitie-file MAIN.DEF bij 
de oorspronkelijke BSO assembler de structuur van de macro 
"struc" als volgt: 

0) 

1) 

1) 

1) 
2) 

3) 

3) 

1) 
2) 

3) 

3) 

struc 

field 

label 

sproc 
pnamestr 

eproc 
enamestr 

macro 

macro 

en dm 

macro 

en dm 

macro 
macro 
irp 
push 
endr 
irp 
pop 
endr 
en dm 
en dm 

macro 
macro 
irp 
push 
endr 

irp 
pop 
endr 
en dm 
en dm 
en dm 

fld,len 

field 

lbl 

label 

pname,par1,par2,res1,res2 
par1,par2 
x,<par2> 
x 
{einde irp-repetitie} 
x,<res2> 
x 

pnamestr 
sproc 

ename,par1,par2,res1,res2 
env,par1,par2 
x,<par2> 
x 
{einde irp-repetitie} 

x,<res2> 
x 

enamestr 
eproc 
struc 

Bij de aanroep van de macro struc met ingevulde parameters, 
worden de dieper geneste macro's "eproc" en "sproc" gedefinieerd 
en op de plaats waar een "str" staat, deze parameter ingevuld. 
Daarna kan men de macro's van niveau 1) aanroepen. Roept men nu 
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de macro's i•eproc" en "sproc" met de parameters "ename" en 
"pname" aan dan worden de macro's op niveau 2) gedeclareerd en 
hebben ze de volledige naam: 

een aanroep: io struc 
eproc put,<ch>,<<ch,b>> definiëert een macro 

met de naam: "putio" op de plaats waar een "enamestr" stond. 
Hierbij geven de gehoekte haken aan dat bijvoorbeeld de derde 
parameter "ch,b" als een geheel doorgegeven moet worden aan de 
macro "push". Namelijk bij elk volgend niveau in de nesting 
verdwijnt een paar buitenste haken. Deze veelgebruikte 
constructie vervangt veel source-text bij het programmeren in 
assembler zoals deze voor het EPEP-systeem gebruikt is. Helaas 
bestaat deze mogelijkheid bij de Introl assembler niet, daar de 
hoofdmacro "struc" geen macro-namen in de parameterlijst kan 
meenemen voor de geneste macro. Daarom is naar een alternatief 
gezocht, dat helaas omslachtigere uitpakt: 

Er is een macro "struc" gedefinieerd die alleen de cellen 
definieert, dmv. een "set" pseudo-commando". Dit heeft als gevolg 
het wegvallen van de parameter "str" in de bovenstaande 
constructie. Daarom is en de macro field een extra parameter 
"str" toegevoegd die de rol overneemt van het doorgeven van de 
"str" parameter van de macro "struc". Dit is eveneens het geval 
met de macro "label". Daarna zijn bij de macro's "sproc" en 
"eproc" de grondstructuren in twee definitie-tile's gezet die 
tijdens het editen van een programma-souree opgehaald kunnen 
worden. Men kan dan daarna de gewenste parameters invullen. De 
namen van deze definitie-tile's zijn "eproc.def" en "sproc.def". 
Zo wordt het bovenstaande voorbeeld van de BSO macro calls "struc 
io" ,en "eproc put,<ch>,<<ch,b>>" in introl als volgt gedaan: 

1) aanroep van macro : struc io 
2) alle field macro's krijgen bij aanroep een extra parameter 
"io": ipv. field v 

field wid,2 
etc. krijgen we nu: 

field io,v 
field io,wid,2 
etc. 

3) ophalen van de basisstructuur van "eproc" d.m.v. de file 
:"eproc.def" met de volgende structuur: 

enastr 

pop_ 

macro 
irp 
ifnc 
movea.l 
endif 
bsr.w 
set 
irp 
en dm 

env,pl,r1 
push,p2 
\O,"" 
(\O,pc),a5 

ena str 
0 
pop,r2 

En vullen op de plaats waar "ena" staat "put", op de plaats van 
"str", "io" en op de plaatsen van "pl" en "rl" respectievelijk 
"eh" en "ch,b" in en hebben zo·de macro "putio" gedefiniëerd. 
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B: Een volgend probleem in dezelfde constructie is het 
probleem van de ingebouwde macro "irp" van BSO, die een bepaald 
aangegeven blok zo vaak uitvoert, met de gegeven parameters, als 
dat er parameters zijn. Een constructie als: 

irp 
push 
endr 

x,<ch,b> 
x 
{einde repetitie) 

roept de macro "push" zo vaak aan als er parameters Zl.Jn. Hier 
wordt door de BSO assembler voor elke repetitie de dummy "x" 
vervangen door de parameters achter de "x" in de "irp"-lijn. In 
dit geval slechts eenmaal, daar "ch,b" door de "irp" macro als 
één parameter wordt gezien, omdat deze omgeven is door gehoekte 
haken. Hiervoor is ook een oplossing gevonden: 

Er is een macro "irp" geconstrueerd met de volgende 
eigenschappen. 1) Een macro call "irp pop,a,b,c,d" 

roept de macro "pop" aan met de verwachting dat de 
volgende parameters twee aan twee bij elkaar 
horen. a bij b en c bij d. Het aantal keren dat de 
macro "pop" aangeroepen wordt is afhankelijk van 
het aantal paren parameters exclusief de parameter 
"pop". 
2) Bij een call "irp push,a,b,c,d" eender, maar nu 
wordt de macro push (ook gedeclareerd in main.def) 
aangeroepen. 
3) Is de eerste parameter bij een "irp"-aanroep 
géén "push" of "pop", dan verwacht de macro "irp" 
een nummer en een extra bijbehorende repetitie 
macro met de naam rep<#>. 

Zo wordt de bovenstaande :irp regel in Introl vervangen door: 

irp push,ch,b 

En een constructie van BSO als: 

wordt bij Introl vervangen door: 
rep4 

irp 
addq 
subq.b 
endr 

macro 
addq 
subq.b 
en dm 
irp 

x,#3,#4,#1,#5 
x,a5 
x,d2 

x 
x,a5 
x,d2 
rep4 
4,#3,#4,#1,#5 

en geeft hetzelfde resultaat. Hierbij moet er wel opgelet worden 
dat het getal "4" overeenkomt met de vier in de macronaam "rep4". 
De macro "irp" die gedefiniëerd is in MAIN.DEF, heeft de volgende 
hoofdstructuur: 

irp macro 
repeat 
rep\0 
en dm 

repversie 
1,\c-1 
\\r 
irp 
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Bij een push of pop repetitie is gebruik gemaakt van de 
substitutie parameters. zie ook handleiding introl assembler [1]. 

Het gebruikte repeat directive (pseudo commando) is standaard in 
Introl en voert de regel die daar op volgt (c-1)-1 maal uit. In 
dit geval de regel "rep\0 \\r". In de "irp" macro staat de 
"\c" voor de parameterteller ( aantal meegegeven parameters in de 
irp call). De regel daarop roept de macro rep<#> aan, met<#> een 
integer getal. De 11 \\r" heeft twee betekenissen. De binnenste 
"\r" geeft de repeat counter aan en deze wordt bij elke repetitie 
met een opgehoogd, beginnende bij 11 1 11 en eindigend bij "c-1" ( 
n=1,c-1). De tweede"\" die samen met de repeat counter een 11 \n" 
oplevert, geeft aan dat bij elke aanroep van de macro "rep<#>", 
de n-de parameter van de "irp-call" meegegeven moet worden. Zo 
geeft dan zoals uit het laatste voorbeeld blijkt de "irp 
4,#3,#4,#1,#5" call de "rep4" macro achtereenvolgens de 
parameters #3, bij de eerste aanroep, #4 bij de tweede, #1 en 
#5 bij de laatste twee calls mee. Bij elke repetitie de volgende 
parameter. 

c: Een laatste probleem dat nog besproken dient te worden op 
het gebied van de macro's, is het probleem van de constructie: 

label set * , die in BSO gebruikt kan worden. 

In bijvoorbeeld de macro "aproc" in de module SPEPGE.S30 die 
zoals eerder in § 1.2 gezegd is, de cel voor een assembler 
procedure aanmaakt, is van deze constructie gebruik gemaakt. Het 
*-teken staat hier voor de offsetwaarde vanaf het begin van die 
"sectie". In Introl bestaat combinatie van "set" met "de 
offsetwaarde" niet. Wel kan men de combinatie "equ", "*" 
gebruiken, maar deze heeft als vervelende eigenschap dat aan een 
label slecht éénmaal een waarde toegekend kan worden. Terwijl 
voor een "set" directive dit onbeperkt vaak kan. Hiervoor is de 
oplossing van het "intern label nummer" ( \? ) gevonden. Een 
intern labelnummer vult op moment van assembleren voor het "\?
teken" een uniek getal in zodat er telkens weer bij elke aanroep 
van de macro de offset waarde aan een ander labelnaam wordt 
toegevoegd. Met behulp van deze interne labelnummers kan dan ook 
weer verwezen worden naar de unieke gewenste label die hierdoor 
ontstaan is. Hierdoor is het probleem van herhaalde aanroep van 
de macro "aproc" die op zijn beurt weer de macro's "adesc" en 
"cel" aanroept, en waarin gebruik gemaakt wordt van telkens een 
zelfde labelnaam, ook opgelost. 

In de volgende paragraaf worden nog enkele veelvoorkomende 
maar niet onbelangrijke verschillen tussen de beide assemblers 
uiteengezet. 

§ 2.3 veelvoorkomende verschillen tussen de qebruikte 
assemblers. 

In het werk van P.R. v.d. Waals [7] FI/FIV 88-15 is al 
eerder gekeken naar de verschillen van de twee assemblers. Toch 
worden om een geheel overzicht te behouden deze verschillen nog 
eens genoemd en wordt deze lijst enigszins uitgebreid. 
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$ 2.3.1 De Directives (pseudo commando's). 

In een assembler wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 
directives. Dit zijn een soort assembler afhankelijke commando's 
en deze geven de assembler extra informatie. 

- De in BSO gebruikte directives "extern" en "intern" die 
aangeven of een bepaald label extern gehaald moet worden (en dus 
later bij het linken van de programma-sourees ingevuld worden), 
ofwel intern te vinden is en dan voor andere programma's te 
gebruiken zijn, worden in de Introl assembler vervangen door 
"import" respectievelijk "export". n.b. de optie "short" die in 
BSO gebruikt wordt om aan te geven dat een gegeven label extern 
binnen woordafstand gevonden kan worden, wordt in introl d.m.v. 
een ".s" aangegeven. bijvoorbeeld: 

BSO: extern err ip:short --> Intro!: import.s err ip 

- De BSO directive "include" die bij het assembleren gebruikt 
kunnen worden om bibliotheekprogramma's mee te assembleren, of 
zoals in EPEP de definitietile's bevatten, worden in Introl door 
"lib" vervangen. 

- De BSO directives "rsect, asect, sect" die respectievelijk 
aangeven dat op die plaats in het assemblerprogramma een 
reloceerbare, absolute, of gewoon een sectie begint wordt in 
Introl vervangen door "section", hetgeen een reloceerbare sectie 
is. Wil men hiervan een absolute sectie maken dan moet men in 
het link-commando-programma, zie ook appendix A , deze sectie 
een origin meegeven. 

- De gebruikte BSO directives "nmlist" en "nlist" waarbij het 
eerste aangeeft dat de macro's niet uitgelezen worden, ( in de 
list-file van de assembler) en het tweede aangeeft dat vanaf dat 
punt in de listing geen list van de programma text gegeven wordt 
totdat het directive "list" (mlist) weer gegeven is, worden in de 
Introl assembler op 2 verschillen manieren meegegeven. 
Het "nlist" directive namelijk d.m.v. het directive "nolist" met 
als tegenhanger "list", en "nmlist" door een optie bij het 
assembleren zelf, door middel van de optie "-m" • Zie appendix 
A. 

- Het directive "pcs" met als tegenhanger "nopcs" die de optie 
meegeven dat alle adresseringen programcounter-relatief zijn 
(nopcs: niet pc-relatief), kan niet direct op een eenvoudige 
wijze in Introl verwerkt worden. Dit moet op een wat omslachtige 
manier gebeuren. Men moet deze adresseringsmode meegeven. Dit wil 
zeggen : had men bij BSO een instructie 

jsr req_ws 

dan moet deze bij Introl vervangen worden door de instructie 

jsr (req_ws,pc). 
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- De directives "title" en "subtitle" die de titel of subtitel 
van een stuk programma bepalen, worden in Introl door "title" en 
"sttl" vervangen. 

De samenvatting van bovenstaande punten is dan als volgt: 

extern ( : short) 
intern 
include 
rsectfasectfsect 
nlistflist 
mlistfnmlist 

pcsfnopcs 

titlefsubtitle 

--> Introl 

import(import.s) 
export 
lib 
sectionforigin in commandoprog. 
nolistflist 
meegeven van welfniet optie bij 
assembleren 
meegeven van welfniet pc-relatief 
adressering in instructie 
titlefsttl 

Dit voorzover de gebruikte directives voor de vertaling van de 
PEP-sources. 

$ 2.3.2 Verschillen in assemblertaal. 

-Een van de meest voorkomende-verschil is het aangeven van 
een jump naar een label binnen een byte-lengte afstand. Deze werd 
in BSO d.m.v. een ".s" aangegeven en in Introl door een ".b". Dus 

BSO: bsr.s label --> intro!: bsr.b label 

- De locale labels die in BSO aangegeven worden d.m.v een integer 
getal tussen de 1 en 255, met daarachter een $-teken, worden in 
Introl in het labelveld aangegeven door slechts een integer 
getal, en in het instructieveld door een getal met daarachter een 
toevoeging "1" voor lower of "s" voor short. Dit geeft namelijk 
de mogelijkheid om aan te geven welke van de eerst volgende 
locale labels bedoeld wordt. Dit geldt zelfs als deze labels 
dezelfde integer waarde hebben. Voorbeeld: 

BSO: 10$ nop 

bra.s 10$ 

wordt in Intro!: 

10 nop 

bra.b lOs 

En in het volgende voorbeeld: 
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123 nop 
bra 1231 

123 nop 

bra 123s 

springen beide sprongopdrachten (bra) naar het zelfde label, het 
tweede. 

Deze toevoeging achter dit locale label heeft nog een doel. 
Het dient ook om aan te geven dat bij het verschil van twee 
labels, het locale label ook als gezien wordt en niet als een 
getal. 

V.b.: 

10 
dc.w 

nop 
ex1not-10s 

Hier zou als de "s" toevoeging niet aanwezig zou zijn de "10" 
niet als locaal label gezien worden maar als het getal 10. 
Vandaar de toevoeging. 

Een volgend voordeel van de toevoeging is in het geval van 
het "1ocal" directive van BSO. Deze geeft aan dat vanaf dat 
moment alle voorgaande locale labels niet meer gezien worden, 
maar alleen de locale labels vanaf dit directive. Door de 
constructie van Introl is geen verwisseling mogelijk daar door 
toevoeging van de "1" alleen naar volgende locale labels gekeken 
wordt en niet naar vorige. 

- Een volgend verschil is het erkennen van BSO van de tekens "$" 
en"-" (underscore), die in deze assembler als gelijke tekens 
gezien worden. Dit is niet het geval in Introl en moet voor één 
van de beide tekens gekozen worden. 

- In BSO kunnen parameters die meerdere spatie's bevatten 
meegegeven worden (in macro's), door middel van haken: 

< divide by zero > wordt als een parameter gezien. 

Dit kan in Introl op de manier via ronde haken: 

( divide by zero). 

Wil men het teken ">" in BSO meegeven dan kan dit door het teken 
.. - .. (betekenis: neem volgend karakter letterlijk) voor het ">" 
karakter te zetten. Dit is niet nodig in Introl daar deze haken 
geen speciale betekenis hebben in Intro!. Het nadeel echter van 
ronde haken is daarentegen weer dat men geen ronde haken in 
macro's kan meegeven, daar deze na aanroep van de macro volledig 
verdwenen zijn. Een constructie als 

test macro 
movea.l 
en dm 

label 
label,aO 
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en de aanroep: test 4(sp) die in BSO het resultaat geeft: 

movea.l 4(sp),a0 I 

moet in Introl op de volgende manier gedaan worden: 

test macro label 
movea.l \O(sp),ao 
en dm 

met de aanroep: test 4. 

Waarbij de 11 4 11 op de plaats van de "\0" gezet zal worden, en dan 
hetzelfde resultaat zal hebben als de BSO-assembler. 

Verder zal een karakter "," in Introl d.m.v. ronde haken in een 
macro meegegeven moeten worden. 

- Het teken "*" ,is al eerder in paragraaf 2.2.1 aan de orde 
geweest. DE BSO constructie: 

label set * waarin het *-teken de program-counter op 

dat ene moment voorstelt, kan helaas in Introl alleen in 
combinatie met het "equ" directive gebruikt worden. Dit heeft als 
vervelend gevolg dat een label niet herbenoemd kan worden. De 
manier waarmee men dit kan omzeilen is met behulp van zogenaamde 
interne labelnummers. Zie ook de Introl handleiding [1]. Een 
intern labelnummer vult op moment van assembleren voor het teken 
"\?", een uniek getal in zodat er meerdere verschillende globale 
labels gemaakt kunnen worden, en dan het "equ" directive gebruikt 
kan worden. zo is in BSO de volgende constructie mogelijk: 

label set * 

label set * 
In Introl wordt dit als volgt gedaan 

label\? equ * 

label\? equ * 

- Een ander verschil tussen de assemblers is dat in BSO de 
verschillende sets van letters door elkaar gebruikt kunnen 
worden. Zo kan men kleine en hoofdletters willekeurig door elkaar 
gebruiken. Dit geeft geen fouten bij assembleren. In Introl kan 
dit niet. Deze assembler maakt verschil in hoofdletters en kleine 
letters en zijn bijvoorbeeld de globale labels "dummy" en "DummY" 
verschillende labels. 
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- Een volgend verschil is het verschil van ascii-strings. In BSO 
kan men de waarde van een ascii-karakter meegeven dmv. een paar 
enkele quote•s: 

#'O' of #I a I • 

In Introl moet dit via één enkel quote: 

#'O of #'a 

Zo ook het !-teken (uitroepteken), hetgeen een logica! OR in BSO 
voorgesteld, wordt vervangen door een getrokken rechte streep: 
"I" . 
$ 2.3.3 conditionele assembler direotives. 

- Met behulp van conditionele assembler kan men de assembler op 
moment van assembleren een keuze laten doen welk stuk programma 
gekozen moet worden. b.v. in BSO: 

test macro 
ifnb 
move.l 
endif 

arg 
<arg> 
4(arg),d2 

zet de souree move.l ..• in de text neer als op moment van 
assembleren de macro-cal! "test" een niet lege parameterlijst 
meekrijgt. Het grote verschil zit in het aantal, en de manier 
van schrijven van de "condities". 

Op de eerste plaats bezit BSO de mogelijkheid om op 14 manieren 
het "if"-statement te gebruiken, bij Introl slechts 4: 

1) if {expressie} 
stuk uitvoeren. 

2) ifn {expressie} 
stuk uitvoeren. 

3) ifc (string1),(string2) 
blok uitvoeren. 

4) ifnc (string1),(string2) 
dat blok uitvoeren. 

is {expressie} TRUE dan het 

is {expressie} NOT TRUE dan het 

zijn beide strings identiek dan 

zijn beide strings niet identiek 

Het vervelende is nu dat men de expressie op verschillende 
manieren kan schrijven, zo is 

( if test=O] == ( ifn test] nl.: als test=O, dan geldt dat 
test<>1 dus NOT TRUE --> blok uitvoeren. Hier wordt in het 
eerste geval de expressie "test=O" en in het tweede geval de 
expressie "test" als boolean gezien. Dit terwijl "test" een 
integer waarde kan bevatten. 

Bij BSO wordt bij de 14 conditionele if-testen gekeken of de 
expressie danwel TRUE of FALSE is. Bij TRUE moet het opvolgende 
blok uitgevoerd worden, bij FALSE niet. 
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CONDITIE GETEST WORDT 

if (expressie} expressie<>O 
if (logica! expressie}: logica! expressie TRUE 

(expressie} : expressie= 0 
(expressie} expressie<>O 
(expressie} expressie< 0 
(expressie} : expressie> 0 
(expressie} expressie<=O 
(expressie} expressie>=O 
<string> : string is spatie (blank) 

ife 
ifn 
iflt 
ifgt 
ifle 
ifge 
ifb 
ifnb 
ifidn 
ifnidn 

<string> string is geen spatie (not blank) 
<str1>,<str2> str1 gelijk aan str2 
<str1>,<str2> : str1 niet gelijk aan str2 

IS TEST TRUE DAN BLOK UITVOEREN. 

Het volgende voorbeeld laat constructie in BSO zien en hoe deze 
in Introl wordt geschreven: 

BSO ifnb <arg> 

Intro!: ifnc arg,"" 

en BSO: ife test --> Intro!: of 1) if test=O 
of 2) ifn test 

$ 2.3.4 Gebruikte optie•s in EPEP-sources. 

In de Introl PEP-sourees zijn nog twee andere optie's 
meegegeven die handig zijn bij het assembleren. Beide optie's 
zijn in de heading van de programma text toegevoegd. De eerste is 
de optie "plen 61" die de pagina lengte voor de listing 
bepaalt. De tweede is de combinatie "opt frs"j"opt nofrs" die 
respectievelijk aangeven dat de optie "forwards reiereneed short" 
gebruikt wordt of niet. 

Voor verdere informatie over beide assemblers wordt naar de 
handleidingen van beide assemblers verwezen [1],[2]. 
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Hoofdstuk 3: Veranderingen van enkele modulen tgv. hardware
systeemveranderingen voor het MPS030-systeem. 

§ 3.1 Inleidinq. 

In dit hoofdstuk worden de veranderingen beschreven die 
nodig waren voor de overschakeling van het oude M68000 naar het 
nieuwe MPS030 systeem met de MC68030 processor. In dit nieuwe 
systeem is onder andere in plaats van de afzonderlijke IC's die 
voor de terminal, de timing, input en output van het systeem 
zorgden, één nieuw IC gekomen. Dit is de "Dual Asynchronous 
Receiver/Transmitter", afgekort de "DUART". Deze handelt de 
timing, input van het keyboard en output af. Verder zijn er nog 
enkele modulen vereenvoudigd daar gebruik gemaakt kon worden van 
standaard MC68030 instructie•s. Als laatste zijn tgv. I/0 kaart 
veranderingen nog enkele adres-wijzigingen aangebracht. 

§ 3.2 Veranderinqen door qebruik van de DUART. 

De DUART wordt in de modulen SPEPMN.S30 onder het label 
"start!" en in SPEPMUL.S30 onder de label "clkini" 
geïnitialiseerd. Dit initialiseren houdt hoofdzakelijk in dat de 
DUART in timermode gezet wordt en dat het Input-receive en timer
ready bit in het interrupt-mask register gezet worden. Verder 
heeft deze drie taken die afzonderlijk beschreven zullen worden. 

1) TIMING: 
De DUART levert de pulsen af voor de klok van het systeem. Dit 
gebeurt door gebruik te maken van de interne timer van het IC. 
De timer kan men initialiseren door het betreffende register 
(ACR) te programmeren. Dit houdt tevens in het zetten van een 
countdown register (CTUR en CTLR). Het initialiseren van de timer 
gebeurt in de module SPEPMUL.S30 (zie§ 1.3). Nadat de timer 
klaar is met de countdown zal deze, omdat het interrupt enable 
bit 3 van de timer in SPEPMN.S30 gezet is, een interrupt geven. 
De timer is zo ingesteld dat dit elke 20 ms. gebeurt. De routine 
"clock" in de module SPEPMUL.S30, die telkens een deze klokpulsen 
bijhoudt, is hiervoor ook enigszins aangepast. 

2) INPUT: 
De input van de terminal wordt in een receive-buffer van de DUART 
gezet. Dit levert doordat het receive-buffer bit 2 in het 
interrupt-mask register (IMR) gezet is, een interrupt op zodat 
het systeem weet dat er input is. 

3) OUTPUT: 
De output gebeurt ook op interruptbasis. Dit houdt in dat op 
moment dat er output voor de terminal is, het transmitter-buffer 
geladen wordt met een karakter en het interrupt enable bit 0 
voor de transmitter gezet wordt. Nadat de gehele output 
afgehandeld is wordt het output interrupt enable bit weer gewist. 

Uit bovenstaande beschrijving blijkt dat als de DUART een 
interrupt geeft, dit drie oorzaken kan hebben. Daarom moet de 
interrupt afhandeling van de DUART hier rekening mee houden. Deze 
routine met naam "kisr: keyboard interrupt service routine" 
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bevindt zich in de module SPEPTT.S30. In de afhandelingroutine 
wordt eerst gekeken of de interrupt een gevolg was van een 
klokpuls van de timer daar deze het meeste voorkomt. Is dit niet 
het geval dan wordt gekeken of het één van de twee andere 
mogelijkheden kan zijn. Is het een output interrupt dan wordt 
naar de desbetreffende routine gesprongen. Bij een input 
interrupt wordt gekeken wat voor een karakter dit is en dan pas 
gehandeld. Zo zal een "control-s" het lopende proces stoppen en 
een "control-q" deze weer starten een "control-e" een proces 
afbreken maar zal een gewone toetsaanslag, buiten dat deze in het 
inputbuffer gezet zal worden, alleen effect hebben als er géén 
proces draait. 

N.b. Voor meer informatie over de DUART wordt naar de Handleiding 
van de DUART verwezen [3]. 

§ 3.3 veranderingen tgv. nieuwe instructie•s van de MC68030 tov. 
de MC68000 processor. 

De MC68030 processor is in vele opzichten verbeterd t.o.v. 
de MC68000. Dit houdt onder andere in dat er een aantal complexe 
instructie's ingebouwd zijn die het voor de programmeur 
makkelijker maken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere een 32 
bits vermenigvuldiger en deler van integer getallen die een 64 
bits integer opleveren. De volgende operatie's hebben gebruik 
gemaakt van deze nieuwe instructie's van de MC68030. 

In de module SPEPF4.S30 is de operatie "mul_32" die twee 32 bits 
integers met elkaar vermenigvuldigt, en een 32 bits integer 
oplevert aangepast. Verder zijn in de module SPEPLIB.S30 
routines "mul i4" en "div i4" die respectievelijk twee 32 bits 
signed integers met elkaar vermenigvuldigen of delen, vervangen 
door een beperkt aantal M68030 instructie's. Door deze 
vervangingen zijn de integer vermenigvuldiging en deling in het 
MPS030 nog sneller geworden dan oorspronkelijk het geval zou zijn 
bij gebruik van de MC68030 met de oude programma text. 

§ 3.4 Adreswijzigingen tqv. hardware veranderingen. 

Door de vervanging van enkele IC's, de overgang van een 23 
bits naar een 32 bits adresbus en de verandering van het monitor 
programma in het MPS030 systeem, zijn verschillende adressen in 
het systeem gewijzigd. Deze wijzingen zijn hoofdzakelijk 
aangebracht in een definitie file met naam "BNMPS.DEF" en deze is 
de vervanger van "BUDNET.DEF". Deze definitie file wordt alleen 
in de module SPEPDCB.S30 aangeroepen (zie§ 1.3). De adressen van 
de verschillende registers, zoals het ACR, CTLR, CTUR en IMR 
zijn, aan de hand van de offset waarde ten opzichte van het basis 
adres (ffffff80) van de DUART, in de module SPEPTT.S30 aanwezig. 
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Hoofdstuk 4: De implementatie van de MC68881/2 coprocessor in 
EPEP. 

§ 4.1 Inleidinq. 

Het EPEP-M68000 systeem qebruikt als type real, een 32 bits 
floating-point (fp) variabele. Verschillende operatie's als 
sinus, cosinus, arctangens, exponent en logaritme zijn in EPEP 
aanwezig. Dit soort berekeningen zijn tijdrovend daar deze 
gebruik maken van reeks-benaderingen. Mede daardoor hebben de 
functie's ln, log en exponent niet de maximale nauwkeurigheid die 
van een 32 bits real verwacht zouden worden. Bij het nieuwe 
systeem is een MC68881/2 coprocessor ingebouwd. Deze heeft onder 
andere de volgende eigenschappen. 

Door middel van de M68000 interface is de MC68881/2 zo 
aangesloten alsof deze een geheel vormt met de MC68020 of MC68030 
hoofdprocessor. Alle adresseringsmodes worden door de coprocessor 
ondersteund daar alle bustransactie's via de hoofdprocessor 
verlopen. Dit is tevens het geval voor de interrupt afhandeling. 
Alle aanwezige functies van de MC68881/2 worden ondersteund door 
de "as20 Introl assembler" en wordt een functie zoals 
bijvoorbeeld een sinus door middel van een "fsin" aangeroepen. De 
coprocessor bezit acht, 80 bits (intern 96 bits voor eventuele 
latere uitbreidingen), floating-point data registers. Van deze 80 
bits zijn er 64 gereserveerd voor de mantisse, 15 voor de signed 
exponent en 1 voor het teken. Dit format wordt het extended 
format genoemd. Intern worden alle berekeningen met een 
nauwkeurigheid van 67 bits uitgevoerd. Na volledige berekening 
worden de 67 bits afgerond naar de gewenste precisie. Hierover in 
een volgende paragraaf iets meer. De MC68881/2 bezit 35 
ingebouwde aritmetische operatie's. Voor de volledige lijst wordt 
naar de handleiding van de coprocessor verwezen (6]. Ook bezit de 
MC68881/2 twee-en-twintig constanten op ROM, zoals ~, e, en 
machten van 10. Verder accepteert deze zeven datatypen: byte, 
word, longword integers, single, double, extended reals en een 
packed binary coded decimal string real. 

In de volgende paragraaf wordt eerst beschreven welke 
registers van de coprocessor voor de EPEP-modulen van belang 
zijn en wat deze registers inhouden. In de paragraaf daarna 
wordt gekeken naar de preciese opbouw van de verschillende typen 
van variabelen. De daaropvolgende paragraaf behandelt de soorten 
fp-variabelen die de coprocessor gebruikt. De paragrafen daarop 
behandelen de implementatie van de coprocessor in EPEP. De eerste 
van deze paragrafen laat de verschillen in format zien van de 32 
bits reals van het EPEPsysteem en de MC68882, en hoe dit verschil 
in EPEP verwerkt moet worden. De paragraaf daarna geeft een 
eenvoudig voorbeeld van een implementatie van de logaritme in het 
systeem. Een laatste paragraaf gaat nog even iets in op de 
snelheden die bij de 32 bits real operatie's gehaald worden. 
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§ 4.2 overzicht van de belangrijkste registers van de MC68881/2. 

In figuur 4.2.1 is een overzicht te vinden van de 
belangrijkste registers van de MC68881/2. Dit zijn acht, 80 bits 
floating-point data registers, een fp-control register, een 
status register en een instructie adres register. Over de data 
registers wordt in de volgende paragrafen iets meer gezegd. 

79 63 

floating-point data registers. 

31 23 15 7 0 

0 l
exceptionl Mode 

_ enable _ Control 

condition Quotient Exception Accrued 
Code Status Exception 

Figuur 4.2.1. MC68881/2 Programming Model. 

0 
fpO 

fp7 

Control Register. 
(FPCR) 

Status Register. 
(FPSR) 

Instructien address 
Register. (FPIAR) 

Het controle register (FPCR) bevat twee belangrijke bytes. 
Het Exception enable byte en het Mode Control byte. In figuur 
4.2.2 is het overzicht van het Exception StatusjEnable byte te 
vinden. Met dit byte is het mogelijk traps voor elke klasse van 
fp-exceptions te setten of clearen. Is een bepaald bit voor een 
klasse van exception gezet en treedt er een exception op dan 
wordt het status bit van deze exception gezet. Is het 
desbetreffende bit in het controle byte ook gezet dan wordt een 
exception uitgevoerd naar het specifieke adres van deze 
exception. Voor nadere informatie hierover zie de exceptiontabel 
uit de handleiding van de 68020/30 processor [4,5]. N.b. Het 
schrijven van een bit door de user geeft daarentegen géén 
exception. 

Van het mode control byte in figuur 4.2.3 hebben slechts 4 
bits een betekenis. Bit 4 en 5 zijn voor de rounding mode. Dit 
geeft aan hoe een real nadat deze in 67 bits berekend is, 
afgerond moet worden. De bits 6 en 7 zijn om te bepalen welke 
precisie de fp-variabele afgerond moet worden. Een single, double 
of extended real. 
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15 14 13 12 11 10 9 8 

IBsuNisNANjoPPEjovFLJuNFLI DZ JrNX11 INX2 J 
I L INEXACT DECIMAL INPUT 

INEXACT OPERATION 
DIVIDE BY ZERO 
ONDERFLOW 
OVERFLOW 
OPERAND ERROR 
SIGNAL. NOT A NUMBER 
BRANCH/SET ON ONORD. 

Figuur 4.2.2 Exception statusjenable byte van het FPSR/FPCR. 

7 6 5 

PRECIS. 

4 3 0 

0 

~----------------------- ROUNDING MODE: 
00 TO NEAREST 
01 TOWARD ZERO 
10 TOWARD MINUS INFINITY 
11 ROWARD PLUS INFINITY 

ROUNDING PRECISION 
00 EXTENDED 
01 SINGLE 
10 DOUBLE 
11 (UNDEFINED,RESERVED) 

Figuur 4.2.3 Mode Control byte. 

Het Status register bestaat uit 32 bits en wordt in 4 byte's 
opgesplitst. Het condition code byte. Dit code byte bevat de 
conditie's volgens de IEEE normen. Hierin bevinden zich een 
negative, zero, infinity en not a number bit. Een Quotient byte 
waarin zich het tekenbit en de laatste 7 bits van een deling 
bevinden. Het Accrued Exception byte, hetgeen een soort 
geschiedenis byte is van de opgetreden exceptions. Deze drie 
bytes zijn voor het EPEP systeem niet van belang. Het voor de 
EPEP module wel belangrijke byte is het Exception status byte. In 
het exception status byte zet de coprocessor het bit nadat een 
fout geregistreerd is. In figuur 4.2.1 is te zien dat het Status 
byte net als het Enable byte zich op de bits 8 tot en met 15 
bevinden. 

Voor het EPEP systeem is voor de volgende default instelling 
gekozen: 

- rounding precision: 
- rounding mode 
- exception enable 
- errorhandling 

to nearest. 
single. 
disable. 
via EPEP en status register. 
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De initialisatie van de coprocessor, die de default waarden 
instelt, bevindt zich in de module SPEPMN.S30. 
Voor meer informatie omtrent de registers en de coprocessor kan 
de fp-user manual beraadslaagd worden (6]. 

§ 4.3 Coprocessor data typen. 

De MC68881/2 coprocessor kent 7 verschillende datatypen. 
Drie integer typen, drie realtypen en een packed decimal type. 

INTEGER TYPEN: 
Alle integer formats zijn in de twos complement methode 
geschreven. Daardoor is het minteken al in de integer verwerkt. 
De drie typen zijn: 
1) Byte integer, deze bevat 8 bits. 

7 0 

2) Word integer, met 16 bits. 

15 0 

3) Longword integer met 32 bits. 

31 0 

REAL TYPEN: 
De reals formats bestaan alle drie uit drie delen. Een tekenbit, 
een signed exponent en een mantisse. De mantisse van het real 
format heeft altijd een waarde tussen inclusief 1 een exclusief 2 
(1.0,2.0). Verder bezitten de single en double formats impliciet 
een normbit in de mantisse terwijl het extended format deze 
expliciet in de mantisse heeft staan. De drie typen zien als 
volgt uit. 
1) Single precision real: 

2) Double precision real: 

-teken bit (31]. 
- 8 bits exponent (23-30]; bias 127 
- 23 bits mantisse [0-22]; impliciet 

1. voor de mantisse. 
teken bit [63] 

- 11 bits exponent [52-62]; bias 1023 
- 52 bits mantisse [0-51]: impliciet 

1. voor de mantisse. 
3) Extended precision real:- teken bit [95] 

- 15 bits exponent [80-94]; bias 16383 
- 64 bits mantisse [0-63]; expliciet 

1. in de mantisse. 

31 



De bias van de exponent is die waarde die van de exponent 
afgetrokken dient te worden om een two•s complement macht van 2 
te verkrijgen. Wanneer men deze vermenigvuldigt met de mantisse 
krijgt men de grootte van de genormeerde real. In figuur 4.3.1 
staan allereals en de packed decimal nog eens op een rij. 

Single precision real: 
31 22 

I mantisse ~xp 
> tekenbit. 

Double precision real: 
63 51 

[Iiiponentl mantisse 

> tekenbit. 

Extended precision real: 
95 80 63 

11 exponent leeg mantisse 

~---> tekenbit. 

Packed decimal real 
95 91 80 67 

3 dig. exp leeg 17 digits mantisse 

2 bits voor gebruik van NANs of =/- oneindig. 
teken van exponent. 
teken van mantisse. 

Figuur 4.3.1 De vier real datatypen voor MC68882 coprocessor. 
n.b. De vakken met label "leeg" bevatten geen informatie. 

PACKED DECIMAL REAL: 
Het laatste datatype van de coprocessor is de packed decimal 
string real. Hier is de bitindeling als volgt: 

- tekenbit mantisse (95] 
- tekenbit van driecijferige mantisse (94]. 
- 2 bits voor NANs of=/- oneindig (92-93]. (NAN:zie § 4.4) 
- 12 bits exponent; 3 digits [80-91]. 

0 

0 

0 

- 12 bits nullen: geen betekenis (uitbreidingen voor toekomst). 

0 

- 17*4=68 bits mantisse voor 17 digits; impliciete decimale punt. 

Van alle data typen is de single precision op het gebied van 
het standaard EPEP-systeem het meest interessante daar dit type 
ook in het systeem zelf al aanwezig is. Maar zoals in een van de 
volgende paragrafen zal blijken is het format van de standaard 
real anders. 
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§ 4.4 Verschillende soorten FP-variabalen van de MC68881/2. 

De coprocessor gebruikt 5 verschillende soorten floating
point getallen. Deze zien als volgt uit: 
1) De normalized numbers. Dit type heeft een willekeurig 
tekenbit, een exponent tussen de maximale en minimale exponent en 
een willekeurige mantisse waarbij het normbit een "1." is. 
2) De denormalized numbers. Deze bevatten een exponent die gelijk 
is aan nul, en het normbit in de mantisse is een "O.". 
3) Zero's. Hierbij zijn alle bits buiten het teken bit, dat een 
willekeurige waarde kan hebben, nullen. 
4) +/- infinity. Hierbij zijn de exponenten maximaal en de 
mantisse is gelijk aan nul. 
5) Nota Number (NAN). Dit zijn typen met de mantisse maximaal en 
een mantisse ongelijk aan o. (De coprocessor levert dan een 
mantisse met alle bits gelijk aan 1 ). Verder maakt de 
coprocessor nog verschil in NAN's met een MSB in de mantisse die 
de waarde 1 of 0 heeft. Is dit bit 0 dan is dit een NAN, is dit 
een 1, dan een Signalling NAN (SNAN). De coprocessor levert 
altijd een NAN en nooit een SNAN als deze een NAN of SNAN voor 
een operatie aangeboden krijgt. Dit is een mogelijkheid om een 
address-error op te sporen als van tevoren alle geheugenplaatsen 
met een SNAN gevuld worden. Bij gebruik van een verkeerd adres, 
zal als de inhoud van deze variabele aan de coprocessor 
aangeboden wordt, een foutmelding optreden. 

§ 4.5 De implamentatie van de coprocessor in EPEP. 

§ 4.5.1 Inleiding. 

Om gebruik te kunnen maken van de coprocessor in EPEP moeten 
de formats van de reals zoals deze al jaren in het systeem 
gebruikt worden, en de reals van de coprocessor overeenstemmen op 
het moment van de berekening. In het standaard systeem wordt 
gebruik gemaakt van het PDP-11 format. om dit format geschikt te 
maken voor EPEP moeten er conversie's plaats vinden. Waar deze 
verschillen zitten wordt in de eerstvolgende paragraaf 
beschreven. De daaropvolgende paragrafen beschrijven hoe en waar 
deze conversie's geschieden en laat een voorbeeld zien van de 
implementatie van de logaritme in EPEP. 

§ 4.5.2 Varschillen in de single precision raals. 

Er zijn twee verschillen in het format van de single reals 
van EPEP tov. de MC68882. Om deze verschillen beter te kunnen 
overzien beschrijven we kort het type real in EPEP. 

31 23 22 0 

~exp mantisse 

> tekenbit. 

figuur 4.5.2.1 single precision real in EPEP. 
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Het type real in EPEP heeft dezelfde lengte (32 bits) voor dit 
type als de MC68882. Ook de plaats en lengte van de drie delen, 
teken, exponent en mantisse, zijn precies hetzelfde. Maar de bias 
van de exponent is "128", en de mantisse ligt tussen (0.5,1.0) 
en bevat een norm bit. Dit houdt in dat de mantisse impliciet een 
binaire "0.1" bevat. 

Zetten we deze verschillen tegenover elkaar dan krijgen we: 

1) EPEP 
MC68882 

2) EPEP 
MC68882 

mantisse bevat impliciet een "O.l" 
mantisse bevat impliciet een "1." 
exponent met bias "128" 
exponent met bias 11 127". 

Het gevolg van deze verschillen is dat de eerste een faktor 2 
verschil oplevert tgv. de mantisse en de tweede een faktor 2 
tgv. de bias. Samen een faktor vier. Voor een voorbeeld wordt 
verwezen naar appendix c. 

§ 4.5.3 Implementatie. 

Er is gekozen voor een oplossing zodanig dat gebruikers die 
op het oude EPEP M68000-systeem data file's aangemaakt hebben, 
deze ook op het nieuwe MC68030-systeem kunnen blijven gebruiken. 
Dit houdt in dat het nieuwe systeem met twee formats moeten 
kunnen werken. Dit is verwezenlijkt door gebruik te maken van een 
vlag. Door het "zetten" van de vlag met de naam "COPROC" wordt 
overgeschakeld naar de coprocessor en het bijbehorende format, 
door deze te wissen, valt men terug op het oude systeem format. 
Deze "overgang" houdt in dat de exponent veranderd wordt als we 
op coprocessor format overgaan. Dit is als volgt gerealiseerd: 

- Bij het inlezen van de real wordt getest of de vlag "COPROC" 
gezet is. Is dit het geval dan wordt de exponent van de ingelezen 
real met 2 verlaagd. zo niet dan blijft deze dezelfde waarde 
behouden. 

- Bij een operatie als bijvoorbeeld een sinus wordt weer getest 
of de vlag gezet is. Ja, dan voer berekening hardware-matig uit 
met coprocessor. Nee, dan voer standaard software procedure uit. 

- Bij het uitlezen van de real wordt weer de vlag getest. Is deze 
gezet dan vindt conversie plaats naar het oude format: exponent 
van de real met 2 verhogen. Is deze niet gezet dan wordt wederom 
niets gedaan. 

We moeten in het bovenstaande verhaal goed begrijpen dat het 
inlezen en uitlezen van de reals aan de hand van de oude systeem 
procedures gedaan wordt. Vandaar de conversie's bij in- en 
uitlezen. 

Bij deze overgang is toch nog een probleem overgebleven. Dit 
is het getal ~. Daar dit getal intern in EPEP gedefiniëerd is en 

34 



niet ingelezen wordt maar wel uitgelezen, zal bij overgang naar 
het coprocessor format de waarde van ~ meeveranderd moeten 
worden. Dit kan op twee manieren geschieden. De eerste manier is 
via twee extra subroutines in de bibliotheek die: 
1) de vlag voor het gewenste format zetten of wissen. 
2) de waarde van ~voor het gewenste format "poken". 

De tweede manier die in principe hetzelfde is als de bovenstaande 
procedure is nu aangebracht in het systeem. In de editor zijn 
twee commando's toegevoegd met de namen "COFOR", voor het 
coprocessor format en "PEPFOR" voor het oude format. 
Zie appendix E. 

§ 4.5.4 Het voorbeeld loq x. 

Om nu te zien wat werkelijk in de modulen SPEPFF.SJO en 
SPEPF4.S30 moet gebeuren zodat de aritmetische procedures gebruik 
kunnen maken van ofwel de standaard EPEP procedure of de 
coprocessor wordt in het onderstaande verhaal de logaritme
berekening van een real "r" met grondgetal 10 als voorbeeld 
genomen. 

Nadat vanuit de module SPEPOP.SJO, waar de real "r" op stack 
gezet is, via een "jsr log f4" naar de label "log f4" gesprongen 
wordt, komen we terecht bi) het volgende stukje programma text: 

************* coprocessor instructies Gert Scholtes 7-apr-89 **** 

log_f4 btst.b 
beq.b 
flog10.s 
bra.w 
fmove.s 
rts 

#O,for is+J 
51 -
4(sp),fp1 
cotest 
fp1,4(sp) 

coproc. format used? 
no, then jump 
calculate log10(r) 

put value on stack 
return 

***************************************************************** 

5 move.! 

etc. 

x(sp),-(sp) oorspronkelijke software voor 
de logaritme-berekening. 

Het stuk tussen de asterix's is het toegevoegde stuk voor de 
logaritme. In de eerste regel wordt getest of vlag "COPROC" gezet 
is. Is deze niet gezet dan wordt naar label "5" gesprongen 
hetgeen het begin is van de standaard EPEP procedure van de 
logaritme. Is deze wel gezet dan wordt de waarde "r" waarvan de 
logaritme berekend moet worden van stack gelezen en berekend. 
Daarna wordt getest of er een fout opgetreden is. Is dit niet het 
geval dan wordt de uitkomst van "log10(r)" terug op stack gezet 
en terug gesprongen naar de procedure in SPEPOP.SJO die de 
procedure "log_f4" aangeroepen had. 

In het bovenstaande voorbeeld wordt getest of er bepaalde 
fouten zijn opgetreden bij de coprocessor berekening. De volgende 
fouten kunnen optreden en zijn in de "Error lijst" van 
"SPEPER.SJO" toegevoegd. 
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Floating-point operand Error (fpoe): bit 
Floating-point overflow (fpof) : bit 
Floating-point underflow (fpuf) : bit 
Floating-point divide by Zero (fpdz): " 

13 in status register. 
12 in status register. 
11 in status register. 
10 in status register. 

Bij de test wordt eerst nagegaan of er überhaupt een fout gemaakt 
is. Is dit het geval dan wordt deze nader gespecificeerd en wordt 
naar de desbetreffende foutmeldings-rcutine gesprongen. 

In appendix B worden de operatie's die gebruik kunnen maken van 
de coprocessor genoemd. 

§ 4.6 De snelheidsverschillen van de MC68030 tov. de MC68000 
processor. 

Het nieuwe systeem dat ook wel het "MPS030"-systeem genoemd 
wordt is door gebruik van de MC68030 ook sneller geworden. Dit is 
op de eerste plaats het gevolg van de hogere kloksnelheid van 
deze nieuwe processor (16 MHzinde testen). De M68000 liep 
slechts op en kloksnelheid van 8 MHZ. De tweede verbetering is 
het gebruik van een grotere databus (ipv. 16 bits nu 32 bits). 
Hierdoor heeft de MC68030 al ongeveer een snelheid winst van een 
faktor vier. De rest van de winst zal liggen in de feiten dat 
het geheugen op de processor-print aangebracht is en de hardware 
van de MC68030 beter is dan de M68000. Om de verschillen in 
snelheid te bepalen zijn een aantal test gedaan. Hiervoor is een 
klein EPEP-programma geschreven dat het volgende doet. 

- declaratie van de gebruikte variabelen. 
- nemen van de begintijd. 
- "FOR"-lus uitvoeren. 
- nemen van de eindtijd. 

De lus die gebruikt is, ziet uit als: 

FOR I IN 0 •. 999999 DO {operatie} OD 

Hier wordt een operatie een miljoen maal uitgevoerd. Door nu 
eerst de tijd te bepalen die een lege lus nodig heeft kan men de 
tijd bepalen die het systeem nodig heeft om een operatie uit te 
voeren. De volgende snelheden zijn gemeten: 

operatie MC68000(msjinstructie) 

leeg 0.192 
i:=O 0.435 
g:=r/r 1.286 
i:=k div 1 1.275 
g:=sqrt(ln(log(2345.45))) 

7.488 

MC68030(msjinstr.) 

0.0351 
0.0773 
0.2410 
0.2140 

1.418 

In deze operatie's zijn "i,k.l" integer variabelen en zijn "g en 
r" real variabelen. 
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Bepalen we de verhoudingen van de snelheden dan krijgen we 
achtereenvolgens: 
5.47, 5.627, 5.336, 5.958, 5.281 

We zien dat het nieuwe systeem gemiddeld rond 5.5 maal sneller is 
dan het oude systeem. 

Het bovenstaande geldt voor de uitvoering op interpreter
basis met de twee systemen. Als we een gecompileerd programma 
gebruiken krijgen we andere cijfers. Hier wordt dan pas het 
gebruik van de MC68882 coprocessor interessant. Een procedure 
met de volgende body is gecompileerd met een EPEP compiler. 

FOR L IN 1 •• 10000 DO T := SQRT(LN(1234.34)) OD 

Bij de tijdsmetingen is verschil gemaakt in, op interpreterbasis, 
gecompileerd, M68000 systeem tegenover M68030 en een M68030 met 
coprocessor. Het is duidelijk dat de voordelen van de 
coprocessor op interpreterbasis niet zo groot kunnen zijn als 
bij de gecompileerde versie. De volgende waarden zijn gemeten 
voor de rekentijd. 

M68000 M68030 

zonder 68882: 9.38 s. 
interpreter: 50.140 s. 

met 68882: 6.06 s. 

zonder 68882: 4.02 s. 
gecompileerd: 20.560 s. 

met 68882: 0.10 s. 

In beide gevallen, gecompileerd en niet-gecompileerd is het 
nieuwe systeem zonder M68882 coprocessor ongeveer 5 maal zo snel 
als het oude M68000-systeem. In gecompileerde versie is het 
nieuwe systeem met coprocessor nog een zo'n 6 maal sneller dan 
het systeem zonder coprocessor. Dit terwijl de coprocessor elke 
berekening in extended precision uitvoert en dan pas in een 32 
bits real omzet. Zou de berekening in alle gevallen in extended 
precision gedaan zijn, dan zouden alle gemeten tijden, behalve de 
gemeten 0.70 s. van het M68030/M68882-systeem, enkele malen 
groter worden. 
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Hoofdstuk s: conclusie•s en suggestie•s voor de toekomst. 

conclusie•s: 

De dertig systeem-modulen waaruit van EPEP bestaat Z1Jn 
overgeheveld en vertaald voor gebruik van de "Intro! as20 
assembler" op de Personal Computer. Er zijn commando files 
geschreven die het mogelijk maken een nieuwe versie van het 
EPEP-systeem geheel automatisch te construeren. Dit is gedaan 
voor een versie die draait op het M68000-systeem en voor het 
MPS030-systeem die als kern een MC68030 processor met 
bijbehorende coprocessor bevat. Het maken van nieuwe EPEP
versie•s met behulp van commando files is ook mogelijk op de 
Microvax II. 

De overgang van de oude M68000 naar de nieuwe MC68030 
processor ging ook gepaard met enige hardware wijzigingen in de 
input en output. Ten gevolge hiervan zijn in dit nieuwe systeem 
adreswijzigingen aangebracht. Ook de aanpassingen tgv. een nieuwe 
monitorprogramma voor het MPS030 systeem, zijn in de modulen 
aangebracht. 

Nadat het voorbereidend werk gedaan is, is de MC68881/2 
coprocessor in het systeem geïmplementeerd en getest. De 
coprocessor levert in de meeste floating-point berekeningen 
dezelfde nauwkeurigheid als de overeenkomstige procedure van de 
EPEP-emulatie. Operatie•s als de natuurlijke logaritme, de 
logaritme met grondgetal 10 en de exponent hebben echter bij 
gebruik van de coprocessor een grotere nauwkeurigheid. Deze zijn 
in het geval van de EPEP-routines tot de zesde decimaal 
nauwkeurig en voor de coprocessor maximaal (tot de achtste 
decimaal tgv. het 32 bits format). 

De MC68881/2 coprocessor heeft een ander format voor een 32 
bit real-type dan oorspronkelijk in EPEP. Men kan daarom met het 
MPS030 systeem met coprocessor in twee modes werken. Het oude 
PDP-11 format en het MC68881/2 format. Er is voor deze 
mogelijkheid gekozen daar er hoogstwaarschijnlijk nog lang 
gebruik gemaakt zal worden van het oude PDP-11 format. Met het 
commando "COFOR" schakelt men over op coprocessor format en met 
het commando "PEPFOR" komt men terug in EPEP format. 

Over de snelheid van het nieuwe systeem kan gezegd worden 
dat dit minstens 5 maal sneller is dan het M68000-systeem. Bij 
een gecompileerd programma waarin veel real berekeningen 
voorkomen, is door gebruik van de coprocessor het systeem nog 
eens een kleine faktor 6 sneller dan het MPS030 systeem zonder 
coprocessor. Deze faktor is toch nog aan de lage kant omdat: 

- de MC68882 alle operatie•s in 80 bits uitvoert alvorens deze in 
de gewenste 32 bits uitgelezen wordt, 
- de gebruikte compiler géén optimale code genereert, 
- en er telkens getest moet worden of wel of niet gebruik gemaakt 
wordt van het MC68882 real format. 

Ondanks deze aspecten is in het geteste voorbeeld van hoofdstuk 
4, het nieuwe systeem met coprocessor een faktor 30 sneller dan 
het M68000 systeem als gebruik gemaakt wordt van het gecompileerd 
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programma. 

Ook moet nog gezegd worden dat als er in de toekomst gebruik 
gemaakt zal worden van double of extended reals, de coprocessor 
berekening even snel uitgevoerd zal worden als nu het geval is. 
Dit komt omdat de coprocessor standaard alle berekeningen in 
extended precision uitvoert alvorens deze in 32 bit real format 
geschreven worden. 

suqqesties: 

Nu een eerste aanzet gedaan is om gebruik te maken van de 
coprocessor in EPEP kan men het aantal aritmetische operatie's 
van het EPEP-systeem makkelijk uitbreiden. 

Ook kan het type "Double precision" eenvoudig in EPEP 
geïmplementeerd worden daar er intern al 64 bits voor de waarden 
van de oa. reals gereserveerd worden. Wel moet men hiervoor een 
extra type "Double" in de symbolenlijst toevoegen. Ook dienen nog 
conversie routines van en naar het type double geschreven te 
worden. De conversie van dit type kan als de ASCII's gelezen zijn 
gedaan worden met de coprocessor. Dit geldt tevens voor de 
conversie naar ASCII's van het type Double precision real. 

Wil men goed gebruik kunnen maken van de compiler dan dient 
deze nog aangepast te worden voor coprocessor format als gebruik 
gemaakt wordt van reals. 

De snelheidsmetingen zijn gedaan met een MPS030 systeem met 
een kloksnelheid van 16 MHz. Deze kunnen in de nabije toekomst 
nog voor een 33 MHz. systeem uitgevoerd worden. 
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APPENDIX Al: GEBRUIKTE COMMANDO FILES VOOR IPIP MC68030. 

Het onderstaande beschri1ving is alleen van toepassing als 
gebruik gemaakt wordt van die Personal Computer die daarvoor 
aangewezen is en de nodige programma's bevat die daarvoor nodig 
zijn. De souree en commando files bevinden zich in de directory 
met naam: 11c:\as20\gert\mps11 • 

Het maken van een nieuwe versie van EPEP MC68030, wordt in 
de volgende stappen verdeeld: 

1) Het assembleren van de source-modulen. De namen bevatten allen 
een "S" aan het begin en de extensie "S30". bv.: SPEPMUL.S30 
2) Het linken van alle geassembleerde objectfile's. 
3) Het aanmaken van een motorola S-file. 

Nadat deze nieuwe versie aangemaakt is moet men deze nog naar de 
file-server overzenden en kan men de nieuwe versie van het 
programma laden. 

Ad 1: Voor het assembleren van alle file's (30 systeem modulen) 
kan men gebruik maken van de commando-file: "ass30.bat", met de 
volgende inhoud: 

as20 spepbnc.s30 -k -v -o=spepbnc.o20 
as20 spepdcb.s30 -k -v -o=spepdcb.o20 
as20 spepdd.s30 -k -v -o=spepdd.o20 
as20 spepds.s30 -k -v -o=spepds.o20 
as20 spepeb.s30 -k -v -o=spepeb.o20 
as20 spepend.s30 -k -v -o=spepend.o20 
as20 speper.s30 -k -v -o=speper.o20 
as20 spepff.s30 -k -v -o=spepff.o20 
as20 spepfi.s30 -k -v -o=spepfi.o20 
as20 spepf4.s30 -k -v -o=spepf4.o20 
as20 spepge.s30 -k -v -o=spepge.o20 
as20 spepio.s30 -k -v -o=spepio.o20 
as20 spepip.s30 -k -v -o=spepip.o20 
as20 spepis.s30 -k -v -o=spepis.o20 
as20 speplib.s30 -k -v -o=speplib.o20 
as20 spepmn.s30 -k -v -o=spepmn.o20 
as20 spepms8.s30 -k -v -o=spepms8.o20 
as20 spepmtb.s30 -k -v -o=spepmtb.o20 
as20 spepmul.s30 -k -v -o=spepmul.o20 
as20 spepop.s30 -k -v -o=spepop.o20 
as20 spepos.s30 -k -v -o=spepos.o20 
as20 speppi.s30 -k -v -o=speppi.o20 
as20 speppro.s30 -k -v -o=speppro.o20 
as20 speppu.s30 -k -v -o=speppu.o20 
as20 spepsy.s30 -k -v -o=spepsy.o20 
as20 speps2.s30 -k -v -o=speps2.o20 
as20 spepta.s30 -k -v -o=spepta.o20 
as20 speptt.s30 -k -v -o=speptt.o20 
as20 spepws.s30 -k -v -o=spepws.o20 
as20 spepbs.s30 -k -v -o=spepbs.o20 

Hierin worden de volgende optie's gebruikt: 
-k: voor het aangeven van de gebruikte assembler versie. 
-v: om de assembler de informatie mee te geven dat deze ipv. een 
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nieuwe pagina een nieuwe regel begint. 
-o: om de assembler de naam van de geassembleerde versie mee te 

geven. 
-m: geeft aan dat in de list-file macro's uitgeschreven staan. 
Voor verdere optie's wordt verwezen naar de handleiding van de 
Introl assembler [1]. 

Wil men slechts een module assembleren dan kan men ook direct de 
gewenste regel invoeren. Wil men bijvoorbeeld de file 
"SPEPFF.SJO" assembleren, dan voer in: 
as20 spepff.s30 -k -v -o=spepff.o20 <return> 

De gewenste file wordt dan geassembleerd, en de object-file in 
een file met naam 11 SPEPFF.020 11 gezet. Tevens wordt een listfile 
aangemaakt met dezelfde naam maar met de extensie "lst". 

Ad 2: Na het assembleren moet men alle objecttile's van de 
gebruikte systeem-modulen aan elkaar linken. Dit kan met behulp 
van de commando-file: "ild30.bat". Deze bat-file roept een 
commando-file voor de linker aan met naam "cgsmps.ld" met de 
volgende inhoud: 

/* version 1.0 
/* cgsmps.ld - commando file 
section gs$24 origin Ox0024; 
section gs$6c origin Ox006c; 
section gs$80 origin Ox0080; 
section gs$b8 origin OXOOb8; 
section fintvee origin OxOOc4; 
section intvee origin oxoooo; 
section p_ge_v origin Ox2500; 
section m11 d; 
section p mn d; 
section p=mn=c origin Ox3000; 
section p_bn_c; 
section p bs c; 
section p-dc-c; 
section p-dd-c; 
section p-ds-c; 
section p-eb-c; 
section p=er=c; 
section p_fi_c; 
section p f4 c; 
section p-ff-c; 
section p=ge=c; 
section p io c; 
section p-ip-c; 
section p-is-c; 
section p=mt=c; 
section p op c; 
section p-os-e; 
section p:J>i:c; 
section p_pu_c; 
section p_sy_c; 
section p s2 c; 
section p-ta-c; 
section p-tt-c; 
section p-ws-c; 

42 

*I 
*I 



section mll_c; 
section pro c; 
section lib:=c: 
section p_er_a; 
section p_ge_a; 
section p_ip_a; 
section p mn a; 
section p ms a; 
section p=ge=t; 
section p_ms_p; 
section table; 
section p eb d; 
section p-dc-d; 
section p=dd=d; 
section p fi d; 
section p:=ge_d; 
section p_ip_d; 
section p tt d; 
section p en d; 
spepbnc.o spepdcb.o spepdd.o spepds.o spepeb.o spepend.o 
speper.o spepff.o spepfi.o spepf4.o spepge.o spepio.o spepip.o 
spepis.o 
speplib.o spepmn.o spepmsS.o spepmtb.o spepmul.o spepop.o 
spepos.o 
speppi.o speppro.o speppu.o spepsy.o speps2.o spepta.o speptt.o 

spepws.o spepbs.o 
-k 
-m 
-u 
-y 
-f lgsmps.out 
-o igsmps.out 

I* map listing 
I* file usage listing bij l<name>.out 
I* symbool lijst bij l<name>.out 
I* output in l<name>.out 
I* naam van gelinkte file 

Deze commando-file doet de het volgende: 

*I 
*I 
*I 
*I 
*I 

- Bepaalt voor de absolute sectie's het gewenste beginadres. 
- Bepaalt voor de overige sectie's de volgorde van het aan 
elkaar linken. 
- Geeft de namen van de te linken object file's mee aan de 
linker. 
- Bepaalt dmv. een aantal optie's oa. wat de naam van de gelinkte 
versie van EPEP is, de naam van de "map-listing" en het versie
nummer van de "linker". 

De inhoud van de commando-file's "ild30.bat" zelf is: 

ild -g20 -gcgsmps 
ihex30.bat 

Deze roept vervolgens het commando programma "ihex30.bat" aan die 
ook direct via de terminal aangeroepen kan worden. 

Ad 3: Het derde gedeelte van het proces is het aanmaken van een 
motorola S-file. Dit kan dmv. de commando file "ihex30.bat11 • 

De inhoud van deze is: 

ihex igsmps.out -k -r -v -o gsmps.o 
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Deze maakt een nieuwe versie van EPEP MC68030 aan met de naam 
"gsmps.O", die nadat deze overgezonden is naar de fileserver, 
geladen kan worden met het commando: "LO SDK:GSMPS.O". De file 
moet dan wel onder de naam sdk:gsrnps.o overgezonden zijn. 

Voor de gebruikte optie wordt wederom verwezen naar de 
handleiding van de assembler [1]. 

De laatste twee stappen kunnen dmv. de commando file 11new30.bat11 

ook in één keer gedaan worden. 
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APPENDIX A2: GEBRUIKTE COMMANDO FILES VOOR EPEP M68000. 

Het onderstaande beschrijving is alleen van toepassing als 
gebruik gemaakt wordt van die Personal computer die daarvoor 
aangewezen is en de nodige programma's bevat die daarvoor nodig 
zijn. De souree en commando files bevinden zich in de directory 
met naam: 11c:\as20\gert\pep". 

Het maken van een nieuwe versie van EPEP M68000, wordt in de 
volgende stappen verdeeld: 

1) Het assembleren van de source-modulen. De modulen bevatten 
allen een "S68" als extensie. b.v.: PEPMUL.S68 
2) Het linken van alle geassembleerde objectfile's. 
3) Het aanmaken van een motorola S-file. 

Nadat deze nieuwe versie aangemaakt is moet men deze nog naar de 
file-server overzenden en kan men de nieuwe versie van het 
programma laden. 

Ad 1: Voor het assembleren van alle file's (30 systeem modulen) 
kan men gebruik maken van de commando-file: "ass30.bat", met de 
volgende inhoud: 

as20 pepbnc.s68 -k -v -o=pepbnc.o20 
as20 pepdcb.s68 -k -v -o=pepdcb.o20 
as20 pepdd.s68 -k -v -o=pepdd.o20 
as20 pepds.s68 -k -v -o=pepds.o20 
as20 pepeb.s68 -k -v -o=pepeb.o20 
as20 pepend.s68 -k -v -o=pepend.o20 
as20 peper.s68 -k -v -o=peper.o20 
as20 pepff.s68 -k -v -o=pepff.o20 
as20 pepfi.s68 -k -v -o=pepfi.o20 
as20 pepf4.s68 -k -v -o=pepf4.o20 
as20 pepge.s68 -k -v -o=pepge.o20 
as20 pepio.s68 -k -v -o=pepio.o20 
as20 pepip.s68 -k -v -o=pepip.o20 
as20 pepis.s68 -k -v -o=pepis.o20 
as20 peplib.s68 -k -v -o=peplib.o20 
as20 pepmn.s68 -k -v -o=pepmn.o20 
as20 pepms8.s68 -k -v -o=pepms8.o20 
as20 pepmtb.s68 -k -v -o=pepmtb.o20 
as20 pepmul.s68 -k -v -o=pepmul.o20 
as20 pepop.s68 -k -v -o=pepop.o20 
as20 pepos.s68 -k -v -o=pepos.o20 
as20 peppi.s68 -k -v -o=peppi.o20 
as20 peppro.s68 -k -v -o=peppro.o20 
as20 peppu.s68 -k -v -o=peppu.o20 
as20 pepsy.s68 -k -v -o=pepsy.o20 
as20 peps2.s68 -k -v -o=peps2.o20 
as20 pepta.s68 -k -v -o=pepta.o20 
as20 peptt.s68 -k -v -o=peptt.o20 
as20 pepws.s68 -k -v -o=pepws.o20 
as20 pepbs.s68 -k -v -o=pepbs.o20 

Hierin worden de volgende optie's gebruikt: 
-k: voor het aangeven van de gebruikte assembler versie. 
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-v: om de assembler de informatie mee te geven dat deze ipv. een 
nieuwe pagina een nieuwe regel begint. 

-o: om de assembler de naam van de geassembleerde versie mee te 
geven. 

-m: geeft aan dat in de list-file macro's uitgeschreven staan. 
Voor verdere optie's wordt verwezen naar de handleiding van de 
Introl assembler [1]. 

Wil men slechts een module assembleren dan kan men ook direct de 
gewenste regel invoeren. Wil men bijvoorbeeld de file 
"PEPFF.S68" assembleren, dan voer in: 
as20 pepff.s68 -k -v -o=pepff.o20 <return> 

De gewenste file wordt dan geassembleerd, en de object-file in 
een file met naam "PEPFF.020" gezet. Tevens wordt een listfile 
aangemaakt met dezelfde naam maar met de extensie "lst". 

Ad 2: Na het assembleren moet men alle objecttile's van de 
gebruikte systeem-modulen aan elkaar linken. Dit kan met behulp 
van de commando-file: "ild68.bat". Deze bat-file roept een 
commando-file voor de linker aan met naam "cgspep.ld" met de 
volgende inhoud: 

/* version 1.0 
/* cgspep.ld - commando file 
section gs$24 origin Ox0024; 
section gs$6c origin Ox006c; 
section gs$80 origin Ox0080; 
section gs$b8 origin OXOOb8; 
section intvee origin oxoooo; 
section p_ge_v origin Ox2500; 
section m11 d; 
section p mn d; 
section p=mn=c origin OxJOOO; 
section p bn c; 
section p-bs-c; 
section p-dc-c; 
section p-dd-c; 
section p=ds=c; 
section p eb c; 
section p=er=c; 
section p_fi_c; 
section p_f4_c; 
section p ff c; 
section p=ge=c; 
section p io c; 
section p=ip=c; 
section p is c; 
section p=mt=c; 
section p op c; 
section p-os-e; 
section p=:J>i_c; 
section p_pu_c; 
section p_sy_c; 
section p s2 c; 
section p-ta-c; 
section p-tt-c; 
section p:ws:c; 
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section mll_c; 
section pro c; 
section lib:=c; 
section p er a; 
section p_ge_a; 
section p ip a; 
section p mn a; 
section p ms a; 
section p_ge_t; 
section p_ms_p; 
section table; 
section p eb d; 
section p-dc-d; 
section p-dd-d; 
section p=fi=d; 
section p_ge_d; 
section p ip d; 
section p_tt_d; 
section p_en_d; 
pepbnc.o pepdcb.o pepdd.o pepds.o pepeb.o pepend.o 
peper.o pepff.o pepfi.o pepf4.o pepge.o pepio.o pepip.o pepis.o 
peplib.o pepmn.o pepmsa.o pepmtb.o pepmul.o pepop.o pepos.o 
peppi.o peppro.o peppu.o pepsy.o peps2.o pepta.o peptt.o 
pepws.o pepbs.o 

-k 
-m 
-u 
-y 
-f lgspep.out 
-o igspep.out 

I* map listing 
I* file usage listing bij l<name>.out 
I* symbool lijst bij l<name>.out 
I* output in l<name>.out 
I* naam van gelinkte file 

Deze commando-file doet de het volgende: 

*I 
*I 
*I 
*I 
*I 

- Bepaalt voor de absolute sectie's het gewenste beginadres. 
- Bepaalt voor de overige sectie's de volgorde van het aan 
elkaar linken. 
- Geeft de namen van de te linken object file's mee aan de 
linker. 
- Bepaalt dmv. een aantal optie's oa. wat de naam van de gelinkte 
versie van EPEP is, de naam van de "map-listing" en het versie
nummer van de "linker". 

De inhoud van de commando-file's "ild68.bat" zelf is: 

ild -g20 -gcgspep 
ihex68.bat 

Deze roept vervolgens het commando programma "ihex68.bat" aan die 
ook direct via de terminal aangeroepen kan worden. 

Ad 3: Het derde gedeelte van het proces is het aanmaken van een 
motorola S-file. Dit kan dmv. de commando file "ihex68.bat". 
De inhoud van deze is: 

ihex igspep.out -k -r -v -o gspep.O 

Deze maakt een nieuwe versie vanEPEPaan met de naam "gspep.O", 
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die nadat deze overgezonden is naar de fileserver, geladen kan 
worden met het commando: "LO SDK:GSPEP.O". De file moet dan wel 
onder de naam sdk:gspep.O overgezonden zijn. 

Voor de gebruikte optie wordt wederom verwezen naar de 
handleiding van de assembler [1]. 

De laatste twee stappen kunnen dmv. de commando file 11new68.bat11 

ook in één keer gedaan worden. 
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APPENDIX B: Lijst van operatie•s waarbij gebruik gemaakt is van 
coprocessor instructies. 

In SPEPFF.S30: - cosinus (cos) 
- sinus (sin) 
- exponent (exp) 
- logaritme met grondgetal 10 (log) 
- natuurlijke logaritme (ln) 
- arctangens (atn) 
- worteltrekken (sqrt) 
- integerize 

SPEPF4.S30: - optellen (+) 
- aftrekken (-) 
- vermenigvuldigen (*) 
- delen (/) 
- kwadraat (x**2) 
- reciproke waarde 
- conversie real naar integer 
- conversie integer naar real 
- operatie truncate. 
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APPENDIX c: Voorbeeld van een real in EPEP en een real in 
MC68881/2 format. 

Real (32 bits floating points) hebben in EPEP een andere 
interpretatie dan bij de coprocessor MC68881/2 van Motorola. om 
dit goed te laten zien wordt als voorbeeld het getal 3/4 genomen. 

In oude PDP-11 format krijgen we het volgende: 
3/4 = (1/2 + 1/4)* 2**0 --> 0.110000000 •• *2**0 
schrijven we dit in binaire getallen dan krijgen we: 
(n.b. 2**0 :2 tot de macht 0 ) 

teken 0 
exponent 1000 0000 
mantissen: 100000000 •••• 

namelijk exponent+bias(128)=0+128 
namelijk normbit vervalt. 

In totaal geeft dit het volgende bitpatroon: 

Motorola: 
3/4 = (1/2 + 1/4)*2**0 

0000 000 

mantisse 
exponent 
tekenbit 

Dit wordt omgeschreven daar de mantisse een waarde heeft tussen 
[ 1. o , 2 • 0) naar: 

2*(1/2 + 1/4) * 2**-1 --> 1.10000 ••••. * 2**-1 

Binaire is dit dan 

tekenbit 
exponent 
mantisse 

0 
0111 1110 
1000 0000 0000 •..• 

en dit geeft als bitpatroon: 

namelijk exponent + bias = -1+127 
namelijk normbit impliciet "1." 
en vervalt dus ook. 

0000 000 

mantisse 
exponent 
tekenbit 

Hier zien we dat de mantisse en het teken hetzelfde blijven, 
maar dat de exponent een andere waarde bevat. Wordt nu via het 
programma een real ingelezen volgens het EPEP format dan hoeft 
men slechts de exponent met twee te verlagen om het motorola 
format te verkrijgen. Bij het uitlezen van een motorola format 
real moet men daarentegen de exponent met twee verhogen alvorens 
deze uit te lezen. 
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APPENDIX D: Extra toevoeqinqen.tav. Introl assembler voor het 
EPEP K68000-systeem. 

In het eerste deel van het afstudeerwerk zijn de EPEP
sources vertaald in Introl "as20" assembler instructie's voor het 
EPEP M68000 systeem. De Introl assembler levert soms code af voor 
de M68020 en opvolgende processoren die niet werken voor de 
M68000 processor. De volgende instructie's in EPEP zijn daarvoor 
aangepast. : 

1) bsr label --> bsr.w label 

Dit is alleen het geval als de sprong uitgevoerd wordt naar een 
externe label. De M68000 processor kan alleen maar word-adressen 
aan en géén longword die gereserveerd worden bij externe labels 
tijdens het assembleren. Door toevoeging van de extensie ".w" zal 
bij het assembleren slechts ruimte gecreëerd worden voor een 
word-address die bij het linkproces ingevuld zal worden. 

2) bij adresseringen waarbij een index-register gebruikt wordt 
moet het index-register een extensie ".w" bevatten daar net zoals 
in het bovenstaande verhaal de oude M68000 processor alleen 
ruimte heeft voor word-index-registers. 

bv. de macro "case" in de module "SPEPDD.SJO": 

adda.w O(aO,\O),aO --> adda.w O(aO,\O.w),aO 
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APPENDIX E: Aanpassinq van de Editor. 

In deze appendix wordt de aanpassing van de Editor 
"edit68.pec" voor het coprocessor systeem beschreven. De 
aanpassing houdt in dat er twee nieuwe commando's bij de 
commandolijst van de editor toegevoegd zijn. Namelijk het 
commando "COFOR", dat het systeem in coprocessor-format zet, en 
het commando "PEPFOR", die dit systeem weer in de oude mode terug 
zet. In de editor ziet dit als volgt uit: 

49051 
49052 
49053 
49054 
49055 
49056 
49060 

ELSIF c('COFOR') THEN 
coproc := true 
poke l(address(pi), 1078530011) 

ELSIF c(1 PEPFOR') THEN 
coproc := false 
poke_l(address(pi), 1095307227) 

Else% etc ••••• 

Hier zijn de regels 49051-49056 in de editor toegevoegd. Men kan 
zien dat bij het commando "COFOR", de boolean "coproc" true 
gemaakt wordt en 7T de gewenste waarde krijgt. In "PEPFOR" wordt 
de boolean "coproc" weer false en krijgt 7T weer het oude EPEP
format. 
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