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Samenvatting

In dit vers1ag wordt het ontwerp van een CAD programrr.a
pakket beschreven. Net dit pakket is het in principe moge1ijk
om interactief de layout van een uncommitted logic array van
wi11ekeurig type te tel~enen. Voora1snog is de irnp1ementatie
beperkt tot een bepaa1d type l~A, n.1. ne ISL-8A1200 van
Signetics. Doch door de inde1ing van het programma in
subroutines, is het eenvoudig geschikt te maken voor andere
typen ULA's.

Naast de beschrijving van het programma, a1srnede de
gebruikte datastructuren, komen de a1gemene aspecten van ULA's
en practische tips t.b.v. het ontwerpen aan deorde.
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1. Inleid ing.

Bet zal iedereen bekend z~Jn dat de laatste jaren een
onstuimige ontwikkeling heeft plaats gevonden met betrekking
tot de mogelijkheden voor het realiseren van een digitale
schakenng. De steeds verder gaande integratie maakt het
mogelijk complexere functies met minder componenten, en
daardoor minder volume, te verwezenlijken.

Een probleem bij deze ontwikkeling zijn de hoge ontwerp
kosten van een (Very) Large Scale Integration ({V)LSI) IC.
Hierdoor is de toepassing beperkt tot die functies, die erg
frequent voorkomen (b.v. in horloges, in telefoontoestellen en
in de auto-industrie) of die algemeen bruikbaar zijn (b.v.
micro-processoren en geheugens). Verwacht men van een apparaat
slechts enkele honderden of duizenden stuks te verkopen, dan is
het meestal niet rendabel hiervoor een apart IC te ontwikkelen,
en was men tot nu toe gedwongen, dit apparaat te bouwen met
standaard Small of Medium Scale Integration (SSI of MSI) IC's.

De fabrikanten hebben geprobeerd dit op te lossen door
VLSI IC's te maken, die door de gebruiker "geprograomeerd"
kunnen worden. (Field) Programmable Logic Array's «F)PLA's)
zijn hiervan een voorbeeld. De laatste ontwikkeling op dit
gebied zijn de Uncommitted Logic Array's (ULA's) ook weI Gate
Array, Semi-Custom IC of Master Slice genoemd. Dit zijn IC's,
waarin een groot aantal identieke cellen (denk aan poorten) in
een matrix structuur zijn aangebracht. Door de gebruiker wordt
het IC voor een bepaalde functie geschikt gemaakt. Biertoe
ontwerpt hij de bedrading tussen, en soms binnen, de cellen.
Ueze bedrading wordt vervolgens door de fabrikant op een
geprefabriceerde wafer aangebracht. Ret ontwerp van aIleen de
bedrading is eenvoudiger en sneller te maken, dan het ontwerp
van een geheel IC. Bovendien kan de fabrikant veel sneller
prototypes Ieveren, dan wanneer een volledig door de klant
ontwikkeld IC moet worden gemaakt.

De bouwstenen, waarmee een schakeling gerealiseerd kan
worden, geven, in volgorde van toenemende kosten per bouwsteen,
dichtheid en totale ontwerptijd, de volgende reeks: SSI, MSI,
(F)PLA, ULA en Custom IC.

Daar een computer onmisbaar is bij het ontwerpen van de
bedrading voor een m~A, is in de vorm van een afstudeerproject
onderzocht, welke hiertoe bruikbare programmatuur binnen de
vakgroep EB te verwezenlijken is. Doel is het ontwikkelen van
een interactief programma (zonder echte intelligentie), waarmee
de bedrading kan worden getekend.
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2.Economische en Technische Aspecten van ULA's

Ret ziet er naar uit dat ULA's een groot gat in de markt
gaan vullen. Om enig inzicht te krijgen in het toepassings
gebied van deze "semi-custom" IC's. moe ten de econor:tische
aspecten van de productie van een apparaat bekeken worden. De
kostprijs van een apparaat bestaat uit de werkelijke productie
kosten plus de ontwikkelingskosten gedeeld door het totale
aantal geproduceerde apparaten. Tot nu toe was er de keuze
tussen een printed-circuit-board vol standaard IC's en een
"custom-designecl" IC. Op het ogenblik komt daar als derde
mogelijkheid het gebruik van ULA's bij.

Vergelijken we de werkelijke productiekosten. dan is een
board vol standaard IC's het duurst. De prijs van een volledig
door de gebruiker ontworpen IC is iets lager clan van een ULA
omdat de chip kleiner is. (100% benutting van de aanwezige
"cellen" en hogere pakkingsdichtheid. Dit leid t tot meer chips
per geproduceerde wafer en een kleinere kans op een defect.)

De ontwikkelingskosten zijn voor een board het laagst.
Ieder middelbaar elektronicus kan in een korte tijd een ontwerp
maken. De kosten voor het ontwerpen van een ULA zijn hoger.
omdat het meer tijd vraagt. Bovendien moet de ontwerper.
afhankelijk van de mate waarin een computer kan helpen. extra
worden opgeleid. Tenslotte zijn voor het ontwikkelen van een
eigen IC de kosten zeer hoog. omdat hiervoor een speciale
technische staf noodzakelijk is.

Als we het bovenstaande in een grafiek verwerken. krijgen
we het volgende plaatje:

PRIJS
PER

STUK

i

BOARD
ULA

L------;.-------d--..:::::===-- CUSTOM IC
A ~ AANTAL
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Punt A komt overeen met een productie van 5000 tot 20000
stuks, punt E met 100000 tot 200000 stuks. De exacte aanta11en
zijn afhanke1ijk van de te rea1iseren functie.

In deze berekeningen zijn ook e1ementen a1s benodigde
voedings capaciteit, kast afmetingen enz. opgenomen. Bijzondere
voorwaarden zijn niet verwerkt; zo is het b.v. in de
ruimtevaart moge1ijk dat voor een ULA wordt gekozen, ondanks
dat er slechts een klein aanta1 units word t geproduceerd.

Een andere moge1ijkheid om een bepaa1de functie te
rea1iseren is het gehruik van een micro-processor. Dit is
echter niet a1tijd moge1ijk in verband met de sne1heid. Een
micro-processor moet nu eenmaa1 een aanta1 stappen door10pen om
een bepaa1de functie uit te voeren en dit kost tijd. Een ander
prob1eem is dat de concurrentie in zeer korte tijd een copie
van het apparaat op de markt kan brengen. 1'<et ULA' s of vo11edig
ze1f ontworpen Ie's is dit vee1 moei1ijker.

Wat is nu precies zo'n ULA? Zoa1s gezegd in de in1eiding
is het een Ie waarvan de gebruiker de bedrading definieert. Dit
kan in 1 tot 4 1agen, afhanke1ijk van het type. De ULA bestaat
uit (ca. 200-5000) ce11en, die meesta1, maar niet noodzake1ijk,
in een matrix gegroepeerd zij n. Afhanke1 ij k van de gehruikte
fabricage techno10gie kan een eel bestaan uit complete poorten
(meesta1 nand-gate's) of uit 10sse onderde1en, waarmee enke1e
standaard poorten gerea1iseerd kunnen worden. Integrated
Injection LogiC; (I2 L) en Integrated Schottky Logic (ISL) kennen
maar een transistor per poort, zodat iedere eel ook een poort
is. Ook Transistor Transistor Logic (TTL), eventuee1 met
Schottky c1amp-dioden (STTL) kent 1 poort per eel, omdat een
poort niet zinvo1 in de1en te sp1itsen is. Complementary Heta1
Oxide Silicon (CMOS) bevat-een aanta1 p-kanaa1 en n-kanaa1
transistor paren. Deze kunnen binnen een eel tot een poort met
meerdere ingangen worden verbonden, maar ook tot meerdere
poorten met 1 of2 ingangen. Ook Emitter Coupled Logic (ECL)
bevat een aanta1 10sse weerstanden en transistoren per eel,
zodat iedere eel door de interne verbindingen -kan worden
geprogrammerd voor verschi11ende basis funeties met een gegeven
aanta1 ingangen.

Zoa1s uit het voorgaande a1 b1ijkt, worden ULA's met
verschi11ende techno10gien gemaakt. Bovendien werken ze intern
vaak met erg k1eine vermogens (vee1 k1einer dan voor de overige
systeem componenten). Om deze redenen bevinden zich aan de rand
van de chip een aanta1 I/O drivers, die a1s buffer tussen d~

eel matrix en de buitenwere1d worden gebruikt. Omdat de ULA
meesta1 dient a1s a1ternatief voor een printed-circuit-board
vol TTL-IC's en TTL a1s een standaard is gaan fungeren, zorgen
de I/O drivers meesta1 tevens voor een aanpassing tussen de
interne 10gische niveau's en TTL niveau's aan de pennen van het
IC.
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De fabrikanten zijn sinds kort tot de ontdekking gekomen,
dat het aantal I/O drivers rninstens zo belangrijk is als het
aantal cellen. Het verwezenlijken van een logische functie
heeft n.l. aIleen zin als ook aIle in- en uitgangen van die
functie te bereiken zijn. Dit probleern is zo wezenlijk voor
VLSI, dat er gezocht wordt naar andere behuizingen (rneer
aansluitingen), dan de nu meestal toegepaste dual in line (DIL)
typen. (Zo is er sinds kort de "Chip Carrier")

De communicatie tussen de gebruiker en de fabrikant is
sterk afhankelijk van deze laatste en de gekozen technologie.
Voor de meeste ULA's waar een cel niet tevens een poort is, mag
de klant meestal een logisch schema leveren, opgebouwd met een
set basis schakelingen. Verder dienen behuizing en aansluit
gegevens gedefinieerd te worden. Bij de fabrikant worden met
een Computer Aided Design (CAD) pakket de basis schakelingen
naar de "interne" bedrading van een of meerdere cellen
vertaald, en vervolgens automatisch geplaatst en verbonden. Bij
het ontwerpen is het enige verschil dat men een lijst met
beschikbare basis schakelingen gebruikt i.p.v. de lijst met
verkrijgbare geintegreerde basis functies (denk aan de 7400
serie). Bij ULA's waar iedere cel een poort is, kan iets
dergelijks mogelijk zijn. Het komt ook voor dat de gebruiker
een tekening levert met de bedrading. De fabrikant maakt
hiervan met behulp van zijn computer de benodigde maskers.

Omdat de fabrikant de uiteindelijke functie van het IC
niet hoeft te kennen, is het belangrijk dat de gebruiker een
aantal testpatronen (series ingangssignalen met bijbehorende
uitgangssignalen) verstrekt, zodat de fabrikant de
geproduceerde IC's op hun functie kan testen. Als men deze
testpatronen goed wil maken, 20dat aIle mogelijke fouten worden
ontdekt, kan dit een tijdrovende bezigheid zijn. Hiervoor wordt
dan ook meestal door de fabrikant de mogelijkheid geboden
gebruik te maken van zijn computer en programmatuur.

De gebruiker kiest voor een bepaalde technologie op grond
van gewenste snelheid (poortvertragingen tussen ca. 0.5 nsec en
30 nsec komen voor) en het voor zijn toepassing benodigde
aantal poorten.
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3.Een Korte Beschrijving van de ISL8A1200.

Zoals uit het voorgaande hoofdstuk blijkt Z1Jn er veel
verschillen tussen de verkrijgbare ULA's. Om door al deze
verschillen niet te veel tijd te verliezen, is er al in een
vroeg stadium voor gekozen om de aandacht op 1 type te richten.
De hiervoor gekozen ULA is het type ISL8A1200 van Signetics.
Deze keuze is gemaakt, omdat deze ULA erg geschikt is voor
gebruik in college's en practica. De gebruiker moet hier n.l. 2
lagen bedrading zelf tekenen, zodat een student ziet wat er
gebeurt, anders dan wanneer de layout door een computer bij de
fabrikant wordt gemaakt. Verder is de ISL technologie, die voor
deze ULA is gebruikt, redelijk snel en geeft een goede
pakkingsdichtheid. Een zeer belangrijk argument bij de keuze is
ook geweest, dat van deze ULA goede informatie beschikbaar was,
terwijl van de meeste andere niet meer dan reclame folders,
zonder voldoende technische informatie, verkrijgbaar waren.

Een cel gemaakt volgens de ISL technologie ziet er als
voIgt uit:

INPUT

SUBSTRATE

De logische functies worden bij deze technologie
verwezenlijkt in de bedrading (wired-and). Iedere ISL-gate
bevat 5 uitgangsdioden, waarvan er 4 gebruikt mogen worden. Dit
geeft enige vrijheid bij het routeren van de verbindingen.

IPUT--...L...---=--I-------7'

OUTPUTS

MAX 10 INPUTS~ FANOUT =4
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A
Indien een dummy wordt 
gebruikt. versnelt F\:t
het laden van (p'

OUTPUTS
NOT USED

B AB

Omdat iedere uitgangsdiode slechts met 1 ingang verbonden
mag zijn (samen met uitgangen van andere 1SL-gates), is voor
het distribueren van gemeenschappelijke signalen (b.v. klok
signalen) een ander soort cellen toegevoegd; de z.g.n.
Schottky-buffer. Deze kan 10 parallel geschakelde ingangen
sturen. Om onderlinge beinvloeding van die iqgangen te
voorkomen, worden deze niet rechtstreeks, maar via een
weerstand, z.g.n. current hogging resistor, verbonden. Naast
iedere cel is zo'n weerstand -aangebracht, ook naast de
Schottky-buffer. Door hiermee Schottky-buffers in cascade te
schakelen, kan men een groot aantal cellen parallel sturen.
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De ULA van het type ISL8A1200 bevat 1144 ISL-gates, S2
Schottky-buffers en 36 I/O drivers. Deze laatste kunnen worden
geprogrammeerd voor aIle hekende (TTL-) ingangs- en uitgangs
configuraties, zelfs voor gecombineerd gebruik als tranceiver.
In de volgende tekeningen is te zi~n hoe al deze onderdelen op
de chip geplaatst zijn. Tevens is te zien hoe de voedingslijnen
in zowel de eerste als de tweede bedradingslaag aanwezig zijn.
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LOCAL BUS
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De gebruiker krijgt van Signetics een "Haster Programming
Mylar Sheet" waarop aIle cellen en voedingslijnen zijn
voorgedrukt. Hierop moet op rooster punten de bedrading worden
getekend (in twee lagen) en moet worden aangegeven waar deze
bed rad ing contact maakt met het silicium of tussen de lagen
onderling. De bedrading mag aIleen horizontaal of vertikaal,
dus niet diagonaal, worden aangebracht. Hieronder voIgt een
korte tabel met te gebruiken syrnbolen, voor een volledige
beschrijving van de bij het ontwerpen in acht te ne~en regels,
wordt verwezen naar het gebruikers handboek.
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(rood) verbinding l-ste laag

(blauw) verbinding 2-de laag

0 (rood) basis aansluiting cel

0 (rood ) collector aansluiting cel

6 (rood) dummy basis aansluiting

X (blauw) VIA: doorverbinding lagen

Omdat verbindingen in de tweede laag (blauw) breder z1Jn,
moet tussen twee zulke verbindingen een afstand van 2 rooster
punten in aIle richtingen worden bewaard, tenzij ze met elkaar
verb and en zij n.
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4.Het Ontwerpen van een Schakeling in de ISL8A120Q.

Het is haast onmogelijk om met de hand de bedrading voor
een hele ULA te tekenen. Daarom is de mogelijlheid onderzocht
om een computer in te schakelen. Om een goed inzicht te krijgen
in de functies, die van een programma moeten worden geeist,
moet eerst enige ervaring worden opgedaan met het ontwerpen van
schakelingen.

Om dit inzicht te verkrijgen, is met de hand de bedrading
getekend van de meeste van de standaard schakelingen (door
Signetics macro's genoemd), waarvan in lit. 1 de logische
schema's zijn gegeven. Omdat Signetics slechts de formele
ontwerpregels geeft en maar een enkele practische regel, wil ik
hier proberen de ervaringen opgedaan tijdens het ontwerpen
onder woorden te brengen.

Ten eerste is het zeer moeilijk algemene regels aan te
geven. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat Signetics dit
niet doet. Ret is van belang de schakeling op te delen in
zoveel mogelijk functionele deelschakelingen. Van al deze deel
schakelingen moet de bedrading worden getekend, tenzij deze al
van een vorig totaal ontwerp voorhanden zijn. Vervolgens worden
deze deelschakelingen met elkaar verbonden tot complexere delen
en uiteindelijk de totale schakeling. De bedrading wordt
gevonden door voor de delen het benodigde aantal cellen aan te
wijzen in de ULA. Deze dienen zo dicht mogelijk bij elkaar te
liggen. Bovendien moeten de cellen of groepen net de meeste
onderlinge verbindingen zo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst
worden. Vervolgens wordt begonnen aIle ingangen van elk deel te
verbinden met de aan te sluiten uitgangen van andere delen. Het
komt regelmatig voor dat een eerder getekende verbinding een
stuk moet worden verschoven. Zolang het mogelijk is moet men
voorkomen, dat verbindingen over cellen, die niet voor deze
deelschakeling worden gebruikt, worden getekend, omdat deze
cellen dan voor eventuele andere deelschakelingen
ontoegankelijk worden. Indien men weet dat men een aantal
cellen overhoudt, is dit laatste niet zo'n nezwaar en kan men
door de grotere beschikbare ruimte veel sneller een weg voor
een verbinding vinden. De bedrading wordt hierdoor weI langer
en heeft daardoor meer parasitaire capaciteit, wat bij hoge
schakel-snelheden een bezwaar kan zijn. Eventueel kan men de
bedrading ontwerpen voor verschillende plaatsings keuzen van de
delen. Op deze manier kan ten koste van extra tijd een hogere
dichtheid en cel-rendement worden bereikt.

Signetics geeft aan dat de eerste laags bedrading
horizontaal en de tweede laags bedrading verticaal moet worden
getekend. In de tweede laag is een aantal verticale
verbindingen noodzakelijk om de lokale voedingsbanen te kunnen
kruisen. Ret blijkt dat de aanwezigheid van een horizontale
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tweede laags verbinding de mogelijkheid de voedingsbaan te
kruisen snel doet afnemen. Door de bedrading in de tweede laag
verticaal te kiezen gaan de eerste laags verbindingen
grotendeels horizontaal lopeno Doordat de eerste laags
verbindingen dichter bij elkaar mogen worden getekend dan de
tweede laags en er hier geen gedwongen verbindingen in een
bepaalde richting zijn ontstaan zelden problemen met verticale
verbindingen in de eerste laag. Leg echter geen verticale
eerste laags verbindingen over gebruikte cellen, omdat de
uitgangen van die cellen dan niet meer te bereiken zijn.

Zoals vermeld moeten tweede laags verbindingen op een
minirnale afstand van twee rooster-punten worden getekend. Het
verdient aanbeveling, zeker bij het begin van een deelbedrading
om een even aantal roosterpunten als afstand te kiezen. Dit
geeft later de mogelijkheid hier een rnaximaal aantal
verbindingen tussen en naast te leggen.

Indien een bepaalde deelschakeling als standaardschakeling
moet worden opgenomen. moet er op worden gelet dat de in- en
uitgangen van aIle zijden goed te bereiken zijn.

Een repeterend patroon in een logisch schema moet indien
rnogelijk ook in de layout worden gebruikt. Eventuele kleine
verschillen kunnen snel worden aangebracht en het niet opnieuw
ontwerpen spaart veel tijd.

Alles bij elkaar genornen, is het ontwerpen van de
bedrading een nogal tijdrov"ende bezigheid. Hen dient er'
rekening mee te houden dat een zeer groot gedeelte van de al
getekende bedrading later moet worden gewijzigd. Het is van
belang er voor te zorgen dat dit aIleen met de bedrading van de
huidige schakeling moet gebeuren, en niet met de bedrading van
de deelschakelingen waaruit deze wordt opgebouwd.
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5.Eisen te ste11en aan de software.

Indien men het tekenen van de bedrading met een computer
wi1 ondesteunen, kunnen de vo1gende eisen a1s uitgangspunt voor
een geschikt programma dienen. Deze eisen zijn voortgekomen uit
het handmatig tekenwerk, zoa1s in het voorgaande hoofdstuk is
beschreven.

- Enke1voudige verbindingen moeten eenvoudig in te voeren en
te verwijderen zijn.

- Het moet moge1ijk zijn bepaa1de vee1voorkomendebedradingen
onder een naam of nummer op te slaan en met een eenvoudige
hande1ing deze gehe1e hedrading op te roepen (macro's).
Orndat de tota1e ULA nogal groot is, is het gewenst, dat een
bepaa1d gedee1te eruit ge1icht kan ~"orden. Dit kan ZijlL L:1
de vorm van een vaste inde1ing in ge1ijke stukken, maar
beter is de moge1ijkheid de de1en vrij te kiezen.

- Het programma moet contro1eren of de ingevoerde gegevens
vo1doen aan de 1ayout-rege1s voor de hetreffende liLA.

- Het programma moet gebruikers vriende1ijk zijn, daarom moet
zo moge1ijk aan de vo1gende eisen zijn vo1daan:

- Opdrachten waaruit de gebruiker kan kiezen staan op het
scherm van de terminal.

- Invoeren van en opdracht kan met 1 toetsaans1ag
- Werken met het programma moet moge1ijk zijn met'weinig

kennis van het systeem waarop het wordt verwerkt.

Nadat deze eisen waren opgeste1d, is gezocht of op de TH
software beschikbaar was die, eventuee1 met enke1e wijzigingen,
geschikt zou zijn voor het beoogde doe1. Na een eerste
beschouwig b1even er twee programma's over, die moge1ijk
geschikt zouden kunnen zijn, n1. CADPCB, een programma voor het
vo11edig automatisch ontwerpen van dubbe1zijdige printkaarten,
en DICDRA, een programma waarmee logische schema's kunnen
worden getekend en aans1uitend bedradings1~jstenvoor wire-wrap
verbind ingen worden gegenereerd.

Nader onderzoek 1eerde dat het programma CADPCn ongeschikt
is. Het programMa is n1. niet geschikt voor het verwerken van
hoevee1heden gegevens, zoa1s die bij een ULA voorkonen. De
afmetingen van een ULA zijn te groot en indien ze geschaald
worden, wordt de afstand tussen de roosterpunten k1einer dan de
reso1utie van het programma. Indien dit door veranderingen in
het programma wordt verbeterd, wordt de verwerkingstijd vee1 te
groot. Bovendien is het programma gemaakt om de p1aatsen van de
IC's vrij te kiezen, terwij1 de ce11en op vaste posities
1iggen. Tens10tte is het programma, dat door het rekencentrum
ter beschikking wordt geste1d, niet door TH medewerkers
ontwikke1d, zodat contractue1e moei1ijkheden ontstaan a1s er
wijzigingen in worden aangebracht.
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Ret programma DIGDP~ leek beter te kunnen voldoen. Ret is
mogelijk. door oneigenlijk gebruik van allerlei mogelijkheden
van dit programma. hiermee de bedrading van een ULA te tekenen.
De gebruiker moet dan echter alle opdrachten en foutmeldingen
vertalen naar een fictief logisch schema. Bovendien is ook hier
de combinatie afmeting/resolutie in eerste instantie
ongeschikt. Ret programma kent maar een bed radingslaag. zodat
het geven van waarschuwingen bij overtreden van de layout
regels so~s moeilijk kan zijn. Omdat het programma eigendom is
van de vakgroep EB is het zeer goed mogelijk hierin ldjzigingen
aan te brengen. Ret bleek echter dat het aanbrengen van alle
noodzakelijke wijzigingen inhield dat het progra~ma vrijwel
geheel herschreven diende te worden. terwijl het resultaat,
door het gebruik voor een andere dan de oorspronkelijke
toepassing, toch niet gebruikers vriendelijk zou zijn. Daarom
heb ik in overleg met mijn coaches besloten een geheel nieuw
programma te rnaken, waarbij bruikbare delen van andere
programma's zullen worden overgenomen.

Nadat besloten was om een nieuw programma te schrijven,
moest worden gekozen welke computer en welke progra~meertaal

gebruikt moesten worden. Deze keuze bleek zeer beperkt. Omdat
de output van het programma voornamelijk in de vorm van
tekeningen zou zijn. was de beschikbaarheid van een pakket
grafische software een eerste eis voor de keuze van de
computer. Hieraan bleek alleen de Burroughs B7700 met het
pakket GINO-F te kunnen voldoen. De keuze van de programmeer
taal werd hierdoor ook zeer beperkt. Ret rekencentrum
ondersteunt het gebruik van GINO-F alleen in combinatie met de
talen FORTRAN en ALC..oL. Het gebruik van talen als Pascal of
Ada, die door hun datastructuren erg geschikt zijn voor het
beoogde soort programma's, komen hierdoor niet in aanmerking.
Uiteindelijk is gekozen voor FORTRAN, omdat voor deze taal op
de meeste computers een compiler beschikbaar is. Dit maakt het
transporteren van het programma naar een andere computer
eenvoudiger dan wanneer ALC..oL wordt gebruikt.

Door de keuze voor het ontwikkelen van een nieuw
programma, kunnen de functie's, die het programma uitvoert,
vrij worden gekozen. Deze keuze moet echter zodanig worden
gemaakt, dat aan de eisen, die in het begin van dit hoofdstuk
zijn genoemd. wordt voldaan. Ret te ontwikkelen programma moet
de volgende opdrachten van de gebruiker kunnen uitvoeren

- Om enkelvoudige verbindingen te kunnen verwerken moet in een
enter en delete mode kunnen worden gewerkt. In zo'n mode kan
met het aanslaan van een enkele toets een element (lijn, via
enz.) worden ingevoerd of verwijderd.
Voor het werken met blokken verbindingen binnen een ULA
ontwerp moeten commando's bestaan waarmee een blok kan
worden verschoven, verwijderd of gecopieerd.
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Voor het verwerken van blokken verbindingen uit een externe
biliotheek (rneestal standaard schakelingen) moeten opdracht
en ter beschikking staan, waarmee men deze blokken met hun
naam kan opslaan, oproepen, verwijderen of van naam
veranderen.

- Er moet een commando zijn waarmee een werkgebied kan worden
opgegeven. Omdat deze functie bij het begin van het
programma als eerste moet worden uitgevoerd, moet dit auto
matisch gebeuren.

- Om te voorkomen dat bij een eventuele computerstoring aIle
gegevens verloren gaan, moet er een commando bestaan, dat
de gebruiker in staat stelt tussenresultaten op te slaan.

- Omdat de Tektronix 4016 terminal, \;aarmee geYerkt wordt, een
geheugenbuis bezit, moet er een commando zijn, dat het
scherm wist en de tekening opnieuw maakt, waarbij elementen,
die uit het werkgebied zijn verwijderd, niet meer worden
getekend.

- Vanzelfsprekend moet er een opdracht zijn waarmee het
programma kan worden beeindigd.

Bovendien worden de volgende eisen gesteld :

- Voor het gemak van de gebruiker moe ten de commando's op het
scherm staan en moet de gebruiker zijn keuze kunnen maken
met de kruisdraden, die ook worden gebruikt voor het aanwij
zen van de posities van de elementen van de verbindingen.

- Omdat de B7700 waarop het programma moet worden ontwikkeld
in principe niet zo'n geschikte machine is voor dit soort
programma's, moet het zodanig worden gemaakt, dat overzetten
op een andere machine eenvoudig kan.

- Ret programma wordt ontwikkeld voor het ULA type ISL8A1200,
maar moet eenvoudig voor andere typen zeschikt gemaakt
kunnen worden.

Omdat de terminal slechts groene lijnen kan tekenen, worden
de verschillende kleuren op het scherm weergegeven door
verschillende typen stippellijnen. Bij het tekenen op een
plotter moe ten deze in de goede kleur worden getekend. Ret
programma zal er zorg voor moeten dragen, dat dit correct
gebeurd.
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6. Keuze van de datastructuur.

Bet programma za1 in staat moeten zijn, om de gegevens,
die door de gebruiker worden ingevoerd, op te slaan. Er zijn
drie moge1ijke datasructuren voor deze gegevens verge1eken. In
dit hoofdstuk worden eerst beknopt de twee niet gekozen
structuren beschreven. Daarna wordt meer uitgebreid de gekozen
structuur behande1d.

De eerste datastructuur slui t aan bij de structuur van de
ingevoerde gegevens. De verbindingen, die opges1agen dienen te
worden, zijn wired-and verbindingen. Er wordt te1kens door een
verbinding precies 1 basis ingang, via een net van bedradingen,
verbonden met een aanta1 Schottky uitgangen en eventuee1 een
dummy basis ingang. lets soortge1ijks ge1dt voor de Schottky
buffers, waarvan de uitgang met een aanta1 current hogging
resistor ingangen lIord t verbonden. Een voor de hand1iggende
datastructuur bestaat uit records, die zo'n netwerk van
berlrarlingen bevatten. Voor iedere basis ingang, Schottky buffer
uitgang en IO-ce11 in- of uitgang, wordt zo'n record gebruikt.
De grootte van zo'n record is afhanke1ijk van het aanta1
e1ementen waaruit het bedradingsnetwerk is opgebouwd. Deze
structuur heeft de vo1gende bezwaren :

- FORTRAN kent geen records. Daarom moet zo'n record op een
DIMENSION (=array) worden afgebee1d. Omdat DIMENSIONs een
vaste 1engte moeten bezitten, moet men deze zo kiezen, dat
een record met de maxima1e afmeting er op kan worden
afgebee1d. Dit 1eidt tot een slecht geheugen gebruik.
Een andere moge1ijkheid is een grote DIlfENSION te nemen voor
a11e records en ieder record hiervan een variabe1 dee1 toe
te wijzen. Dit heeft een beter geheugen gebruik tot gevo1g,
maar ook een ingewikke1de en verwerkingstijd vers1indende
administratie.

- Indien de gebruiker de verbindingen niet vanuit een basis
ingang o.i.d opbouwd, moeten de1en van bedradingsnetten
elders worden opges1agen, totdat door het verbinden met zo'n
punt bekend wordt in we1k record de gegevens moeten worden
gep1aatst.

- Te1kens a1s de gebruiker een element van een verbinding
invoert, moeten a11e records worden nagezocht om te zien of
het ingevoerde element hier verbinding mee maakt.

- A1s de gebruiker het werkgebied heeft gespecificeerd, moeten
toch a11e gegevens in het werkgeheugen worden ge1aden,
tenzij men al1e records wil afzoeken om te controleren of
deze met een verbindingstak in het werkgebied doordringen.
Om te kunnen testen of een ingevoerd contact naar het
silicium op de aangegeven plaats zinvo1 is, dienen gegevens
over de posities van de verschi11ende diffusies te worden
opgeslagen. Voor deze gegevens is een eigen datastructuur
noodzakelij k.
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De tweede datastructuur onstaat als we proberen het
probleem van de variabele record grootte aan te pakken. Indien
we niet de gehele verbindingen in de records plaatsen, maar
deze opdelen in de rechte lijnstukken waaruit zij bestaan,
onstaat een variabel aantal records met een constante afmeting.
In zo'n record staan de coordinaten van begin- en eindpunt, het
numner van de metaallaag en de eventuele VIA's en silicium
contacten aan de uiteinden. De eerste twee bezwaren van de
vorige datastructuur vervallen hierdoor geheel of gedeeltelijk.
De andere bezwaren blijven echter, in aangepaste vorm, bestaan.
Daarom is ook deze datastructuur uiteindelijk verworpen.

De derde en tenslotte gekozen datastructuur ziet er als
voIgt uit. Voor ieder roosterpunt bestaat een record, waarin
voor iedere metaal laag wordt bijgehouden of (en zo ja welke)
verbindingen er met de vier omliggende roosterpunten aanwezig
zijn, of er een VIA naar de onderliggende laag aantJezig is en
of er, door de fabrikant voorgeschreven, metaal delen aanwezig
zijn. AIleen VIA's van de eerste metaal laag naar het siliciuo
kunnen van verschillende typen zijn en hiervan moet dus behalve
het al dan niet aanwezig zijn, ook het type worden bijgehouden.
Tot slot staat in het record welk type diffusie in het silicium
in het betreffende punt aanwezig is. De totale datastructuur
bestaat uit een matrix, met evenveel records, als de liLA
roosterpunten kent. Deze datastructuur heeft de volgende
voordelen:

- Nietde gehele matrix hoeft in het werkgeheugen van de
computer te worden geladen. Het door de gebruiker
opgegeven werkgebied kom~ overeen met een submatrix en
aIleen tot records in deze submatrix moet toegang mogelijk
zij n.

- Als de gebruiker gegevens invoert, kunnen deze zonder zoeken
in de structuur worden verwerkt. De ingevoerde coordinaten
geven direct de indices van het (de) record(s), dat (die)
aangepast moet(en) worden. Ook omli8~ende punten (records)
zijn voor by. test doeleinden direct te adresseren.

- Er is geen aparte opslag van gegevens met betrekking tot het
type diffusie nodig.

- De totale hoeveelheid data is constant.

Deze datastructuur heeft vanzelfsprekend niet aIleen
voordelen. De nadelen zijn

- In de datastructuur staan geen volledige lijnstukken van de
verbindingen. Daarom is tijdens het tekenen een zoekactie
in de matrix noodzakelijk (Zoeken van begin en eind van een
lijnstuk). Dit zoeken kan echter zeer systematisch gebeuren
en komt minder vaak voor dan het zoekproces, dat bij de twee
voorgaande structuren noodzakelijk bleek.

- Tijdens het invoeren of verwijaeren van een lijnstuk moet
meer dan een record worden gewijzigd.
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Het geheugen gebruik van deze datastructuur lijkt erg
groot. Een globale berekening voor de genoernde drie structuren
leerde echter, dat het geheugengebruik voor aIle drie ongeveer
even groot is. Dit is te verklaren door de noodzaak om in
FORTRAN voor ieder record de maximale afmeting te gebruiken.

Zoals al verschillende malen is opgemerkt, kent FORTP~N

geen record-structuur. ~!e zullen daarom moeten bekijken, hoe de
genoemde records op een geschikt datatype kunnen worden
afgebeeld. De meeste elementen van het record kunnen met een
enkel bit worden aangegeven (wel/niet aanwezig). Slechts de VIA
van laag 1 naar het silicium en het type silicium diffusie
dienen net een getal te worden gecodeerd. Ret aantal codes is
beperkt, zodat het kiezen van gehele positieve getallen tot bv.
16 of 32 voldoende lijkt. Bet zal duidelijk zijn dat het
afbeelden van deze record elementen op resp. boolean (LOGICAL
geheten in FORTRAN) en integer waarden een grote geheugen
verspilling met zich mee brengt. De B7700 neemt voor iedere
LOGICAL en I~ITECER een woord van 48 bits, maar ook een kleinere
machine als bv. een PDP11 gebruikt nog steeds 16 bits voor elke
variabele.

Om het geheugengebruik te beperken, is gezocht naar een
structuur, die meerdere record elementen binnen 1 machinewoord
plaatst. Rekening houdend met de eisen, dat zowel verschillende
typen ULA's als computers gebruikt moeten kunnen worden, is een
structuur gekozen, die een geheel record op een DOUBLE
PRECISION INTEGER (of INTEGER*4) afbeeld. Er kan met maximaal
vier bebradingslagen worden gewerkt; meer komt niet voor in de
momenteel bekende ULA's. Een DOUBLE PRECISIon INTEGER is een
variabele van 32 bit of 4 byte. Hoewel geen element van
standaard FORTRAN (ANSI), is dit een uitbreiding, die op aIle
bekende 16 bits computers aanwezig is. Op machines met 32 of
meer bits is dit de standaard integer. Om machine onafhanke
lijkheid te garanderen, wordt geen gebruik gemaakt van
eventueel aanwezige hit-adresserings mechanismen, maar van
rekenkundige bewerkingen. Hierdoor hoef~ ook niet bekend te
zijn, hoe de machine intern zijn gegevens opslaat. Men kan
uitgaan van de volgende virtuele representatie van een DOUBLE
PRECISION INTEGER :

MOST SIGNIACANT LEAST SIGNIACANT
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De hits zijn op de volgende manier aan de elementen van een
record toegekend

bit

o
1
2
3
4
5
(,

7
R.
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

25,24,23
30,29,28,27,26

record element

laag 4, verbinding naar links
laag 4, verhinding naar rechts
laag 4, verbinding naar boven
laag 4, verhinding naar onder
laag 4, VIA naar laag 3
laag 4, aanwezigheid voorgeprogrammeerd metaal
laag 3, verbinding naar links
laag 3, verbinding naar rechts
laag 3, verhinding naar hoven
laag 3, verbinding naar onder
laag 3, VIA naar laag 2
laag 3. aanwezigheid voorgeprogrammeerd metaal
laag 2. verbinding naar links
laag 2, verbinding naar rechts
laag 2. verbinding naar boven
laag 2. verbinding naar onder
laag 2. VIA naar laag 1
laag 2, aanwezigheid voorgeprogrammeerd metaal
laag 1, verbinding naar links
laag 1, verhinding naar rechts
laag 1. verb ind ing naar boven
laag 1, verbinding naar onder
laag 1, aanwezigheid voorgeprograrnmeerd metaal
laag 1, VIA naar silicium (waarden 0 tim 7)
type diffusie (waarden 0 tim 31)

(=0 of 1)

Bit 31 (tekenbit) wbrdt niet gebruikt. De geheugen besparing,
die hiermee wordt bereikt, is het extra rekenwerk ruimschoots
waard. De 25 elementen van een record worden nu op 1 (voor
kleine machines 2) machinewoord(en) af~ebeeld ipv. op 25
woorden. nit is een reductie met een factor 25 (resp. 12.5).

Indien toegang tot een bepaald bit nodig is, kan dat op de
volgende manier :

Bit ivan variabele X wordt gegeven door :

i. tl L
BITi = (X mod 2 ) div 2

Hierin zijn div en mod resp het quotient en de rest bij een
heeltallige deling.

Toekennen van een waarde aan een bepaald bit kan als voIgt

i. +1
KOP = X div 2

dZ L
STAART = (X mod 2 ) mod 2

L +1 i
X = KOP • 2 + BITi • 2 + STAART
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Zoals gezegd worden deze DOUBLE PRECISION INTEGERS
(records) in een natrix gebruikt. Deze matrix wordt als file op
achtergrond geheugen geplaatst in colu~n-major-order, zoals in
FORTRAN gebruikelijk is. Alleen de waarden, die betrekking
hebben op roosterpunten in het werkgebied worden in het
werkgeheugen van de computer geladen.

In de genoemde file worden ook nog enkele algemene
gegevens van de ULA opgeslagen, bv afmetingen, tijdens het
tekenen te gebruiken kleuren enz. Riervoor zijn de eerste 32
elementen van de file gereserveerd. Ret matrix element i,j
(1<=i<=maxi , 1<=j<=maxj) is nu in de file te_ vinden als
element no : nurn (32<=num<=32+maxi*rnaxj)

nurn= 32+(i-1)*maxj+j
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7.Grafisehe in- en Uitvoer.

Om het voor de gebruiker mogelijk te maken gegevens in te
voeren, moet de basis tekening, zoals die door de fabrikant
wordt geleverd, op de terminal worden getekend, d.\-l.Z. het
gedeelte dat als werkgebied is gespeeifieeerd. Voor de
duidelijkheid is het nodig deze tekeninp, te sehernatiseren.
Orndat het seherm van de Tektronix 4016 terminal sleehts groene
lijnen k~n tekenen, zou het tekenen van aIle elementen van de
basistekening een zo grote diehtheid van lijnen opleveren, dat
ingevoerde verbindingen nauwelijks te herkennen zijn. ~ovendien

kost het tekenen bij iedere refresh van het seherm vrij veel
tijd, vanwege de lage overdraehtsnelheid van de verbinding
tussen computer en terminal. In de figuur is te zien hoe de
tekening van de eel-matrix gewijzigd is.
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l<--+R
.. -t t+-+R

.... l-..R

...... L+-+R

.... L-R

+.. l.........R.. l R· ..
.... l-R l R.....

-t l-R t-R ..
l-R l-Rt ..
l...........R L.......... Rt

L..........R•
L+--+R t ..

l-RT ..
L+---+R t .. .

Lr-+R .... +

~~..;::E~" .. ..~~+ ..
... .

• •

I- ..

.. ..
... ..

'py

L+---tR l-R
It--+R l~· T" L!--4R l~" "t

.... L+:---tR+ l ............R· l~R·l"---R l'" ~

.... L+----+R l......-.R" L.........1\ L---'R ...
+... L+-.....R L~ t .. + l+-+R ~ Lt-tR ..

.. ~.~c:~.... • +

.. ..
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Behalve deze wijziging worden de IO-eellen aan de rand van
de matrix niet volledig getekend. Ret is voldoende de vier
aansluitpunten van iedere IO-eel te markeren, binnen de IO-eel
hoeft immers geen bedrading te worden getekend. Een gevolg
hiervan is dat de gebruiker later de funetie van de IO-eel nog
moet invullen.

Een belangrijke fllnetie van het programma is het ornrekenen
van roosterpunt eoordinaten naar seherm eoordinaten en
omgekeerd. De hierb ij gevolgde berekeningsmethode zal in bet nu
volgende gedeelte worden besproken.

Het grafisehe pakket GINO-F staat tekenen toe in absolute
eenheden. Omdat de tekeningen op het seherm en de plotters niet
even groot zijn, is het gewenst de eoordinaten relatief te
kunnen geven. Dit kan door bij de keuze van een bepaald device
meteen een sehalings factor te speeifieeren, zodanig dat de Y
eoordinaat voor het betreffende device binnen het bereik 0.0
tot 1.0 ligt. Omdat het teken oppervlak niet vierkant is, is
het bereik van de X-eoordinaat dan 0.0 tot 1.3 (Indien deze ook
van 0.0 tot 1.0 gesehaald wordt, zouden X en Y-as versehillende
eenheden krijgen, hetgeen ongewenst is.)

Ret werkgebied wordt getekend binnen een kader. De X
eoordinaat kan binnen dit kader varieren van 0.0 tot 1.2, de Y
eoordinaat van 0.1 tot 1.0. De ruimte buiten het kader wordt op
het seherm gebruikt voor het ziehtbaar maken van b.v. het menu.
Op de plotters wordt alles buiten .het kader met behulp van
"window's" gemaskeerd.

Indien de gebruiker een werkgebied speeifieeerd met de
hoekpunten (~X1,NY1) en (~X2,~~2) uitgedrukt in roosterpunt
eoordinaten (dus gehele getallen), dan moeten in de X-riehting
(NX2-NX1) merkstreepjes langs de rand van het kader worden
gezet. Deze verdelen de totale ruimte in (NX2-NX1+1 )
intervallen. De totale ruimte is, uitgedrukt in scherm
eoordinaten L 2, zodat de lengte van een interval gegeven \vord t
door

Lx = 1.2 I (NX2-NX1+1)

De positie op het seherm voor een roosterpunt eoordinaat IX
(geheel getal) wordt gegeven door :

X = (IX-NX1+1) ( 1.2 I (NX2-NX1+1) )

Als we bedenken dat de totale
0.1) is en het Y gebied niet
vinden we voor de positie van
dezelfde manier :

ruimte in de Y-richting 0.9 (1.0
bij 0.0 maar bij 0.1 begint dan
een roosterpunt coordinaat JY op
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Ly 0.9 / (NY2-NY1+l)

en

Y = (JY-NY1+l) ( 0.9 / (NY2-NY1+l) ) + 0.1

Deze berekeningen worden onzichtbaar in het programma
uitgevoerd. Door het instellen van schalingen en verschuivingen
doet het transformatie mechanisme van GINO-F het werk.

Tijdens het invoeren van gegevens moet deze berekening in
omgekeerde richting worden uitgevoerd. Van het scherm wordt de
positie van de cursor gelezen en het programma moet dan het
corresponderende roosterpunt berekenen. Deze berekening wordt
niet door GINO-F ui tgevoerd. Voor de X-coordinaat vinden \.e de
volgende formule

IX = NXl - 1 + X (NX2-NX1+l) / 1.2

De mogelijkheid bestaat, dat de gebruiker niet exact het juiste
punt aanwijst. Omdat we weten dat het resultaat een geheel
getal moet zijn, kunnen we dit door afronden van de gevonden
waarde eenvoudig herstellen. De berekening van de roosterpunt
coordinaten ziet er dan als voigt uit :

IX = NXl - 1 + ROUND ( X (NX2-NX1+l) / 1.2 -)

en

IY =NYl - 1 + ROmm «Y-O.l) (NY2-NYl+l) /0.9)

Zoals gezegd wordt deze berekening niet door GINO-F gedaan en
daarom is zij in aile subroutines, die een positie van het
scherm lezen terug te vinden.
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8.Eeschrijving van het Programma

8.1. Inleid ing

Zoals uit het voorgaande is gebleken, moet het programma
onafhankelijk zijn van de machine waarop het wordt verwerkt en
van het type ULA. Aan deze eisen kan niet helemaal worden
voldaan. De gedeelten van het progra~ma, die dienen voor de
aansturing van een bepaald d.N:.'~~, zullen nlOeten worden
veranderd, als het programma wordt verwerkt op een andere
machine met andere devices. Evenzo zullen routines"die zorgen
voor het maken van de tekeningen moe ten 'vorden aangepast bij
een ander type ULA. Ret programma dient daarom zodanig te
worden gemaakt, dat de noodzakelijke -wijzigingen beperkt zijn
in aantal en eenvoudig zijn aan te brengen. Om dit te bereiken
is er van ui tgegaan, dat het prograMma geheel in ANSI FORTRAN
IV moet worden geschreven, zonder gebruik te maken van de vele
uitbreidingen, die de B7700 FORTRAN compiler kent. Vervolgens
zijn programmadelen, die van machine of ULA afhankelijk zijn,
als afzonderlijke SUBROUTINES geschreven. Van de eigenschap van
FORTRAN, dat de volgorde van SUBROUTINES niet belangrijk is, is
gebruik gemaakt door de SUBROUTINES in drie groepen te
verdelen, zodat de machine afhankelijke en ULA afhankelijke
delen snel te herkennen zijn. Deze indeling ziet er als volgt
11it

Groep 1
Groep 2
Groep 3

~1achine afhankelijke SUBROUTIUES.
Hachine en ULA onafhankelijke SUBROUTINES.
ULA afhankel ij ke SU13P.OUTINES.

In de programma tekst staan de routines per groep in
alfabetische volgorde, zodat een routine snel kan worden
opgezocht. Deze volgorde zal in het nu volgende stuk niet
"JOrden aangehouden. Het hespreken van de routines kan ['1.i.
beter gebeuren door routines met bij elkaar behorenJe functies
gezamenlijk te behandelen. .

Opgemerkt dient te worden dat de implementatie van GI~O-F

op de finOO een paar eigenaardigheden kent. Niet alle functies,
die in de GIRO-F manual staan, zijn beschikbaar. Sommiee
comhinaties van functies introduceren fouten. Daardoor heb ik
niet altijd de "moDiste" manier kunnen gebruiken om een functie
te verwezenlijken. Dit zal echter weinig problemen opleveren
bij de conversie naar een andere machine. IJel zijn enige
problemen te verwachten door de noodzaak enkele implementatie
afhankelijke routines te gebruiken bij de initialisatie van
GINO-F of van een device.

Appendix A geeft een listing van het programma, appendix B
een overzicht van de elkaar aanroepende routines.
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8.2.Het hoofdprograrnma, JIJOOK

~et hoofdprograrnma wordt tengevolge van de implementatie
een SU13ROUTINE (met de naam JIJOOK) van het prograoma GINO
RUNrmR, en wordt 1 maal aangeroepen. Deze routine is zeer
eenvoudig opgehouwd. Eerst wordt de terminal, vanwaar het
prograoma is gestart geinitialiseerd en wordt een introductie
van het programma getekend. Dan worden enkele CO~H10N-BLOCKS

geinitialiseerd, waarna de gebruiker gevraaBd wordt een
werkgebied te specificeren. Vervolgens wordt de gebruiker
gevraagd opdrachten te geven, die dan tel kens worden
uitgevoerd. Bet programma blijft na het verwerken van iedere
opdracht vragen naar een nieuwe, tot de STOP opdracht is
ontvangen. De d atastroom naar de terminal word t dan afgesloten
en het programma beeindigd.

8.3.!1achine afhankelijke subroutines.

Vanuit het machine onafhankelijke deel van het pror,ramIT'a
':.vorden 5 subroutines uit deze groep aangeroepen. ;Je routine
PLOTTR, ~ebruikt voor het uitvoeren van haar taak andere
routines, zorlat deze groep in totaal 11 subroutines bevat.

Omdat data, die direct na een picture clear (PICCLE)
opdracht, naar de terminal wordt gestuurd, verIoren gaat,
moet na iedere vis opdracht even Be~'acht worden. Biervoor
is het noodzakelijk, dat het programna "tijd" kent. Dit
kan niet met standaard FORTRAN, zodat een nachine
afhankeIijke routine noodzakelijk lvordt. Op de B7700 kan
dit het beste via een ALGOL-procedure van de volgende
vorm:

PROCEDURE DELAY(SEC);VALUE SEC;REAL SEC;
BEGIN

HHEN (SEC)
Et-.'TD •

Ten gevolge van het when-statement wordt het programma
gestopt en na SEC seconden met een interrupt weer gestart,
zodat tijdens het wachten geen beslag wordt geIegd op de
processor. Deze 'procedure dient door de "BINDER" aan het
programma gekoppeid te worden.
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INTERl·! en ENDTER

Deze subroutines (initiate terminal, end terminal) \fiJzen
de terminal aan als in- en uitvoer apparaat, resp
beeindigen deze toeYijzing. Dit is nodig omdat GItTO-F niet
in staat is meerdere apparaten gelijktijdig te besturen.
De subroutine ItITEffi1 zorgt er bovendien voor, dat de
kleinste tekeneenheid O.lmm wordt en dat automatisch aIle
delen van een tekenig, die buiten het scherm zouden vallen
worden onderdrukt. De parameters van het transformatie
mechanisme worden zodanig ingesteld dat met relatieve co
ordinaten kan worden gewerkt, dwz. waarden tussen 0 en 1.

INPLSt1, ENPLSH, INPUII, ENPLHI, IN4663 en EN4663

Deze subroutines verzorgen dezelfde functies als de vorige
voor resp. plotter-small (RC, 30cm) , plotter-wide (RC,
90cm) en een Tektronix 4663 plotter (EB, A2). Alleen de
laatste twee routines wijken af. Dit komt omdat de
Tektronix 4663 plotter onbekend is voor GINO-F. Aansturen
kan echter met dezelfde teken-infornlatie, als welke naar
de terminal wordt gestuurd. De plotter kan de infoITJatie
echter niet zo snel verwerken. Daarom heeft deze een
start/stop protocol (n.l. RS232, X-on/X-off). De B7700
kent dit protocol niet en daarom is in software een
oplossing gemaakt. De teken-informatie wordt eerst in zijn
geheel naar achtergrond geheugen (diskpack) gestuurd en
vervolgens in blokken gelezen en naar de plotter gezonden.
Na ieder blok zorgt een leesopdracht in het programma
ervoor, dat gewacht wordt tot de plotter meldt, dat
voldoende ruimte in het buffer vrij is om een nieuw blok
te ontvangen.

PLOTTR

Deze routine (plotter) zorgt dat een tekening op papier
gemaakt wordt. De routine kiest aan de hand van de door de
gebruiker gegeven informatie welke plotter als output
device geinitialiseerd moet worden. Nadat de tekening is
gemaakt wordt plotter afgeschakeld en vindt
herinitialisatie van de terminal plaats. Deze routine
zorgt ervoor dat het programma weet welke devices
beschikbaar zijn, buiten de terminal vanwaar het programma
gestart is.
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INGr-llrn

(Initiate common blocks) Deze subroutine initialiseerd een
aantal common blocks, d.w.z. een aantal variabelen krijgen
eenmaal (na het opstarten van het progral:1ma) een waarde
toegekend. Ret blok CHULAD (common ULA data) bevat
gegevens met betrekking tot de ULA. Ret aantal
roosterpunten in X en Y richting, het aantal metaallagen,
de kleur, resp. type stippellijn. waarmee deze moe ten
worden getekend en de afstand (in meters) tussen de
roosterpunten zoals zij getekend zijn or de door de
fabrikant geleverde ondergrond voor het ontwerpen van de
bedrading. worden hierin vermeld. De kleur en het type
stippellijn worden gecodeerd met de getalwaarden, die
GINO-F gebruikt in resp. de subroutines PENSEL en BROKEN.
Deze gegevens worden gelezen uit de eerste 32 elementen
van de file op achtergrond geheugen. zoals beschreven bij
de behandeling van de datastructuur.
Ret andere blok, CHHRKS (common block workspace) bevat
gegevens over het werkgebied. IUerin worden het maximum
aantal roosterpunten in het werkgebied. onder en boven
grenzen van X en Y coordinaten van het werkgebied. een
variabele die aangeeft of de data in het werkgeheugen van
de computer geldig is en de (sub)matrix m~t gegevens van
de in het werkgebied ingevoerde verbindingen. bijgehouden.
Om het mogelijk te maken het programma te kunnen verwerken
op een machine met een beperkt werkgeheugen. moest de
mogelijkheid worden geschapen. de maximaal toegestane
geheugenhoeveelheid voo~ de submatrix op te geven aan het
programma. Dit is gedaan door het maximum aantal records
(roosterpunten) in deze (machineafhankelijke) routine te
specificeren. In het machine onafhankelijke deel van het
programma zullen we zien, dat indien de hoeveelheid
werkgeheugen ontoereikend is voor het gespecificeerde
werkgebied, het programa de gegevens rechtstreeks in de
file op het achtergrond geheugen verwerkt. Het is aan te
bevelen dan een Kleiner werkgebied te kiezen. omdat de
toegang tot het achtergrond geheugen erg veel tijd in
beslag neemt.
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8.4.!1achine en ULA onafhankelijke subroutines.

ALFPOS en ALPOSO

Deze routines (alpha position en alpha position zero)
wornen gebruikt voor het plaatsen van vragen en
mededelingen in de ruimte onder de tekening van het
werkgebied. Deze mededelingen verschijnen in drie
kolommen. De eerste routine zorgt dat de tekst, die als
parameter gegeven wordt, op het scherm wordt geplaatst en
zet vervolgens de wijzer naar de eerste vrije positie een
regel verder of op de eerste regel van de volgende kolom.
De tweede routine zet de wijzer naar de eerste vrije
positie op de eerste regel van de eerste kolom. Deze
routine wordt aangeroepen als het scherm, en dus ook de
ruimte voor commentaar, is leeg gemaakt. De wijzer naar de
eerste vrij positie staat in het blok CMALPO (common alpha
position) en wordt bevalve in de hier genoemde routines
ook nog gebruikt door de routine READNH.

CIRCLE, RECTAN en TRIANG

Deze routines tekenen resp. een cirkel, een rechthoek en
een gelijkzijdige driehoek. Zij zijn erg eenvoudig van
opbouw. Met de lijn-teken-routine (LI~T02) van GI~O-F

vormen zij de basis elementen voor iedere tekening.

cmnrnD

Deze routine (command) zorgt er voor dat tel kens een
opdracht wordt gevraagd en vervolgens uitgevoerd. Daartoe
wordt na het geven van een audiosign?al de positie van de
cursor op het scherm gelezen. Deze positie wordt vertaald
naar een commando en de routine die de uitvoering hiervan
verzorgd wordt aangeroepen. Indien de positie van de
cursor buiten het menu met opdrachten blijkt te liggen,
wordt gevraagd de opdracht te herhalen. Na het uitvoeren
van iedere opdracht, uitgezonderd de STOP opdracht wordt
naar het begin van de routine terug gesprongen.
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COPYBL

Deze routine (copy block) zorgt dat de COPY BLOCK opdracht
wordt uitgevoerd. De gebruiker wordt gevraagd het te
copieren blok te specificeren door de punten links-onder
en rechts-boven in te voeren. Hiertoe wordt twee maal de
cursor positie van het scherm ingelezen en vertaald naar
roosterpunt coordinaten. Vervolgens wordt gevraagd het
punt links-onder van de nieuwe positie in te voeren·
Indien de copie over een geheel aantal celstructuren is
verschoven (in horizontale en/of verticale richting), niet
gedeeltelijk buiten het werkgebied ligt en niet de oude
positie geheel of gedeeltelijk overlapt, ~JOrdt de
submatrix met verbindings gegevens van het aangegeven blok
gecopieerd naar de submatrix, behorend bij de nieuwe
positie. Wordt tijdens een van de testen een fout ontrlekt,
dan word t deze aan de gebruiker gemeld en word t gevraagd
de gegevens opnieuw in te voeren. De door de gebruiker
ingedrukte toets bij het invoeren van de posities is niet
van belang. Alleen de toets "X" geeft de gebruiker de
mogelijkheid deze routine af te breken, zodat een nieuwe
opd racht kan worden gegeven.

DELEBL

Deze routine (delete block) zorgt dat de DELETE BLOCK
opdracht wordt uitgevoerd. Ret punt links-onder en rechts
boven worden aan de gebruiker gevraagd, en van het scherm
ingelezen. Nadat deze- pun ten z~J n ongerekend naar
roosterpunt coordinaten, worden in de hiermee
corresponderende submatrix alle recordelementen, die
betrekking hebben op door de gebruiker ingevoerde
gegevens, gelijk aan nul gemaakt. Op deze manier worden
alle in dit gebied aanwezige verbindipgen verwijderd.

DELETM en ENTERH

Deze routines (delete node en enter mode) zorgen dat de
functies, die bij de DELETE MODE en ENTER MODE opdrachten
verwacht worden, worden uitgevoerd. De routines lezen de
cursor positie van het scherm en transformeren deze naar
roosterpunt coordinaten. De door de gebruiker ingedrukte
toets wordt door de ULA afhankelijke routine Y£YDEC
vertaald in een aantal liLA onafhankelijke waarden van
variabelen. Blijkt de gehruiker een VIA te willen
verwijderen of toevoegen, dan \"ord t door de routines zelf
het betreffende recordelement aangepast. Hil de gebruiker
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een lijnstuk verwijderen of toevoegen, dan wordt hiertoe
de routine EDLI~ffi aangeroepen. Omdat een lijnstuk gegeven
wordt door twee punten, wordt door de routines telkens de
vorige positie van de cursor onthouden. Een lijns:uk wordt
telkens tussen de vorige en de momentane posit1e van de
cursor getekend. De routine DELE?! markeert. zelf d;
verwijderde elementen met driehoek]es. De rout1ne ENTEffi1
roept andere (deels ULA afhankelijke) routines aan, om de
toeoevoeode elementen op het scherm te tekenen. Beide

o b .. "routines worden tel kens opnieuw doorlopen, totdat een X
wordt herkend, waarna de routine beeindigd wordt en de
gebruiker een nieuwe opdracht uit het menu nag kiezen.

DIRINS en DIRSCN

Deze routines (directory insert en directory scan)
verzorgen de administatie voor het gebruik van macro's.
Van de namen van maximaal 10 letters of cijfers wordt in
een DHlENSION van elke letter of cijfer de "decimale ASCII
waarde" bij gehouden. Bij de routine DIRSCN word teen
binaire zoekactie uitgevoerd door de opgegeven naao
telkens te vergelijken . met de naam gelezen uit de HACRO
DIRECTORY-FILE. Om een binaire zoekactie mogelijk te
maken, moet deze file geordend zijn. Deze ordening wordt
bereikt met de routine DIRINS, die de namen zodanig
tussenvoegd dat een alfabetische volgorde blijft bestaan.
Door dit tussenvoegen, moet het laatste gedeelte van de
file worden opgeschoven. Daarom wordt aan het einde van de
file begonnen met het vergelijken van de namen. 20lan8 de
naam in de file alfabetisch achter de tussen te voegen
naam moet staan wordt deze een plaats verschoven. Indien
in de file een naam wordt gevonden, die voor de tussen te
voegen naam moet staan, of het begin van de file is
bereikt, dan worden de in te voeren naam plus de gegevens
van de macro in de file geschreven.

DLAYER

Deze routine (display layer) maakt een tekening van een
bedradings laag in het werkgebied. Na het kiezen van de
j uiste kleur of soort stippellij n, word t in de bij het
werkgebied behorende submatrix punt voor punt gezocht naar
begin punten van horizontale lijnstukken. Indien een
beginpunt is gevonden, wordt het bijbehorende eindpunt
gezocht en het lijnstuk getekend. Deze handeling wordt
daarna herhaald voor de verticale richting. In principe is
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het rnogelijk de lijnstukken te tekenen in stukjes tussen
de roosterpunten, zoals ze ook opgeslagen zijn. Het aantal
coordinaatparen, dat naar het tekendevice moet worden
gestuurd, is dan voor een lijnstuk erg groot en de
transmissie vraagt veel tij d. Het tekenen gaat veel
sneller als van een lijnstuk alleen begin en eind
coordinaten noeten worden overgezonden. Tot slot wordt de
submatrix een derde keer doorlopen, waarbij met behulp van
een I~A afhankelijke routine op de plaatsen waar dat nodig
is een VIA wordt getekend.

EDLINE

Deze routine (edit line) dient om een lijnstuk in te
voeren in of te verwijderen uit het werkgebied. Voor een
horizontale of verticale verbind ing moet in het begin en
eind punt van het lijnstuk 1 record element worden
aangepast, en in alle tussenliggende punten moeten 2
record elementen worden aangepast. Omdat FORTRAN niet
toestaat nat een DO-loop 0 maal of met een negatieve
stapgrootte doorlopen wordt, moet een groot aantal
afzonderlijke situaties worden onderscheiden.

FRAHE

Deze routine tekent een rechthoekig kader om dat gedeelte
van het tekenoppervlak , waar het werkgebied zal worden
getekend. Dit kader wordt voorzien van merkstreepjes om de
posite van de roosterpunten aan te geven.

GTMCRO

Deze routine (get macro) zorgt voor de uitvoering van de
GET MACRO opdracht. De gebruiker wordt gevraagd een naam
in te voeren, welke vervolgens in de }~CRO-DIRECTORY-FILE

wordt opgezocht. Als deze gevonden is, is ook de positie
van de met de macro corresponderende submatrix in de
¥.ACRO-DATA-FILE bekend. Nu word t gevraagd om de gewenste
positie voor de macro aan te geven. Als blijkt dat de
macro geheel binnen het werkgebied past, en niet over een
gedeelte van de celstructuur is verschoven, wordt deze
submatrix gecopieerd naar het werkgebied. Als de gebruiker
een "X" invoert, word t de functie afgebroken. Iedere
andere toets is onbelangrijk.
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GTPOIN, GTHRKS, STPOIN en STIvRKS

Deze routines (get point, get workspace, store point en
store workspace) zorgen voor het transport van de records
van en naar de sub~atrix, die het werkgebied vormt en van
en naar de file op het achtergrondgeheugen. Deze routines
zijn tussen gevoegd om het werken op een machine met een
beperkt werkgeheugen mogelijk te maken. De beschikbare
geheugenruimte wordt indirect gegeven door de routine
INCt~l.

Indien de gebruiker het werkgebied specificeert, word t de
routine GTHRKS aangeroepen. Deze controleerd of de voor de
submatrix benodigde ruimte niet groter is dan de
aangegeven beschikbare ruimte. Indien mogelijk wordt deze
submatrix in het werkgeheugen gel aden en de variabele
GTDONE (get done) gelij k 1 gemaakt. Anders word t GTDOUE a
gemaakt en W'ord t niets in het werkgeheugen geladen. Ais
het programma daarna toegang tot een bepaald record nodiz
heeft, wordt dit via de routine GTPOIN gedaan. Deze test
de waarde van GTDOtm en haalt het record dan uit het
werkgeheugen of direct uit de file. Is een record element
veranderd, dan wordt dit met behulp van de routine STPOIN
aan de opgeslagen gegevens doorgegeven. GTDorlE bepaald
weer of dit in het werkgeheugen of in de file moe~

gebeuren. STIvRI~ ten slotte wordt gebruikt als de gegevens
beslist in de file moe ten worden opgeslagen. Indien GTDotm
1 is, wordt de submatrix in de file geschreven. Is CTDOtm
0, dan is iedere verandering door STPOIN meteen in de file
geschreven en hoeft nu niets te worden ondernomen. Deze
manier van werken maakt- het mogelijk, door aIleen in de
subroutine I NCtUfii een waarde te veranderen, het programma
op machines met verschillende werkgeheugen groottes te
gebruiken.

INTRO

Deze routine
programma op
verzorgt geen

LAYLIN

zorgt dat na het starten de naam van het
de terminal wordt getekend. De routine

wezenlijke functie in het programma.

Deze routine (layer linepiece) tekent een lijnstuk met de
vooraf gekozen kleur of stippellijn. De lijn \lOrdt niet
precies tussen de opgegeven begin en eindpunten getekend,
maar krijgt een van de metaal laag afhankelijke
verplaatsing. Dit om te voorkomen, dat door het over
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elkaar heen tekenen bepaalde lijnen onzichtbaar zouden
worden.

HENU, MENUDP, NENUFL en HENUGT

Deze routines (menu, menu display, menu fill en menu get)
maken het werken met een menu met opdrachten nogelijk.
lmNU tekent een kaeIer, verdeeld in het opgegeven aantal
vakj es. lfENUFL plaatst in een van die vakj es een tekst.
MENUDP zorgt dat met behulp van de twee voorgaande
routines het gehele bij het programma behorende menu wordt
afgebeeld. lffiNUGT tenslotte vertaalt de ingevoerde cursor
positie in het kolom en rij nummer van het aangewezen
vakje. Opgemerkt dient te worden dat de tekst, die in het
vakj e word t geplaatst geen invloed heeft op de verdere
functies. Deze tekst kan dus heel iets anders doen
vermoeden, dan werkelijk wordt uitgevoerd.

HOVEBL

Deze routine (move block) verzorgt de HOVE BLOCK opdracht.
De routine lijkt erg veel op de routine COPYBL. Bij
verschuiven is het echter mogel ij k dat oude en niemle
positie elkaar gedeeltelijk overlappen. Daarom moet gelet
worden op de volgorde waarin de records gecopieerd worden.
Een tweede verschil is dat op de oude positie de
verbindingen verwijderd moe ten worden. Dit gaat op
dezelfde manier als bij ae routine DELEBL.

NEHFRC

Deze routine (new fraction) maakt het mogelijk een nieuw
werkgebied te specificeren. Dit kan na'het starten van het
programma of na een NEW ~lORKSPACE opdracht. De gebruiker
kan uit drie manieren kiezen am het werkgebied in te
voeren. De routine test, indien nodig, of de ingevoerde
waarden zinvol zijn. Zoja dan \Jordt GTWRKS aangeroepen,
zonee dan wordt een foutmelding gegeven.

PACK en UNPACK

Deze routines zorgen voor het toekennen en uitlezen van
waarden van record elementen. Dit gebeurt met de
rekenkundige handelingen, die zijn beschreven in het
hoofdstuk over de datastructuur.
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~EAmm

Deze routine (read name) dient 00 de invoer van namen
mogelijk te maken. Om het invoeren van narnen geheel onder
controle van deze routine te brengen moeten de letters en
cijfers met behulp van de routine CURSOR gelezen worden.
De positie word t verder genegeerd. (Als niet van deze
routine gebruik wordt gemaakt, geeft de B7700 de gegevens
pas door aan het programma na een carriage return.) De
routine leest de ASCII waarde van de ingedrukte toets.
Zolang dit een letter of cijfer is en er minder dan 10
zij n ingevoerd, word t deze onthouden. In het andere geval
wordt de routine beindigd. De ingedrukte letter of cijfer
word t op het schern zichtbaar gemaakt, zodat de gebruiker
zichzelf kan controleren. Van kleine letters worden meteen
hoofdletters gemaakt.

REDISP

Deze routine (refresh display) maakt het scherm van de
terminal schoon en tekent vervolgens werkgebied, menu enz.
Dit tekenen gebeurt door voor ieder te tekenen onderdeel
de juiste routine aan te roepen, eventueel na het opnieuw
instellen van de door GINO-F bij het tekenen toe te passen
transformatie.

p.;:mCRO

Deze routine (remove macro) verwijdert na een REi-lOVE ~·IACRO

opdracht een macro, met de door de gebruiker te geven
naam, uit de HACRO-DIRECTORY-FILE (naam) en NACRO-DATA
FILE (submatrix). Het staartstuk van beide files wordt
aangeschoven. Door deze verschuivipg in de data file is
het noodzakelijk de plaats gegevens in de directory file
aan te passen.

RNMCRO

Deze routine (rename macro) verandert na een REK\l1E rfACRO
opdracht de naam van een macro. Omdat deze namen in
alfabetische volgorde dienen te staan, moeten de namen
tussen de oude en de nieuwe naam in de }~CRO-DIRECTORY

FILE een plaats worden verschoven.
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SVHCRO

Deze routine (save macro) slaat na een SAVE HACRO opdracht
een te specificeren submatrix op in de macro files. De
submatrix wordt aan het einde van de ~~CRO-DATA-FILE

toegevoegd. De door de gebruiker gegeven naam wordt op de
juiste p1aats in de }~CRO-DIRECTORY-FILEgep1aatst, samen
met het nummer van het eerste record van de submatrix in
de data file en de afmetingen van de submatrix.

8.5.ULA afhanke1ijke routines.

Door de routines uit de tweede groep worden 7 routines,
die van het type ULA afhanke1ijk zijn aangeroepen. Dat deze
groep uit meer dan 7 routines bestaat wordt veroorzaakt door
nieuw aan te roepen routines vanuit de groep ze1f.

BGRNDS

Deze routine (back grounds) maakt een gesty1eerde tekening
van de ondergrond, zoa1s die door de fabrikant word t
ge1everd. Deze routine wordt aangeroepen vanuit het ULA
onafhanke1ijke dee1 van het programma. De tekening
ontstaat door het aanroepen van een aanta1 routines, die
ieder een dee1 van de tota1e tekening verzorgen.

CELLS 4, IOCELl, IOCELS, MARKL2, SCHOTT en SUPPLL

Deze routines teken ieder een gedee1te van de basis
tekening. CELLS4 tekent een groepje van 4 ISL ce11en.
IOCELS verzorgt de 10 ce11en aan de rand van de ULA,
daarbij gebruik makend van IOCELl, die precies 1 10 cell
tekent. MARKL2 (mark layer 2) markeert het gebied in het
midden van de ULA waar de globa1e voedings1ijnen 1iggen en
waar geen tweede 1aags bedrading mag worden getekend.
SCHOTT (Schottky buffer) tekent vier Schottky buffers.
SUPPLL tekent een loka1e voedings1ijn, waar de gebruiker
geen eerste 1aags bedrading mag tekenen. Deze routines
worden vanuit de routine BGRNDS aangeroepen.

DIVIAl en DIVIA2

Deze routines (display VIA 1 en display VIA 2) zorgen dat
een VIA vanuit de betreffende 1aag naar de eronder
1iggende de1en word t getekend. Zij worden vanui t het ULA
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In principe kunnen ook
De specificatie van

dat deze voor de
zodat zij ook niet

onafhankelijke deel aangeroepen.
DIVIA3 en DIVIA4 gebruikt worden.
maxirnaal twee lagen zorgt ervoor
ISL8A1200 niet aangeroepen worden,
aanwezig hoeven te zijn.

DPKEYF

Deze routine (display key functions) zorgt dat naast de
tekening van het werkgebied op de terminal een tekst wordt
geplaatst, die voor de gebruiker als geheugen steun kan
dienen voor de in te toetsen letters tijdens het werken in
enter of delete mode.

F&'1ARK

Deze routine (fraction mark) markeert het gedeelte van de
ULA, dat als werkgebied is gespecificeerd. In een zeer
schematische tekening (voor de ISL8A1200 twee rnaal dertien
lijnen, die de lokale voedingslijnen uitbeelden) wordt een
rechthoek getekend, die de gekozen fractie aangeeft.

KEYDEC

Deze routine vertaalt de door de gebruiker gekozen functie
tijdens het werken in enter of delete mode in 1~A

onafhankelijke getal waarden. De waarde van IFNCTN geeft
aan of een lijnstuk of VIA gewenst is en in welke metaal
laag. Deze infonnatie is tezarnen met de posi tie van de
cursor meestal voidoende om de functie te kunnen
uitvoeren. AIleen indien een VIA van laag 1 naar het
silicium gespecificeerd is, moet m~er infonnatie worden
gegeven. De waarde van IVIATP geeft dan aan welke waarde
voor het record element, dat het type VIA onthoud, ~et de
ingetoetste functie correspondeert·. Deze waarde kan gelijk
zijn terwijl toch. een andere functie wordt bedoeld, als
het type diffusie anders is. (B.v. de waarde 1 voor IVIATP
betekent bij bijna aIle typen diffusies dat een VIA
aanwezig is, terwijl het mogelijk is dat een vierkant of
een cirkel getekend moet worden.) Om het gebruik van
testroutines mogelijk te maken, wordt een extra getal
waarde toegekend aan ITESTC. Deze waarde is een eenduidige
functie van de .ingetoetste letter.
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TESTV1

Deze routine (test VIA 1) is voorlopig de enige routine
die een test uitvoert op de voor de 8A1200 geldende layout
regels. Indien de gebruiker een driehoek, cirkel of
vierkant wil tekenen, wordt door deze routine getest of
dat in het aangegeven roosterpunt toegestaan is.

8.6. Gebruikte COtmaN BLOCKs

Ret doorgeven van waarden van variabelen van de ene
routine naar de andere kan in FORTRAN op twee manieren: als
parameters bij de subroutine-call of met behulp van COHUON
BLOCKs. Deze laatste geven bovendien de mogelijkheid waarden na
afloop van een routine te bewaren, totdat deze routine opnieuw
w'ordt uitgevoerd. In dit programma zijn zes CaimaN BLOCKs
gebruikt.

CHALPO

Dit blok (common block alpha position) bevat ne wijzer
naar de eerste vrije positie, in het gebied waar de
mededelingen voor de gebruiker worden geplaatst. De X en Y
positie in relatieve coord ina ten (0 tot 1) worden
opgeslagen.

CHDEVI

Dit blok (common block device information) bevat
informatie over het randapparaat, dat op dat moment als
uitvoer medium is gekozen. De kleinste en de grootste X en
Y waarden, die (uitgedrukt in tmITS,.hier O.1mm) door dit
apparaat getekend kunnen worden, zijn opgeslagen, samen
met de gegevens van de transformatie, die nodig is am met
relatieve coord ina ten te kunnen werken.

CHFRTR

Dit blok (cornman
gegevens van de
delen van het
coordinaten.

block fraction transformation) bevat
transformatie, die het mogelijk rnaakt
werkgebied te tekenen in roosterpunt
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C~ffiNU

Dit blok (common block menu) bevat gegevens over het menu.
Door de relatieve coordinaten van twee diagonaal 8elegen
hoekpunten en het aantal rijen en kolommen vakjes waarin
het menu verdeeld is, op te slaan liggen alle posities
vast. De menu routines moe ten in een bepaalde volgorde
worden aangeroepen. Daarom is het zinvol met een status
variabele aan te geven of in een vorige routine een fout
is geconstateerd. Ook deze status variabele staat in dit
blok.

CHULAD

Dit blok (common block ULA data) bevat gegevens over de
ULA. (Zie subroutine INC~·n·m.)

CMHl1.KS

Dit blok (common block workspace) bevat gegevens over het
werkgebied. Dit blok is bij de routine INCMlm al
besproken. Dit blok bevat naast de enkelvoudige variabelen
ook de bij het werkgebied behorende submatrix. Deze wordt
alleen in de routine INCMI·rn in zijn volle afmeting
gedeclareerd. Door de declaratie IGRID(2), die in de
andere routines gebruikt word t, is IGRID als Dn1ENSlm~

bekend, terwijl tijdens de executie alleen getest wordt of
de grenzen van het blok ~iet overschreden worden. Hierdoor
bestaan ook de elementen IGRID(3), IGRID(4) enz. Op deze
manier kan worden voorkomen dat de beschikbare geheugen
capaciteit in alle routines, die toegang tot het
werkgebied moeten hebben, moet worden ingevuld.
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9.Hulp programma's.

Ret programma zoals in het voorgaande hoofdstuk
heeft een aantal andere programma's nodiB om
functioneren. Deze programma's worden in dit
besproken.

FILEHAKER1

beschreven
te kunnen
hoofdstuk

Dit programma maakt een file, waarin aile voorgeprograrn
meerde informatie met betrekking tot de ULA ISLSA1200
staat, m.a.~.. een ULA zonder verbindingen. Er wordt geen
gehruik gemaakt van de rekenkundize bewerkingen, zoals die
in het hoofdstuk over datastructuren zijn beschreven. De
resulterende waarden van deze bewerkingen zijn een maal
berekend en worden hier rechtstreeks toegekend. Dit
toekennen gebeurt ind ien {T\ogel ij k met behulp van
SUBROUTI~ffis en DO-loops. Daar waar geen regelmatige
structuur te herkennen is, of deze te beperkt is, zoals
bij de 10 buffers, worden de waarden ieder apart ingevuld.
Als de gehele matrix gevuld is, wordt deze naar de file
geschreven. Daarna worden in de eerste 14 elementen van de
file de gegevens geplaatst, zoals die bij de routine
INCHNN in het vorige hoofdstuk zijn beschreven.

FILE}1AKER2

Dit programma maakt een l~cro-Directory-File·eneen r~cro

Data-File zonder macro's: In de eerste file wordt voor het
aantal macro's 0 ingevuld. De wijzer naar de eerste vrije
plaats in de data-file wordt naar het eerste element van
deze file gezet. In de data-file wordt een leze regel (0)
geschreven, zodat de file bestaat.

CONTRA 1

Dit programma is niet noodzakelijk voor de verwerking van
het hoofdprogramma. Het maakt van een workfile met
verb ind ingen een aantal ponsbanden, die door de op de
vakgroep aanwezige Contraves teken- en snijmachine kunnen
worden verwerkt. Omdat de Contraves een eigen code voor de
ponsbanden verlangt, moet de in de B7700 gebruikte EBCDIC
code naar deze code vertaald worden. Hiervoor is het
gebruik van een software vertaal-tabel noodzakelijk. Deze
is op de B7700 in FORTRAN niet beschikbaar. Daarom is dit
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programma in tegenstelling tot ne anrlere in ALGOL
geschreven.
Door het programma worden 4 ponsbanden gemaakt. Deze
\V'orden rIASKEP.l tim NASKER4 genoemd. De namen doen al
vermoeden dat deze iets met het snijden van maskers te
maken hebben. De ponshanden bevatten op het ogenblijk nog
tekeninformatie, dit om aan te tonen dat het gebruik van
de Contraves mogelijk is. Ret is de bedoeling dat, als er
voldoende informatie van de ISL8A1200 verkregen is, de
pons opdrachten in het programma zodanig veranderd worden
dat op de plaatsen waar nu getekend wordt, de juiste
figuur in het masker gesneden wordt. Bovendien moeten de
snij-opdrachten voor de delen, die de fabrikant
voorgeschrijft, worden toegevoegd.
De eerste ponsband bevat het masker voor de eerste
isolatie laag. Hierin staan nu de cirkels, vierkanten en
driehoeken, die de verbindingen tussen de eerste metaal
laag en het silicium voorstellen. De tweede ponshand bevat
het masker voor de eerste metaal laag, waarin nu de
lijnstukken van deze laag staan. De derde bevat het masker
voor ~e tweede isolatie laag, waarin nu de VIA's getekend
worden. De vierde ponsband moet het masker voor de twede
metaal laag gaan hevatten. Nu staan er de lijnstukken voor
deze laag in.
Ret programma maakt voor het uitvoeren van deze taken
gebruik van een aantal extra mogelijkheden van de taal
ALGOL. Voor de toegang tot record elementen wordt geen
gebruik gemaakt van berekeningen, maar van de bit
adresserings mogelijkhed~n van de taal :

A.[i:j]

\vil zeggen, neem van A j bits te beginnen bij bit i. net
meest significante bit is bit 47, h~t minst significante
bit O. A mag hierbij een enkelvoudige variabele of een
array element zijn.
De te ponsen gegevens worden in STRING variabelen
geconcateneerd. Nadat een opdracht gereed is wordt deze,
d.w.z. de STRING, vertaald en naar de ponser gestuurd. Aan
het begin en eind van iedere ponsband wordt een
aanloopstuk geponst. Ret ponsen gebeurt tijdens het
verwerken van het programma (z.g.n. direct 10), dus zonder
de bij de B7700 gebruikelijke "spooling". Dit leidt tot
een nogal trage verwerking van het programma. Gezien de
lengte van de resulterende ponsbanden, is het aan te
bevelen, voordat het programma gestart wordt contact op te
nemen met de operator.

Een listing van deze drie hulpprogramma's is opgenomen in
appendix C.
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10.Aanbevelingen.

Bet resultaat van m~Jn afstudeerwerk is een werkend
program~a, dat echter nog op verschillende manieren te
verbeteren is. Zoals al eerder is vermeld, is het programma
ontwikkeld op de Burroughs E7700 computer. Deze machine is niet
de meest geschikte, omdat door het time-sharing systee~ lange
"turn-around" tij den kunnen ontstaan, als er meerdere
gebruikers het systeen belasten. Bet verd ient aanbeveling het
programma geschikt te maken voor verwerking door een nini
computer, die zo T:logelijk als "single-user" systeern ~lOrdt

gebruikt. Geschikt maken van het progranl'1a ~dl hier zeggen,
implementeren van GINO-F op deze mini-computer en een klein
aantal veranderingen aanbrengen in het programma.

Een tweede verbetering kan worden bereikt, door het aantal
testen, die het programma uitvoert, uit te breiden. Het
programma test in de huidige versie niet op voor de ULA
geldende layout regels. De testen, die nu worden uitgevoerd
zijn noodzakelijk om te voorkomen, dat door foutieve gegevens
van de gebruiker, het programma afgebroken wordt en eerder
ingevoerde gegevens verIoren gaan. De voorgestelde
veranderingen moeten worden aangebracht door iemand, die zowel
FORTRAN, GINO-F als het B7700 systeem redelijk goed kent.

De bruikbaarheid van het programma neemt toe met het
aantal beschikbare macro's. lndien het programma echter door
meerdere personen gebruikt gaat worden, is het aan te bevelen
het toevoegen van macro's aan de algemeen toegankelijke files
te verbieden. WeI kan iedere gebruiker hiervan een copie maken
en deze copie veranderen. Veranderingen in de algemeen
toegankelijke files mogen aIleen door een daartoe aangewezen
persoon worden gemaakt, dit om te voorkonen, dat de
noodzakelijke documentatie van de macro's onbruikbaar wordt,
door veelvuldig veranderen van de files.
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11. Slotwoord

Tot hesluit van dit rapport wil ik ierlereen bedanken, die
mij tijdens mijn afstudeerwerk terzijde heeft gestaan. Bet name
rnijn coaches, prof. ire A. Heetman en ire P.M.C.M. van den
Eijnden, de leden van de vakgroep En en de medewerk(st)ers van
het rekencentrum, verdienen mijn dank, voor de bijdragen, die
zij hebben geleverd aan de realisatie van mijn afstudeerwerk.
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GIRO-RU~nmR JIJOOK

lcLFPOS I
tIEr-mGT I
EIJTERJ':1

DELETLI

r-81,'lFRC

PLOTTR

REDISP

con.IND COPYBL

rmVEBL

DELEBL

GTECRO

SVT,lCRO

RJ'.:r,ICRO

RHr:ICRO

ST11~ffil{3 I

nJTEPJi I
nTCI:r.~lJ I

INTRO ..r- R3CT!\.lT II
L DEL:'LY

EXDTER I

COJ',JIUm
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I Betekent dat de genoemde subroutine eeen andere subroutines

van di t proeranuna aanroept. (LIogelijk wel GINO-F routines)



BGRNDS

DELAY /

SUPPLL --- RECT~N /

CRLL,C!4 - n'i'crr~U /
..J...,J ~J ,,"l~ .... ...:-1..1\J

SCHOTT - RECTAN /

L:ARKL2 /

IOCELS - IOCEL 1
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RECT/l.N /

REDISP

FRAI.IE - RECTAN /

FRFARK - RECTAN /

r.:EIm /
LIENUDP C r.:ENUFL /

DPKEYF /

LAYLIN /

DLAYER

ALPOSO /

E
RECTAlT /

DIVIA1 CIRCLE /

TRIANG /

DIVIA2 /

(DIVIAJt-DIVIA4 )

GTPOIlT /

Ul'IT floCK /



EITTERL~

KEYDEC /
ALFPOS /
3DLINE --
GTPOIN /
PACK /
STPOIN /
TRIANG /

KEYDEC /
ALFPOS /

ALFPOS /
PACK /
UIJP1,CK /
GTPOIN /
STPOIN /

LAYLIN /
GTPOIN /
UNPACK /
DIVIA1 -
DIVIA2 /
(DIVIA3+DIVIA4)
TESTV1 /
PACK /
STPOIN /
UlT.PACK /
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INT~~I.= /
mmT3R /
I NPLSlT /
E1TPLSI,I /
I NPL'.11 /
ErTPLWI /

PLOTT:l IIJ4663 /
EN4663 /
BGR1IDS

DLAYER

ST\'mKS /
GTWRKS /
NErlFRC

ALPOSO /
DEL"\Y /
ST\VRKS /

IT.8'JFRC ALFPOS /
BGRNDS

GT 1:lRKS /
REDISP
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GTYCRO

SVT.'lCRO

ALFPOS /

UNPACK /

READ11.T - ALFPO S /

DIRSClT /

GTPODJ /

STPOIN /

DLAYER --

READNJ'l - ALFPO S /

DIRSCN /

ALFPOS /

GTPOIlT /

DIRINS /
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E
ALFPOS /

PJ.]ICRO READNU -- ALFPOS /

DIRSCN /

E
READMJ -- ALFPOS /

RNI.ICRO DIRSCN /

ALFPOS /



COPYBIJ

l~OVEBL

DELEBL~

~\J-,FPOS /

GTPODJ /

UI'JPi\.CK /
STPOIN /

DLAYBR --

ALFPOS /

GTPOIN /

STPOIN /

UNJ?ACK /
PACK /

DLAYER --

ALFPOS /

GTPOIN /

PACK /
STPOIN /
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