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Samenvatting

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en implementatie van een micro
processor, de OQ8816, bestemd voor de tweede generatie PLC van Elcoma/Philips.
Hierin komen aan de orde: de beschrijving van het PLC-systeem met de

instruktieset, het antwerp van de OQ8816, lowel de struktuur, de interne
besturing, als oak de logische schema's enverder de simulatie en de layout

van de schakeling.
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1. Voo rwoo rd

Dit rapport is het afstudeerverslag van de schrijver in het kader van de
studie voor elektrotechnisch ingenieur aan de Technische Hogeschool Eindhoven.
Het afstudeerwerk werd uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van prof. ir.
A. Heetman van de vakgroep EB.
Het werk vond echter buiten de TH plaats nl. bij het Centraal Applicatie
laboratorium Bouwelementen (C.A.B.) te Eindhoven.
Dit laboratorium behoort tot de hoofdindustriegroep Elcoma van de N.V. Philips.

De afstudeeropdracht bestond uit het meewerken aan het ontwerp van een
microprocessor in het kader van het PLC-2 project. Dit project bestaat uit
het ontwikkelen van een tweede generatie van de Elcoma PLC (PLC = Programmable
Logic Controller), een automatiseringssysteem voor industriele toepassingen.
De kern van de nieuwe PtC wordt gevormd door twee nieuw ontworpen LSI's,

. de Adres-Processor (OQ8815) en de Data-Processor (OQ8816).
Het nieuwe PLC-2 systeem is gedefinieerd door het C.A.B., zie lit. 1.
De modules waaruit de PLC is opgebouwd en het programmeerapparaat zijn
ontwikkeld door de "0ntwerpgroep-samengestelde onderdelen".
De twee nieuwe Ie's zijn ontwikkeld door het C.A.B. met ondersteuning van
het SSP (Solid-state Special Products) van de IC-fabriek in Nijmegen, die oak
de produktie verzorgt.

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van de bovengenoemde Data-Processor
als onderdeel van het PLC-2 systeem. In de'inleiding wordt nader ingegaan
op de eisen die aan een tweede generatie PLC worden gesteld, en er wordt
globaal een richting aangegeven waarin de oplossing moet worden gezocht,
namelijk het ontwikkelen van twee nieuwe LSI's.
De volgende twee hoofdstukken bevatten de specificatie van de PLC-2.
Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de opbouw van het systeem.
De verschillende blokken waaruit het systeem is opgebouwd worden elk
afzonderlijk besproken en de wijze waarop deze blokken met elkaar moeten
samenwerken wordt aangegeven.
Hoofdstuk 4 definieert het instruktiepakket van de PLC-2, wat in feite
neerkomt op het instruktiepakket van de Adres-Processor en de Data-Processor
samen.
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De overige hoofdstukken handelen allen over de Data-Processor en beschrijven
de kern van het afstudeerwerk. Hieruit volgt de werkwijze voor het ontwerpen
van een IC. Uit de specificatie van het systeem en de instruktieset in de
hoofdstukken 3 en 4 volgt o.a. de specificatie van de Data-Processor.
Hoofdstuk 5 beschrijft de funkties van de aansluitpennen van de Data-Processor.
In hoofdstuk 6 is het ontwerp gemaakt van de struktuur van de Data-Processor.
Hier worden de verschillende dataverwerkende onderdelen van de schakeling
met hun bijzonderheden nauwkeurig beschreven. De interne besturing van het
circuit en de handshake-procesures komen in hoofdstuk 7 ter sprake.
Het besturingsprincipe, alle sequencers en hun verdeling over vier niveau's
zullen uitgebreid worden behandeld. Uit hetgeen in de hoofdstukken 5, 6 en 7
is vastgelegd volgen de logische schema's op poortniveau.
Deze schema's staan in hoofdstuk 8, samen met enige uitleg van enkele
onderdelen van de schakeling en de soort gebruikte bouwstenen.
Hoofdstuk 9 behandelt de realisatie van de schema's, zoals die in het vorige
hoofdstuk staan, m.b.v. diverse CAD-programmals in een geintegreerde
schakeling. Hier komen de netwerkbeschrijving, het testen van de schema's
m.b.v. een simulatieprogramma, het maken van een layout en de optimalisering
daarvan aan de orde. Een overzicht van de verkregen resultaten besluit
dit verslag.

Hierbij wil ik mlJn dank overbrengen aan mlJn begeleiders, ir. C. 5lofstra en
ing. C.C.M. Schuur voor de mogelijkheid om een dergelijk uniek project van
dichtbij te kunnen meemaken en aan mijn kamergenoten en alle andere medewerkers
van het C.A.B. veor de prettige samenwerking.
Speciaal wil ik hierbij noemen de heren Lemmens van het C.A.B. en Tiemensma
van het 5.S.P. die, behalve mijn begeleiders, ook een grote bijdrage hebben
geleverd bij het ontwerpen van het IC; het zal de lezer trouwens wel duidelijk
ZlJn dat zoiets niet het werk van een persoon geweest kan zijn.
Dank gaat ook uit naar de medewerkers van het IC-lab van de hoofdindustrie
groep Video voor hun hulp en het gebruik van hun faciliteiten gedurende
moeilijke fasen van het project, en naar Els Wakker, Gonnie Salmans en
Margo Senders voer het keurig verzorgde typewerk van dit rapport.

. .

L.J. Schuurmans
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2. INLEIDING

2.1. Wat is een PLC

Een Programmable Logic Controller (PLC) is een automatiserings- en bestu
ringssysteem voor industriele processen en machines (zie lit. 2 en 13). Het
systeem kan eenvoudig worden geprogrammeerd en eventueel geherprogrammeerd.
Door de modulaire opbouw van de PLC is het voor de gebruiker mogelijk am een
PLC "op maat" te maken voor zijn besturingstaak. Door het aantal en de
verschillende types van de PLC modules te bepalen, wordt de aanschaf van over
bodige elektronika voorkomen. In fig. 1 staat een schematische afbeelding
van de bestaande Philips/Elcoma PLC, in dat rapport de PLC-1 genoemd.

.....-..---.-. ....
--' .. :.......-.... : ----. . ........

~. __ ._--_.__ .; .....

fig. 1

Het basissysteem bestaat uit een centrale processor module, een of meer
modules voor het programmageheugen en in- en output modules.
De input-modure zet de signalen van de installatie·om in een binaire vorm,
die voor de centrale processor verwerkbaar is. De input-module bevat, evenals
de output-module, een zg. optisch gekoppeld interface circuit, dat speciaal
ontworpen is voor een industriele omgeving. De in- en uitgangsspanningen liggen
op het internationaal geaccepteerde niveau voor machinesignalen van 24V. De
I/O-modules hebben een optische koppeling voor een hoge graad van isolatie.
De centrale processor leest de data van de input-modules, voert er logische
bewerkingen op uit. in overeenstemming met de programma-instructies en
brengt de resultaten daarvan over naar de output-modules.

De output-module neemt de data van de centrale processor in zich op en zet
ze om in elektrische signalen, die geschikt zijn voor de te besturen installatie.

Het programmageheugen is de plaats waarin de instructies, die het programma
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vormen, ZlJn opgeslagen. Deze instructies bepalen de handelingen, die
door de centrale processor ondernomen moeten worden in antwoord op de
toestand van elke input.

De programmeereenheid is niet essentieel voor een in bedrijf zijnde PLC.
M.b.v. de programmeereenhetd kan de programmeur een programma in het
programmageheugen lezen, schrijven of wijzigen. De programmeereenheid is
klein en draagbaar en kan gebruikt worden voor het programmeren van meerdere
PLC's.
Verder zijn er nog enkele andere modules nl.: de load external interface
module, de punch and teletype module en de verify-unit, maar deze zijn
niet direct van belang voor een goed begrip van de PLC.

De PLC-l is ontwikkeld in het ~idden van de zeventiger jaren, heeft
20 instructies en een snelheid van 1,8 fsec per instructie (zie lit. 3).
Het toepassingsgebied van een PLC kan globaal in tweeen worden verdeeld.
Het ene gebied bestaat uit machinebesturingen, zoals besturingen voor
draaibanken, freesbanken, plastic-spuitgietmachines en zaagmachines. Bij
deze toepassingen is vooral de snelheid belangrijk. Het andere toepassings
gebied is de procesbesturing, zoals voor mengprocessen (let op luchtvochtiq
heid), weegprocessen en de chemische industrie. Bij deze toepassingen is
vooral de dataverwerking belangrijk. Ook zijn combinaties van machinebesturing
en procesbesturing mogelijk, een voorbeeld hiervan is het produktieproces in
een kaasfabriek.

In dit rapport zal de ontwikkeling van de PLC-2, dat is de tweede generatie
van de Philips/Elcoma PLC besproken worden, die o.a. onder de naam PC20 op
de markt zal worden gebracht. Met name zal aandacht worden besteed aan de
Data Processor (OQ8816), dit is het hart van het systeem.
De modules van het nieuwe systeem zijn, evenals die van de PLC-l, gebouwd
op standaard dubbele Eurokaarten. Naast de genoemde modules bestaat een
PLC uit een frame (bv. een 19-inch rek met connectors en bedrading) en een
(standaard) voeding voor de logica.

De PLC-2 moet een "familie l' van industriele besturingen worden, die zich
uitstrekt van eenvoudige, goedkope, enkel-paneels besturingen met een klein
aantal inputs en outputs, tot zeer grote systemen met honderden inputs en
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outputs.

2.2. Eisen voor een nieuwe PLC

Programmeerbare besturingen vinden een steeds breder toepassingsgebied.
In kleine bedrijven worden ze vaak gebruikt door mensen, die als achter
grond een werktuigkundige of sterkstroomopleiding hebben. De meesten van
hen zijn niet erg vertrouwd met digitale elektronika en elektronische
dataverwerking. Van de operateurs moet dan ook geen enkele ervaring met
dataverwerking worden verwacht. De instructieset moet dus beperkt blijven,
verder moeten de instructies doorzichtig zijn, zodat ze snel kunnen worden
begrepen en zo goed mogelijk overeenkomen met het dagelijkse taalgebruik.
Moeilijke prograrnmeerlussen moeten worden vermeden door zgn. "hard-wired ll

subroutines en het systeem moet d~cimaal georienteerd zijn.

Een andere beperking is dat kleinere bedrijven, die een PLC gebruiken zich
eenvoudig geen grote investeringen in dure programmeerhulpmiddelen, zoals
assemblers met CRT-displays enz. kunnen veroorloven.
De instructies moeten dus direct worden omgezet in machinetaal m.b.v. erg
goedkope en relatief eenvoudige apparatuur.

De ervaring met de PLC-l heeft geleerd dat er behoefte bestaat aan controllers,
die ook eenvoudige rekenkundige bewerkingen (optellen, aftrekken, vermenig
vuldigen en delen) kunnen uitvoeren. Maar dan wel zonder dat de prograrnmeur
zich hoeft te bekommeren over de moeilijkheden van een multi-byte vermenig
vuldiging, of nog erger van een deling. Dit alles natuurlijk onder voorwaarde
dat de grootte van de getallen binnen zekere grenzen blijft.

Een andere belangrijke eigenschap is het aantal instructies dat per sec. uitge
voerd kan worden. Dit moet in de grootteorde liggen van lk/msec, d.w.z.
gemiddeld ca. 1fsec per instructie. De snelheid van de PLC-l is ongeveer
1,8fsec per instructie.
Het is echter de bedoeling dat dit alleen geldt voor de eenvoudige basis
instructies en niet voor die instructies, die een 2gn. "hard-wired" subroutine
starten, welke op zijn beurt weer uit tientallen andere subroutines of
basisinstructies kan zijn opgebouwd. Opgemerkt moet worden dat de snelheid van
een controller of een microprocessor, voor dit geval, niet alleen een funktie
;5 van het aantal instructies per seconde, maar ook afhangt van de mate



-12-

waarin deze instructies zlJn aangepast aan de taak van de controller.
Grootheden van 1 bit, zoals de stand van een schakelaar, en 1 byte- of
nul by-byte grootheden, zoals de stand van een teller of een digitale volt
meter, moeten door de programmeur gemakkelijk door elkaar kunnen worden
gebruikt. De storingsgevoeligheid moet klein zijn, zodat bij de montage en
onderlinge bedrading van de units, slechts een klein aantal regels onthouden
hoeft te worden.

De dissipatie moet laag zijn en het temperatuurgebied groot. Dit zal
de "packaging" en de montage vergemakkelijken.
Lage dissipatie maakt het ook makkelijk om op de units de voeding af te
leiden van de "ruwe " 24 V (+ 25%) gelijkspanning, die in het algemeen aanwezig
is in industriele installaties.

2.3. Overweging van enige alternatieven

Het ligt het meest voor de hand om gebruik te maken van een standaard micro
processor, zoals er verschillende in de handel zijn, bv. de 8080, de
Z80 of de 2650. Het is echter wel zeer wenselijk dat we ons beperken tot de
produkten die door Elcoma op de markt gebracht worden: de "2650" (N-MOS
technologie) en de "8X300" (bipolaire technologie LS-TTL) zijn hiervan de
bekendste (situatie 1977).

De ontwerpers van de 2650 hadden kennelijk geen industriele besturing in
gedachten toen zij de instructieset definieerden. Het verwerken van losse
bits gaat ronduit vervelend. Dit, samen met het feit dat de 2650 niet bepaald
snel is, maken deze microprocessor ongeschikt voor het type controller, dat
hierboven is beschreven.

De instructieset van de 8X300 is beter aangepast aan de verwerking van enkele
bits, maar nog niet zo efficient als wij zouden willen zien. Een voordeel,
dat dit gebrek aan efficiency gedeeltelijk compenseert, is de formidabele
snelheid, waarmee de 8X300 kan werken.
Er moet echter opgemerkt worden, dat van dit voordeel alleen gebruik kan worden
gemaakt als alle ondersteunende circuits, met name het geheugen, even snel
zijn.
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Het hoge stroomverbruik van deze bipolaire circuits belemmert dit
in verband met de eis van "memory-retention" en doet in het algemeen de
oppervlakte voor voeding en koeling toenemen.

Een andere oplossing zou zijn het ontwerpen van een of twee nieuwe
LSI-circuits, die dan de kern moet(en) gaan vormen van de PLC-2 familie.
Laag energieverbruik, extreem laag in stand-by, en een grote storingsmarge
maken C-MOS, en in het bijzonder LOCMOS, tot een gunstige technologie voor
toepassing in industriele besturingen.
De hele micro-programmering moet dan op de chip(s) zelf worden ondergebracht,
zodat de snelheid maximaal is.

2.4. Globale beschrijving van de gekozen oplossing

Op grond van onder andere de hierboven aangevoerde argumentatie is besloten
om een tweetal nieuwe LSI circuits te ontwikkelen: de Adres-Processor (AP,
ontwikkelnummer OQ8815) en de Data-Processor (DP, ontwikkelnummer OQ8816),
beide in LOCMOS-technologie. Deze beslissing werd nog gestimuleerd door het
feit dat voor LOCMOS een uitgebreid CAD-systeem ter beschikking staat.
Daardoor is de kans dat een eerste poging tot een LSI-ontwerp lukt zeer groot.
M.b.v. dit systeem is het mogelijk om IC's te ontwikkelen met betrekkelijk
kleine produktieve aantallen.
Er zijn twee redenen, dat er twee nieuwe chips en niet slechts een ontwikkeld
worden. Ten eerste is dat de fabricage-opbrengst; hoe groter de oppervlakte
van een schakeling is, des te kleiner is dan namelijk de opbrengst. De tweede
reden is meer van commerciele aard. Voor de Adres Processor wordt namelijk buiten
het PLC-systeem ook een markt verwacht. We zullen nu eerst een beschrijving
geven van beide IC's.

~~r~~_Er2S~~~Qr_1QQ§§!~1

Deze chip genereert de adressen, zowel voor het programmageheugen (PM) als
ook voor het werkgeheugen (Status-Memory, SM) en de I/O-modules. Omdat het
oppervlak van de AP niet al te groot is en om dit circuit een groter appli
katiegebied te geven, zijn in de AP meer funkties ingebouwd dan voor de PLC-2
noodzakelijk zijn. De AP kan dan ook alles wat de "8X02" (LS-TTL technologie)
ook kan. De AP werkt met 11 bits zodat 2k adressen kunnen worden aangewezen,
voor de meeste PLC-systemen is dit voldoende. Voor grote systemen met lange
programma's is het mogelijk om meerdere AP's in cascade te zetten (CP 22,
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zie par. 3.1); met twee Apts kunnen ruim 4.106 adressen aangewezen worden.

Karakteristiek van de Adres-Processor OQ8815:
- 11 bit presetable up/down counter
- 11 bit adder/subtractor met accumulator
- makkelijk in cascade te zetten
- 16 instructies en 4 "modes of operation"
- indicatie dat de instructie uitgevoerd is
- synchrone werking, asynchrone reset
- geen ondergrens aan de clock-frequentie
- max. clock-frequentie van 7 MHz bij 10V voedingsspanning
- voedingsspanning van 4,5 V tot 12,5 V
- LOCMOS-technologie
- 40 pens DIL-omhulling

Dit is de centrale besturings- en verwerkingseenheid van het nieuwe PLC-systeem.
De DP is alleen macro-programmeerbaar, de hele micro-programmering is op de
chip zelf ondergebracht, hetgeen zowel de prijs, de snelheid alsook het
bedieningsgemak van de PLC-2 ten goede komt. Het heeft oorspronkelijk in de
bedoeling gelegen dat de DP een microprocessor zou worden met 32 instructies
en een databus van 8 bit. Maar in het najaar van 1977 bleek bij nadere
uitwerking van de schakeling dat de oppervlakte van de chip te groot zou worden.
Dit betekende dat er "gesneden" zou moeten worden, als we het project met
de DP en de AP wilden voortzetten. Door de meest omvangrijke instructies uit
het pakket van de DP te schrappen zou de DP, en daarmee de hele PLC-2, zijn
aantrekkelijkheid verliezen.
De schakeling op twee aparte chips onderbrengen en beide helften in een
package monteren zou te veel, meer dan honderd, interconnecties vrag~n.

Het minst onaantrekkelijke was om de databus van 8 bit terug te brengen naar
4 bit, de oppervlakte zou dan naar schatting 27 a 28 mm2 gaan bedragen. In
principe wordt nu geen enkele mogelijkheid uit het instructiepakket over boord
gezet. Het blijft nl. nog steeds mogelijk am instructies aaneen te rijgen tot
de oorspronkelijke maximum lengte, dit gaat dan wel ten koste van een dubbel
aantal instructies. We hebben dus snelheid en ruimte in het programmageheugen
ingeleverd om dezelfde capaciteit bij de meer-bits-instructies te kunnen bereiken.
Een voordeel is wel, dat de DP nu zuiver BCD georienteerd is, wat voor de
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gebruiker eenvoudiger is. In de loop van 1979, toen het definitieve ontwerp
van de lay-out werd gemaakt, bleek dat er opnieuw gesneden moest worden. De
minst onaantrekkelijke oplossing was nu het verkleinen van de registers.
20 werd besloten om de grootte van de registers te halveren tot elk 4
woorden van 4 bits. De totale oppervlakte van de chip inclusief de rand werd
dan toch nog bijna 38 mm2. Als gevolg van deze verandering blijven in principe
wel alle mogelijkheden van het oude ontwerp overeind, maar dit gaat in een
aantal gevallen ten koste van langere en ingewikkeldere programma's. Dit
laatste wordt gedeeltelijk ondervangen door de mogelijkheid om m.b.v. de
programmeereenheid macro's te gebruiken.

Karakteristiek van de Data Processor OQ8816:

- 4-bit microprocessor voor industriele besturingen
- direct hanteren van 4-bits en I-bits informatie
- BCD georienteerd
- "logic-processor ll voor het oplossen van Booleaanse vergelijkingen,

gepresenteerd als een som van produkten
3 registers (a 16 bits) voor rekenkundige bewerkingen met een maximum van
4 decades

- 30 instructies
mogelijkheid tot aaneenrlJgen van instructies voor tellers, schuifregisters
en comparators van willekeurige lengte

- besturing van geheugens en I/O op de chip, eenvoudige "handshake" procedure
maakt gebruik van geheugens van elke snelheid mogelijk

- voedingsspanning van 4,5 V tot 12,5 V
- LOCMOS-technologie
- 40 pens OIL omhulling

Samenvattend kan gezegd worden dat de kern van de gekozen oplossing bestaat
uit twee nieuwe op maat gemaakte IC's. Dit zijn een Adres-Processor (OQ8815)
met in totaal 16 instructies en een Data-Processor (OQ8816) met 30 instructies.
Deze twee Ie's samen kunnen beschouwd worden als een complete microprocessor.
Het nieuwe PLC-systeem is rondom deze twee IC's opgebouwd en kent 32 instructies
(zi e 00 k 1it. 4).
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3. Beschrijving van de opbouw van het PLC-2 systeem

3.1. Modules van de PLC-2

Zoals in par. 2.1. al is vermeld is de PLC-2 opgebouwd uit modules. Fig. 2 geeft
een overzicht van de belangrijkste tot nu toe beschikbare modules.

fig. 2

2k programmageheugen (E)PROM
lk programmageheugen CMOS-RAM + battery

+ 8 outputs a 0,5 A

CPU met !k4 werkgeheugen en
CPU met !k4 werkgeheugen en
CPU met 2k werkgeheugen
CPU met !k4 werkgeheugen en 2k programmageheugen CMOS-RAM + battery
programmageheugenmodule 4k16 (E) PROM

II II 4k16 CMOS-RAM met battery
II II 8k16 (E)PROM
II II 8k16 CMOS-RAM met battery

CP20
CP21
CP22
CP24
MM20
MM21
MM22
MM23/'

.-------
IM20 input module 16 inputs
OM20 output module 16 outputs max. 0,5 A per output
OM21 output module 8 outputs max. 2 A per output
S020 voeding (inputs 24 V ~ 25%, output 10 V= i 1,7 A)
RP20 bidirectional 8 bit parallel interface (128 bits)
RS20 II serialII (256 bits)
VI20 II RS449j423 II

PU20 programmeerapparaat ("desk-topll model)
PU21 programmeer-interface
BP22j23j25/26 diverse backpanels

De backpanels zijn ingericht om max. 2k16 programmageheugen (MM20/21j22j23)

aan te sluiten.
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Het programmeerapparaat is gebaseerd op de 2650 microprocessor van Signetics
en is het ontwikkelsysteem (programmering, editing, monitoring, debugging) van
de PLC2. rig. 3 geeft een overzicht van ~e verschillende funkties van de PU20.
Elke instructie heeft een

@

@

o
e:.

PU 20 PROGRAMMING UNIT

I

fig. 3

... UDC ..., e-cwt

•••••••••
@

@

eigen knop op de programmeereenheid. M.b.v. dit apparaat kunnen direct (E)PROM's
worden geprogrammeerd en er is een standaard RS449/423 interface om een
TTY, VDU, minicomputer, bandlezer/ponser enz. aan te sluiten. Ook kan via
de PU20 het programma gedumpt worden op een audio-cassette. Het progY'amrr.eer
apparaat wordt via een interface (PU21) op het PLC-systeem aangesloten.
Er is keuze uit 4 CPU's, de CP22 heeft twee Adres-Processors en moet altijd
gebruikt worden samen met een of meer programmageheugenmodules (MM20/21/22/23).

Binnen de beperkingen waaraan deze familie van controllers onderworpen is,
wordt de mogelijkheid om problemen van een bepaalde complexiteit te kunnen
hanteren hoofdzakelijk gedefinieerd in termen van geheugen-capaciteit en
aantallen input- en outputcircuits. Het instructiepakket is veel minder van
invloed omdat dit fundamenteel hetzelfde is voor de hele familie.
Figuur 4 toont een eenvoudige PLC (rechts) en het programmeerapparaat (links).
Een minimum uitvoering van de PC20 kost ~ 13000,- en een tamelijk grote PC20
(2 19 inch rekken met ca. 500 in- en uitgangen) kost ~ 130.000,- dit
alles exclusief een programmeerapparaat van ca. f5000,-.
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3.2. Blockdiagram van de PLC 2

In de PLC 2 kunnen steeds vijf verschillende blokken worden onderscheiden,

zie fig. 5.

- AP (OQ8815), een of twee Adres Processor(s) voor het genereren van adressen
voor het programmageheugen, het werkgeheugen en de I/O-circuits.

- DP (OQ8816), de Data Processor, dit is de centrale besturings- en verwerkings
eenheid voor het systeem.

- PM, het programmageheugen, dit bevat de instructiecodes samen met
additionele informatie zoals adressen van variabelen in het werkgeheugen
of de I/O, set-points of een adres in het programmageheugen.

- SM, het werkgeheugen waarin de variabelen, de (tussen)resultaten van
bewerkingen en een beeld van de I/O-situatie staan.

- I/O, de Input en Output circuits dienen als interface tussen de controller
en de te besturen installatie.

IIg. 5

~,.. "00f SM In/ot 110 : geprORr ".POint ; soronG· edr., 'lOOt AP/P"

tnltr""... (5 boll dltl·bu. 14 boll

adr••

~

AP PM DP SM I/O

008815 008816

t commando

bevesliQinq

Het programmageheugen (PM) en het werkgeheugen (SM) ZlJn geheel gescheiden.
De AP, DP en het SM bevinden zich op de CPU-kaart. Het PM zit of ook op
de CPU-kaart (CP20, 21, 24) of op een aparte module(s) (MM20,21,22,23).
De input en output circuits hebben aparte modules.
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DP~l
ClJ

ClJ ......
INS0- +> 3 2 1 0 PM ~

>, .... +>
+> "'0 - ~nr ins tructi e c "'0

0 15 . . 10 • 5 43210u . . . . .
~ 16 AND 10000+> -
Vl
c 17 AND-NOT 10001.... -

::E
ClJ 18 OR 10010 Vl

..r::. - Vl

tu +> +>Vl 19 OR-NOT .~.~ 10011.... - ::s.o
0) a..
0 01 TRIGGER +>o:::t adres van een 00001 0
r- - ....

.l:1 C Vl
~ 4-bits woord in Q)

02 EQUALS ...-i > 00010
....- +>

C "'0 de eerste ~k
.::.:.

03 EQUALS-NOT ~s.. 00011 ::s- > 0 s..
0 van het sr~

+>
08 SET TO 0 1 ClJ 3 01000 Vl

N C
::s c (1e b1adz i j de) ....

09 SET TO 1 1 ClJ Q) 01001.::.:. C) Vl
+>

10 STORE-BIT 1 01010
....
oD

I

11 FETCH-BIT 1 01011 ...-i

12 FETCH~CONSTANT 1 4 bits x x 01100set-point x x x x x -
ClJ....
+>.::.:. 13 FETCH-DIGIT 1 01101::s
s..
+> 14 STORE-DIGIT 1 01110 ::E
Vl Vl
c

!....
15 COMPARE 1 01111

Vl
0)

04 SHIFT-LEFT 1 00100c a...... 0
s.. 05 SHIFT-RIGHT 1 adres van een 00101Q) Vl
0 Q)

> 06 COUNT-DOWN 1 4-bits woord in 00110
....

+> +>.,.... .::.:.
::s 07 COUNT-UP 1 het SM 00111 ::s

s..
+>

20 ADD 1 10100 Vl
c....

21 SUBTRACT 1 10101 Vl
+>

22 MULTIPLY 1 10110
.,....
oD

I

23 DIVIDE 1 10111 o:::t

00 NO OPERATION x x x x x x 00000 ::E- X X X X X Vl

28 LOAD-16 1 11100 cx x x x x x x x x x x ClJ

a..
24 JUMP TO SUBR. -0 0 11000 0

absoluut adres in PM c
25 JUMP TO SUBR. -1 1 11001 ClJ

Vl
Vl Vl
Q) ::s....

26 RETURN TO PROGRAM 11010 +>
+> - x x x x x x x x x x X.::.:.
::s Es.. 29 REL.JUMP BACKWARD 0 11101 E
+> relatief adres in PM 0
Vl U
c 30 REL.JUMP FORWARD 0 11110.... ~

+>
0) ~
c 27 END (FIRST-I/O) eerste I/O-adres in SM 11011 -0
0 -s.. C
0- 31 LAST I/O-ADDRESS laatste I/O-adres in SM 11111 ClJ
Vl - ClJ

0)

Tabel 1 x: deze bits worden genegeerd
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De lengte van een programmawoord, dat is de breedte van het PM, is 16 bits.
Deze bits zijn genummerd PMO (minst significante bit) tim PM15 (meest
significante bit). De laatste vijf bits van het PM zijn gereserveerd voor de
instructie-code: PMO_4=INSO_4; de overige elf bits worden gebruikt veor
additionele informatie. In tabel 1 wordt het formaat van het PM gedefinieerd.
Er zijn twee types PM, een RAM-type (CMOS-RAM met battery, CP21,24 en CP221
MM21,23) voor een testperiode van het programma en voor programmals die vaak
veranderd moeten worden. En er is een PROM type (CP20 en CP22/MM20) voor
toepassingen waarin hetzelfde programma langere tijd aan een stuk wordt gebruikt.
Indien de RAM versie van het PM gebruikt wordt dan kan, ook als de PLC in
bedrijf is, tijdens de "update &check" fase (zie par. 4.2) het PM ingeschreven,
gewijzigd of aangevuld worden m.b.v. het programmeerapparaat.

3.4. SM, het werkgeheugen

De twee meest belangrijke functies van het SM zijn:
- De input en output variabelen te bevriezen gedurende een cyclus van de PLC.

Aan het eind van zoln cyclus worden de input variabelen in het SM bijgewerkt
aan de lopende situatie en de output variabelen worden gedumpt in latches op
de output kaart(en).

- Te dienen als opslag voor de resultaten van de logische- en uitvoerings
instructies, die niet direct gerelateerd zijn aan een bepaalde output.

Uit het voorgaande volgt dat het SM van het type RAM meet zijn. Er is gekozen
voor een CMOS-RAM met een battery back-up.

Omdat de Data Processor 4-bits georganiseerd is, is het SM ook 4-bits breed.
M.b.v. de elf bits additionele informatie in het PM kunnen 2048 plaatsen ge
selecteerd worden. De maximale grootte van het SM is dus 2048 woorden van
4 bits (2k4). De ervaring met de PLC-1 heeft geleerd dat dit ruim voldoende is.
Adres Processor is ook elf bits breed, zodat met een AP het gehele SM geadresseerd
kan worden gedurende de "reset SM" fase en.de I/O-fase (zie par. 4.2)

In het SM hebben de eerste twee woorden een speciale functie en zitten niet in
de hardware van het geheugen. Deze functies zijn: overflow van de DP (zie hfdst.5),
een konstant H-niveau, een controle op de voedingsspanning en 5 clock-timers
(10 ms, 100 ms, 1 sec, 10 sec en 1 min).
De data die opgeslagen zijn in het werkgeheugen kunnen zijn:
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- 1 bit grootheden, zoals logische variabelen, resultaten van logische verge
lijkingen en status bits van tellers.

- 4 bits grootheden, zoals numerieke variabelen of constanten en resultaten van
rekenkundige bewerkingen.

Het rechtstreeks schrijven van een enkel bit in het SM is normaal alleen mogelijk
als het SM is opgebouwd uit een aantal geheugen-chips met een woordbreedte van
1 bit. Dit houdt in dat het SM, ook voor de kleinste versie van de controller,
minimaal uit 4 chips zou moe ten bestaan. Daarom is besloten om het data-verkeer,
van en naar het SM, altijd te laten bestaan uit woorden van 4 bit, de 1/4 b1t
modificatie wordt geheel in de Data Processor verzorgd.
Om efficient gebruik te maken van de elf additionele bits in het PM wordt de
volgende methode van addressering gebruikt.

In de instructiecode ligt vast of we te maken hebben met een 1-bit of met een
4-bit-instructie. De instructiecode is zo gekozen, dat voor 1-bit-instructies
geldt: INS2=0 en voor 4-bit-instructies: INS2=1. Een en ander is terug te
vinden in tabel 1 (INS2=PM2).
Nu wordt wordt het SM in twee helften verdeeld:

Een deel van maximaal 512 woorden van 4 bit waarin zowel 1-bit-instructies
alsook 4-bit-instructies toegang hebben.
Een ander deel, verondersteld dat de totaal aanwez;ge geheugencapaciteit
groter is dan ~k4; waarin alleen 4-bit-instructies toegang hebben.

Het lezen en schrijven van vier bits in het SM gaat eenvoudig en zonder
beperking, het manipuleren met een bit gaat wat ingewikkelder. Voor de
adressering van de (eerste) 512 woorden in het SM, die voor 1 bit plaatsen
gebruikt kunnen worden, zijn 9 bits nodig. Van de 11 additionele bits in
het PM (PM5 tim PM 15 ) zijn er dus nog 2 over. Met behulp van deze twee bits
(PM14 en PM15 ) kan dan in de Data Processor 1 bit uit een woord van 4 bits worden
gekozen. Onder invloed van de lopende instructie kan een modifikatie van de
adressering van het SM worden uitgevoerd. Deze modifikatie bestaat uit het naar
"0" forceren van de twee meest significante adreslijnen van het SM, zodat
altijd een woord uit de eerste ~k van het geheugen gekozen wordt en tevens de
twee bits PM14 en PM15 vrij zijn voor de keuze van 1 uit 4.
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4 bit data bus-
( '(

data

DP PM 8M
Idr••

l 16
PM O· ,5

~
9

9

PMO' 4 en PM I2 •1S
PM2 PMS•13

11 PMS•'S
PM'5 PM 14

fig. 6

Zoals in fig. 6 te zien is gaat de modifikatie van het SM-adres er eenvoudig
met een tweetal AND poorten. Het lezen van een bit uit het SM gaat als volgt.
Eerst wordt een woord van 4 bits uit het SM gelezen (altijd uit de eerste ~k),

daarna wordt er in de Data Processor 1 bit uit dat woord gekozen om verder
verwerkt te worden. Het schrijven van 1 bit in het SM begint met het lezen van
een woord van 4 bits in het SM. Via de databus wordt dit woord in de Data
Processor in een register gezet (D-register, DR). Daarna wordt aan 1 van deze
4 bits de gewenst~ waarde gegeven, de keuze wordt weer bepaald m.b.v. PM14 ,15
en tenslotte wordt het 4 bits woord weer op dezelfde plaats in het SM terug
geschreven.

Door het programmeerapparaat wordt het SM in vier bladzijden onderscheiden. De

~ adressering van de waarden in het SM is i.v.m. het bedieningsgemak niet meer
[ binair maar decimaal. De 1 bit instructies hebben alleen toegang tot de eerste
['I bladzijde, de nummering van deze bladzijde loopt van 0.000 tot 0.511. De

nummering van de woorden op de volgende bladzijden is 1.000 - 1.511 enz, zie fig. 7. I

p,~ )

'do~Hr~ mo to 3511 r--------...,...,

fig. 7

?qt Z
.dar-eoaes 2000 to 2511

Pol9l! 1
.cJcJl"'P\U!S 1000 to 1511

~w;r oJ
'~IIr-eSStS 0000 to 0511 1'"'T"""....L..-......,r--_---.

10

"II one byte
r of 4 :»i ts

12 -./

"I J

(PIa , (PI 1

Op de boven beschreven W1Jze zijn in het SM dus 512x4=2048 plaatsen van een
bit beschikbaar op een totaal van 2048 woorden van vier bit (2k4).
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3.5. I/O, de input en output circuits

De I/O-modules fungeren als een interface tussen de controller en de te besturen
installatie. De belangrijkste taken van de I/O zijn: multiplexing/demultiplexing,
bemonstering (sampling), aanpassing van de signalen, versterking en ruis
filtering. Steeds in groepen van 4 bits tegelijk worden er via de I/O-modules
data uitgewisseld tussen de "buitenwereld" en een deel van het werkgeheugen.
Het adres van een input of ouput paneel wordt vastgelegd op het backpanel,
zodat dezelfde soort modules onderling omgewisseld kunnen worden. Op elk 1/0
paneel zijn in/uitgangen verdeeld in groepen van vier. Zoln groep heeft ook
hetzelfde adres als het overeenkomstige 4-bits woord in het SM waarmee data
worden uitgewisseld.
De grenzen van dat deel van het SM dat gereserveerd is voor Input/Output Data
worden vastgelegd met de instructies END (FIRST-I/O) en LAST-I/O. De additionele
informatie bij deze instructies bevat namelijk het laagste en het hoogste 1/0
adres (zie ook tabel 1). Deze adrescodes worden opgeslagen in een tweetal registers
in de Adres Processor. Door deze twee instructies heeft het systeem een program
meerbare I/O-fase, hetgeen een maximum aan flexibiliteit biedt.

I 1/4 bits variabelen I 4 bits variabelen I

""":.._-:....-==-....:..::.;..;=.:...--...~: .....t------------------------.:
I I ,
I I

fig. 8

Fig. B geeft aan hoe het SM ingedeeld kan worden, zodat in beide delen (1/4 b1t
en 4 bit variabelen) zowel interne data alsook I/O-data opgeslagen kunnen worden.
De I/O-kaart die geselecteerd wordt bepaalt de richting (input of output) van
het datatransport.

Im~~L~~~!:~:

~/W=1 (schrijven in het SM).
Op de inputmodules worden de signalen van de te besturen installatie gefilterd
via opto-couplers, een eenvoudig laagdoorlaatfilter en een schmitttrigger en
digitaal bemonsterd. De waarden van de signalen (0 of 1) worden dan op het
overeenkomstige adres van een 4-bits woord in het SM geschreven. Zo worden
ook de spanningsniveau's van "buiten" aangepast aan het niveau binnen de PLC



-25-

(LOCMOS, 10V). M.b.v. het SM wordt de lage datasnelheid buiten de controller
aangepast aan de hoge datasnelheid binnen de PLC.

Q~!e~L~~~r~:

R/W=O (lezen in het SM).
Een woord van 4 bits in het SM wordt uitgelezen en deze data worden naar dat
deel van de output kaart met overeenkomstige adres gebracht en daar vastgelegd
in de zgn. "output latches". De uitgangscircuits moeten oak de signalen van de
"low power" logica versterken zodat, afhankelijk van het type module, stromen
tot 0,5 A of 2 A en spanningen van 24V (!25%) geschakeld kunnen worden.

3.6. AP, de Adres Processor (OQ8815)

De AP is een veelzijdige II-bits teller, die gebruikt wordt voor het
genereren van adressen voor het programmageheugen, het werkgeheugen en de I/O.
M.b.v. de in de AP aanwezige "adder" kan een getal opgeteld worden bij of afge
trokken worden van het in de teller aanwezige getal, zodat relatieve sprongen
voor- en achterwaarts gemaakt kunnen worden.
Een aantal AP's kunnen in cascade worden geschakeld. De "carry" in/outputs
worden automatisch naar de "adder" of de teller geschakeld, afhankelijk van de
"mode of operation" en de instructie.

3.6.1. De "modes of operation" van de Adres Processor

De AP kent vier "modes of operation ll oak wel "modes of Control" (MOC) genoemd.
Ze komen overeen met de vier fasen van de PLC-2: PHC, zoals beschreven in par. 4.2.

- !21~_~Q9~_t~Q~~~:QQl

Alle uitgangen·van de AP bevinden zich in 3-state.

- ~~~i£_£2~~!_~29~_t~Q~h~:Ql1

De AP kan gebruikt worden als een 11 bits binaire up/down counter.

- ~~9~~~~_~9~~_1~~~1~~!Q2

In deze mode genereert de AP getallen in een bepaalde volgorde, die bepaald
wordt door de instructiecodes. Het eerste adres is altijd 0000000000.

- Preset count mode (MOC1~=11)
.~--~---------~~--~'~---~-~--

Beginnend bij een bepaald getal, dat in de IIprocess mode" in de AP is geladen,
telt de AP op of af naar een niveau, dat eveneens in de "process mode" in
de AP is gel aden.
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3.6.2. De instructieset van de Adres Processor

Van de 16 instructies in het instructiepakket van de AP zijn er slechts 8 van
belang voor de PLC-2 t dit zijn de nummers 8 tim 15. De instructies 0 tim 7

zijn toegevoegd om de AP buiten de PLC-2 een ruimer applikatie-gebied te geven.
De AP kan alles wat met de 8X02 (LS-TTL technologie) ook mogelijk is.
Strikt gesproken zijn de MOC-inputs t die de "mode of operation" selecteren,
een deel van de instructiecode. De "basic count mode" (MOClQ=OI) en de
"preset count mode" (MOClQ=ll) kunnen daarom eigenlijk als "instructies" beschouwd
worden.

De instructiecodes op de inputs INSO_3 zijn alleen effectief in de "process
mode" (~10ClQ=10).

De instructies worden bovendien alleen uitgevoerd als het niveau op de CDT
(conditie) input overeenkomt met de waarde, die in tabel 2 is aangegeven. Als
het niveau op de CDT-input verschillend is van de voorgeschreven waarde t dan
wordt de instructie niet uitgevoerd. In plaats daarvan wordt de teller in de AP
verhoogd of verlaagd (afhankelijk van de U/D-input) met een.

instructie CDT INS nr. instructie CDT INSnr. 321 0 3 2 1 0

0 COUNT - 000 0 8 JUMP TO SUBRT. 0 1 0 a a
1 COUNT 1 000 1 9 JUMP TO SUBRT. 1 100 1
2 JUMP 0 o 0 1 a 10 RETURN - 1 0 1 0
3 JUMP 1 001 1 11 FIRST ADDRESS - 1 0 1 1
4 PUSH FOR LOOP - o 1 0 0 12 TEST &SKIP 0 1 100
5 JUMP BACKWARD 1 010 1 13 JUMP BACKWARD 0 110 1
6 JUMP FORWARD 1 o 1 1 0 14 JUMP FORWARD 0 1 1 1 0
7 RET. FROM LOOP 0 011 1 15 LAST ADDRESS - 1 1 1 1

Tabel 2

De instructies 8 tim 15 komen overeen met de instructies 24 tim 31 van de PLC-2
(zie tabel 1 en tabel 2). De codes van deze instructies zijn natuurlijk bijna
hetzelfde. Hoe de vijf instructie-uitgangen van het PM aangesloten moeten worden
op de vier instructie-ingangen van de AP staat in fig. 9.
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PM ~

INS!

fig. 9

Q
H

r
CNT INS 3210

AP

Als het niveau op de nIT-input van de AP "laag" is, dan zijn de inputs INSO
niet effectief. De instructie COUNT-onconditional (nr. a in tabel 2) wordt
dan tijdens de "proces-mode" op,gelegd. De spronginstructies van de PLC-2,
die door de AP verzorgd moeten worden hebben de nummers 24 tim 31, d.w.z.
PM3=PM4=1. Voor de niet-spronginstructies geldt: PM3.PM4=O. Door nu deze tweE
instructielijnen via een AND-poort op de tNT-input van de AP aan te s'uiten
wordt het gewenste effekt bereikt. Voor uitgebreidere informatie over de
Adres Processor wordt verwezen naar lit. (5).

3.7. DP, de Data Processor (OQ8816)

De Data Processor en de Adres Processor vormen een paar. De DP is de centrale
besturings- en verwerkingseenheid van de PLC-2. Dit circuit genereert bijna
alle triggersignalen en neemt de uitvoering van de meeste instructies voor
zijn rekening. Globaal kan gezegd worden dat de DP de logische instructies en
de uitvoeringsinstructies (nrs. 0-23) uitvoert en de AP de spronginstructies
(nrs. 24-31). Bij de instructies 0-23 stapt de teller van de AP na iedere
instructie steeds een plaats verder naar het volgende programmawoord, zoals
beschreven in par. 3.6.2.
Daar vrijwel alle volgende hoofdstukken van dit rapport over de DP handelen
zal daar in deze paragraaf niet verder op worden ingegaan.
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4. Het instructiepakket van de PLC-2

4.1. Overzicht van de instructies

De meeste instructies van de PLC-l (zie lit. 3) komen ook voor in het instructie
pakket van de nieuwe PLC. Sommige van deze instructies zijn enigszins gewijzigd
en een aantal nieuwe instructies is toegevoegd. In tabel 3 staat een overzicht
van de instructieset van de PLC-2 (vgl. tabel 1).

NR.

o
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21
22

23
24

25

26

27

28

29

30

31

MNEMONICS

NOP
TRIG
EQL
EQLNT
SHFTL
SHFTR
CNTD
CNTU
SET 0

SET 1

STRB
FTCHD
FTCHC
FTCHD
STRD
COMP
AND
ANDNT
OR
ORNT
ADD
SUBTR
MULT
DIV
JSAF
JSAT
RET
END

JBRF
JFRF
LSTIO

CDT

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

o
1

1

o
o

NAAM VAN DE INSTRUCTIE

NO OPERAT ION
TRIGGER (LEVEL CHANGE DETECTION)
EQUALS
EQUALS NOT
SHIFT LEFT
SHIFT RIGHT
COUNT DOWN
COUNT UP
SET TO 0

SET TO 1

STORE BIT
FETCH BIT
FETCH CONSTANT
FETCH DIGIT
STORE DIGIT
COMPARE (RESULTS: >, <, =, #)

AND
AND NOT
OR
OR NOT
ADD
SUBTRACT
MUL TIPLY
DIVIDE
JUMP TO SUBROUTINE ABS. ON CONDo "FALSE"
JUMP TO SUBROUTI NE ABS. ON COND. "TRUE"
RETURN TO MAIN PROGRAM
END OF PROGRAM, FIRST-I/O ADDRESS
LOAD 16

JUMP BACKWARD RELATIVE ON CONDo "FALSE"
JUMP FORWARD RELATIVE ON CONDo "FALSE"
LAST I/O ADDRESS

Tabel 3



-29-

Deze instructieset kan globaal onderscheiden owrden in een drietal subsets t.w.:
- logische instructies: nrs. 1 en 16 tim 19

- uitvoeringsinstructies: nrs. 0, 2 tim 15 en 20 tim 23

- spronginstructies: nrs. 24 tim 27 en 29 tim 31

Op de precieze betekenis van deze drie typen instructies zal verderop in dit
hoofdstuk worden ingegaan.
Instructie nr. 28 C'LOAD 16") neemt een bijzondere plaats in. In de adres-processor
en in de data-processor zijn voorzieningen getroffen om deze instructie uit
te voeren, maar op de huidige modules van de PC20 is nog geen hardware aanwezig
om deze instructie te kunnen gebruiken. De instructie "LOAD 16" zal apart in
par. 4.6 worden besproken.

4.2. Het principe van een PLC-programma

Een PLC werkt cyclisch, dit is kenmerkend voor het systeem. In principe worden
er geen achterwaartse sprongen in het programma gemaakt, waardoor wachtlussen
zouden kunnen ontstaan. Strikt genomen hoort de instructie "JUMP BACKWARD
RELATIVE" (nr. 29)dan ook niet in de instructieset thuis.

Elke cyclus bestaat uit vier fasen (zie fig. 10). Hiervan is de "data-processing"
fase het belangrijkst en deze wordt ook altijd uitgevoerd; de andere fases
worden alleen op verzoek uitgevoerd.

00

01

10

1 1

up-date 'ase

reset SM 'ase

data- processing fase

1/0 - fase

fig. 10
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De up-date fase wordt alleen uitgevoerd op verzoek van externe hardware zoals
bv. het programmeerapparaat. Dit verzoek komt binnen via de RUD-pen van
de data-processor (zie hoofdstuk 5). In deze fase kan een interrupt worden ge
pleegd; het systeem wordt nu niet bestuurd. Het programma- en het werkgeheugen
zijn u toegankelijk voor externe hardware~ bv. de programmeereenheid.

De reset-SM fase wordt ook alleen uitgevoerd op verzoek van externe hardware,
bv. bij het inschakelen van de voeding. Dit verzoek komt binnen via de RSM
pen aan de data-processor (zie hoofdstuk 5). Bij uitvoering van deze fase
worden de data-uitgangen van de DP (0100_3) in de "Oil-stand gezet en de
R/W=1 (z ie hfst. 5). Verder genereert de DP tri ggerpul sen voor de adres
processor en op deze wijze wordt het werkgeheugen geinitialiseerd~ d.w.z. het
wordt volgeschreven met nullen.

De data-processing fase is de fase die nooit overgeslagen wordt. De AP en
de DP voeren de instructies uit die uit het programmageheugp.n komen~ altijd
te beginnen bij het Ie adres. De data-processor verzorgt de besturingss;gnalen
voor de adres-processor, het programma- en het werkgeheugen.
Het programma ;s blokvormig opgebouwd, zie fig. 11.

fig. 11

~

END

~ I/O-las

nee

verder

Het programma gaat~ onafhankelijk of op dat moment aan de conditie voldaan
is, altijd verder naar het volgende blok. Een dergelijke besturing wordt
een "logic controller" genoemd.
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T.g.v. de instructie END (nr. 27) wordt de data-processing fase verlaten
en gaat het systeem over naar de I/O fase.

De I/O-fase is programmeerbaar. Het eerste I/O-adres wordt aangegeven door de
END- instructie en het laatste I/O-adres door de instructie LAST-I/O (nr. 31),
die v66r de instructie END ergens in het programma stond. In deze fase gene
reert de DP triggerpulsen om de inputs van het systeem te bemonsteren en
de waarden daarvan op de overeenkomstige plaatsen in het werkgeheugen te
schrijven. De resultaten van de zojuist afgelopen data-processing-fase worden
vanuit het werkgeheugen naar de outputmodules gebracht en daar vastgelegd in
latches. Onafhankelijk van de instructie LAST=I/O wordt altijd tenminste
een 4-bits-woord data uitgewisseld tussen SM en I/O (zie hfdst. Sbij de
beschrijving van de RIO-pen).

4.3. De logische instructies

De logische instructies bepalen de waarde van de conditie. Op grond van deze
conditie wordt beslist of de overige instructies, dat zijn de uitvoerings
instructies en de spronginstructies op enkele uitzonderingen na, al dan
niet worden uitgevoerd (zie ook fig. 11). De waarde van de conditie kan alleen
worden beinvloed door de vijf logische instructies (AND, AND-NOT, OR, OR-NOR
en TRIGGER), de instructie RETURN (nr. 26) en de pennen RST, SCD en RCD aan
de data-processor (zie hfdst. 5).

4.3.1. De instructies AND (16), AND-NOT (17), OR (18) en OR-NOT (19)

De verschillende input variabelen moeten geschreven worden in de vorm van
een som van produkten in de Booleaanse algebra.
Een data-bit in het SM wordt via de 'IDIO"-pennen naar de "logic-processor"
in de DP gebracht en dan (bij AND-NOT en OR-NOT geinverteerd) gebruikt om
de conditie te vormen. Bij iedere nieuwe ononderbroken string van logische
instructies wordt de conditie opnieuw bepaald. Een string logische instructies
moet altijd beginnen met AND, AND-NOT, OR of OR-NOT. Het adres dat bij de
instructiecode staat verwijst naar een I-bits plaats in het werkgeheugen.

Voorbeeld. De figuren 12 en 13 vertegenwoordigen hetzelfde schema, fig. 12 met
relais-contacten en fig. 13 met logische poorten.
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Fi g. 12

tL. A
A B

A~----~------------1

B ~------+-----....,......-~

C~-----+-----+-------1

Fi g. 13

D~-----i

I 1
L mnemonics

____ adres in werkgeheugen

_______ instr. nr.

lijnnr. (adres in PM)

10024 16 019.0 [ AND J
1002517 019.1 [ANDNTJ
10026 18 019.1 [OR J
10027 16 019.2 [ AND J
10028 19 019.0 CORMT J
10029 16 019.2 [ AND]
10030 17 019.3 [ANDNT]

Voor het PLC-programma moet
men de booleaanse vergelijking
schrijven als een sam van
produkten.

AB+(B+A.D) .C= AB+BC+A.C.D

Hieruit volgt dan direct
het PLC-p,rogramma, zie
tabel 4.

adres in SM
I

A = 19.0
B = 19.1
C = 19.2
D = 19.3

Tabel 4

Voorbeeld, poortschakeling met geheugenwerking, zie fig. 14 en tabel 5.

I I t t_ mnemonics

L..= adres in werkgeheugen
_______ instr. nr.

lijnnr. (adres in PM)

X>-L--d F

A = 44.0
B = 44.1
C = 44.2
D= 44.3
E = 45.0
F = 51.2

adres in SM

AtS------O'

B

c
o

EtS----------J

Fi g. 14

Tabel 5

044.0 [ORNT ]
044.1 [OR J
044.2 [ AND J
044.3 [ AND J
051.2 [SETl J
045.0 [ AND J
051.2 [SETO J

10036 19
10037 18
10038 16
10039 16
110040 09
110041 16

. IO~42 08



tabel 6

conditie
vorige huidige nieuwe

a 0 a
0 1 1

1 0 a
1 1 0
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4.3.2. De instructie TRIGGER (1)

Door de instructie TRIGGER toe te voegen aan een string van andere logische
instructies (AND, AND-NOT, OR, OR-NOT), die een Booleaanse funktie definieren,
hangt de conditie niet langer alleen af van de uitkomst van deze funktie,
maar ook van de veranderingen in de uitkomst.
Het adres bij de instructie TRIGGER verwijst naar een I-bits plaats in het
SM. Op die plaats is de uitkomst van de Booleaanse funktie uit de vorige cyclus
bewaard. De inhoud van de betreffende geheugenplaats wordt uitgelezen en in de
DP vastgelegd en de waarde van de lopende conditie. dat is de uitkomst van
de booleaanse funktie, wordt op die plaats in het SM teruggeschreven. Tot
zover is het effekt van de instructie TRIGGER hetzelfde als van de funktie
EQUALS (zie par. 4.4.1.).
Dus de DP weet wat de waarde van
deze funktie in de vorige cyclus
was. Tegelijkertijd met opbergen
van de nieuwe funktiewaarde in
het werkgeheugen wordt een nieuwe
conditie bepaald en wel vol gens
tabel 6. De nieuwe conditie is
dus afhankelijk van de lopende
conditie en van de conditie, die
ontstaan is toen dit deel van het
programma voor het laatst werd uitgevoerd. Het is op deze wijze mogelijk de
conditie direkt op een opgaande flank te laten reageren.
Het is niet nodig om de instructie TRIGGER direkt te laten volgen op een of
meer logische instructies. voor de huidige conditie (zie tabel 6) wordt
gewoon de waarde van de op dat moment geldende conditie genomen. Logische
instructies, die direkt (ononderbroken string) volgen op TRIGGER, kunnen
de conditie nog van "I" naar "0" doen veranderen. maar de verandering van
"0" naar "I" is niet mogelijk.
Voor meer informatie en programmavoorbeelden wordt verwezen naar lit. (6)
(de instructie "TRIGGER II wordt daar "PULSE" genoemd).

~.4. De uitvoeringsinstructies
Met deze instructies kan de te besturen installatie direkt worden beinvloed.
Zij vormen de meerderheid in het instructiepakket.
De instructies worden alleen uitgevoerd.op een enkele uitzondering na (zie
tabel 1), als de conditie de waarde "I" heeft.
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4.4.1. De instrukties EQUALS (2) en EQUALS-NOT (3)

De waarde van de lopende conditie wordt na zonodig te ZlJn geinverteerd
(bij EQUALS-NOT) op het bij de instruktie meegegeven adres in het
SM geschreven.
Vanzelfsprekend zijn deze twee instrukties niet afhankelijk van de conditie.

4.4.2. De instrukties SET TO 0 (8) en SET TO 1 (9)
Als de conditie 'I' is dan wordt een 10' resp. een 'I' geschreven in
het werkgeheugen op een I-bits plaats waarvan het adres met de instruktie
code is meegegeven.

4.4.3. De FETCH-instrukties (11, 12 en 13)

Indien de conditie 'I' is dan wordt een aantal bits (1 of 4l informatie
vanuit een bron (SM of PML naar de DP gebracht en daar vastgelegd in

het A-register en in het B-register (zie par. 6.4 en par. 6.5).
Met een ononderbroken string van dezelfde FETCH instrukties worden beide
re~isters gevuld te beginnen bij de minst s;gnificante plaats.
De eerste instruktie van zo'n string initialiseert eerst het A- en het
B-register in de '0' stand. Plaatsen in de registers die niet worden
ingeschreven blijven op 'a' staan.
Als de lengte van de registers (16 bits = 4 woorden) overschreden wordt
omdat de string FETCH-instrukties te lang (> 16 resp. 4 instrukties) is,
dan wordt de eerder ingevoerde informatie overschreven, te beginnen bij
de minst significante plaats .

.4.3.1. FETCH-BIT (11: FTCH B)

De informatiebron is hier het werkgeheugen (SMt. M.b. v. het bij de
instruktie meegegeven adres wordt 1 bit uft het werkgeheugen geselecteerd

en naar de registers in de data-processor gebracht. Er is plaats vaar
16 bits in het A- en B-register.

4.3.2. FETCH-CONSTANT (12: FTCH C)

Hier is de informatiebron het programma geheugen (PM). Samen met de instruktie
code wordt een konstante van 4 bits (= 1 woord) meegegeven, die in het
A-register en in het B-register van de DP geladen wordt.
Er is plaats in de registers voar 4 groepen van 4 bits (= 4 woorden).
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.4.3.3. FETCH-DIGIT (13: FTCH D)

Het werkgeheugen (SM) is nu weer de informatiebron.
M.b.v. het bij de instruktie meegegeven adres wordt een woord van 4 bits
in het werkgeheugen aangewezen en de inhoud daarvan wordt naar de registers
in de data-processor gebracht. In het A- en B-register is plaats voor
4 woorden van elk 4 bits.

4.4.4. De STORE-instrukties (10 en 14)

Als de conditie 'I' is, dan wordt een aantal bits (1 of 4) vanuit een
bron in de DP naar het werkgeheugen (SM) gebracht en ingeschreven op
het adres dat met de instruktiecode is meegegeven. Welke bron in de
DP deze data levert wordt m.b.v. de ustore-pointer" (zie par. 6.12) door
een vorige instruktie bepaald.
Het A-. B- en MQ-register zijn 4 x 4 = 16 bits FIFO-registers.
Ze worden geladen met een string van FETCH- of rekenkundige instrukties
en worden uitgelezen door een string van STORE-instrukties.
De eerste STORE-instruktie van deze string effektueert een eventuele
rekenkundige bewerking en brengt dan het minst significante bit of
woord naar het werkgeheugen.
De volgende STORE-instrukties brengen de rest van de bits of woorden naar
het SM. Een STORE-BIT na een STORE-DIGIT (of omgekeerd) wordt niet als een
onderbreking van de string gezien en brengt het minst significante bit van
de eerstvolgende meer significante decade naar het SM.
Als het betreffende register geheel is uitgelezen en de string STORE
instrukties is nog niet afgelopen. dan wordt het register nogmaals
uitgelezen te beginnen bij de minst significante plaats.

4.4.1. STORE-BIT (10: STR B)

Vanuit een bepaalde bron in de DP wordt I-bit naar het werkgeheugen gebracht.
Een STORE-BIT instruktie kan gebruikt worden na een van de volgende
instrukties: SHIFT. COUNT, FETCH, COMPARE of na een rekenkundige instruktie.
Verder wordt deze instruktie gebrutkt als 'verlenging ' van andere STORE
instrukties .

.4.2. STORE-DIGIT (14: STR D)

Vanuit een bepaalde bran in de DP wordt een woord (= 4 bits) naar het
werkgeheugen gebracht. Een STORE-DIGIT instruktie kan al1een zinvol
gebruikt worden na een FETCH. COMPARE of een rekenkundige instruktie,of

als verlenging van een of meer andere STORE-instrukties.
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4.4.5. De instrukties SHIFT-LEFT (4: SHFTL) en SHIFT-RIGHT (5: SHFTR)

Als de conditie 'I' is dan wordt een 4-bits woord uit het SM waarvan
het adres met de ;nstruktie ;s meegegeven, in het schuifregister van
de DP gel aden en naar de eerstvolgende meer/minder significante plaats
(links resp. rechts) geschoven, en daarna teruggeschreven op oorspronkelijke
plaats in het SM.
Bij de eerste van een string SHIFT-instrukties wordt het minst/meest
(bij SHIFT-LEFT resp. SHIFT-RIGHT) s;gnificante bit na de schuifoperatie
een '0'. Het 'uitvallende' bit wordt opgevangen in een hulpregister en
bij de direct daaropvolgende SHIFT-instruktie weer naar binnen geschoven
op de minst (SHIFT-LEFT) resp. meest (SHIFT-RIGHT) significante plaats.
Met een STORE-BIT instruktie kan het laatst uitgevallen bit op een
willekeurige plaats in het werkgeheugen geschreven worden.
Op deze manier kunnen (roterende) schuifregisters van willekeurige lengte
worden gemaakt.

4.4.6. De instrukties COUNT-DOWN (6: CNT D) en COUNT-UP (7: CNT U)

Als de conditie 'I' is dan wordt een woord (= 4 bits) uit het werkgeheugen
;n een teller in de DP geladen en met een verhoogd of verlaagd
(bij COUNT-UP resp. COUNT-DOWN).
Het is alleen zinvol om BCD-gecodeerde informatie in de teller te laden
omdat deze teller in het tientallig stelsel werkt, zie het toestands
diagram in fig. 15.

toestandsdiagram
fi g. 15

COUNT DOWN
COUNT UP
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Na het op/aftellen wordt de nieuw ontstane informatie teruggeschreven
in het werkgeheugen op het oorspronkelijke adres dat met de instruktiecode

is meegegeven.
Een COUNT-instruktie, die d;rekt volgt op eenzelfde COUNT-instruktie
wordt alleen uitgevoerd, als bij de voarafgaande instruktie de overgang
9 + a (bij COUNT-UP) of a + 9 (bij COUNT-DOWN) plaats vond.
Een string COUNT-instrukties kan worden afgesloten door een STORE-BIT
instruktie. Hiermee kan worden nagegaan of de teller vol/leeg geteld is.
Dit toestandsbit kan zo met een STORE-BIT instruktie in het werkgeheugen

worden bewaard, zie tabel 7.

Tabel 7

instruktie stand teller (na instr.) toestands-bit

COUNT-DOWN ~ 000 ·.. 00 a
= 000 ·.. 00 1

COUNT-UP ~ 999 ·.. 99 a
:: 999 ·.. 99 1

Op deze manier kunnen tellers en dus oak timers van willekeur;ge lengte
worden gemaakt.

4.4.7. De instruktie COMPARE (15: COMP)

Als de conditie 'I' is, dan wordt een 4-bits woord uit het SM, waarvan
het adres bij de instruktiecode staat vergeleken met een woord van 4 bits
in het A-register (AR). Het A-register kan voor dit doel geladen worden
met een of meer FETCH-instrukties. Ook kan hiervoor het nog in het A-register
staande resultaat van een andere bewerking gebruikt worden.
Het resultaat van deze vergelijking wordt opgeslagen in een hulpregister:
het compare-register (CR). Dit resultaat kan op twee manieren naar buiten
worden gehaald.

a) Als men alleen geinteresseerd is in (on)gelijkheid, dit gebeurt dan m.b.v.
een STORE-BIT instruktie. Bij gelijkheid is het resultaat '11, bij ongelijk
he; d '0 I.

b) Als men ook geinteresseerd is in grater of kleiner van de twee

vergeleken grootheden (grootste waarde is 'lIlli, dus geen begrenzing in
het 10-tallig stelsel) dan kan dit m.b.v. een STORE-DIGIT instruktie
gedaan worden, zie tabel 8).



DI03 DI02 OIOl OIOO

A ; B 0 0 0 1

A < B 1 0 1 0

A > B 1 1 0 0

A#B A>B A~ A;B

Tabel 8
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DIOO_3: data-I/O pennen aan de data-
processor.
minst significante bit
meest significante bit
inhoud v.h. A-register
data v.d. COMP.-instr.

Om grotere getallen dan van 4 bits met elkaar te kunnen vergelijken ts het
mogelijk om een string van COMPARE-instruktie te maken. Te beginnen bij het
minst significante woord worden steeds groepen van 4~bits met elkaar
overgeleken. Dit kan op twee manieren:

a) Eerst een string van (dezelfde) FETCH-instrukties (max. 4), gevolgd door
een even groot aantal COMPARE-instrukties. De totale string wordt
afgesloten met een STORE-instruktie.
Een voordeel hierbij is dat de data in het A-register blijven staan,
zodat zonder herhaling van de FETCH-instrukties deze data met andere
data van een nieuwe string COMPARE-instrukties vergeleken kunnen worden.

b} Een string van afwisselend FETCH- en COMPARE instrukties, afgesloten door
een STORE-instruktie. Het voordeel van deze methode is dat de lengte van
de string onbeperkt is, afgezien van de beschikbare geheugencapaciteit
van het werk- en het programmageheugen.

De STORE-instruktie, die de vergelijking afsluit brengt niet alleen het
resultaat naar het werkgeheugen maar initialiseert tevens het compare
register (CR).

4.4.8. De rekenkundige instrukties (20 tim 23)

Als de conditie 'II is dan worden 4-bits BCD gecodeerde informatie
(= 1 cijfer) vanuit een plaats in het werkgeheugen waarvan het adres met
de instruktie is rneegeven, in een register in de DP gel aden.
Met een ononderbroken string van dezelfde rekenkundige instrukties (max. 4),
kan het register succesievelijk geheel of gedeeltelijk worden gevuld, te
beginnen bij het rninst significante woord. De eerste °instruktie van °
zoln string initialiseert eerst het betreffende register in de '0' stand.
De DP rekent geheel in het tientallig stelsel en kent alleen positieve
gehele getallen (de natuurlijke getallen) en het getal nul.
Het laden van het register gebeurt dus cijfer voor cijfer, het minst
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significante cijfer het eerst.
Een register kan maximaal 4 cijfers bevatten.
Bij een string, die langer is dan 4 (dezelfde) rekenkundige instrukties
worden de eerder in de DP gebrachte cijfers overschreven, te beginnen bij
de minst significante~ net zoals bij de FETCH-instrukties (par. 4.4.3).
Als de conditie '1 1 is, dan wordt door de eerste van een string reken
kundige instrukties een eventuele overflow (OVFL-pen aan de data-processor,
zie hoofdstuk 5) gereset.

De rekenkundige instrukties voeren de berekening niet zelf uit, maar laden
alleen een register in de DP. De eerste STORE-instruktie, die direkt
volgt op een rekenkundige instruktie, voert de berekening uit en brengt het
minst significante cijfer van het resultaat naar het werkgeheugen.
Met een string STORE-instrukties kan het gehele resultaat van de berekening
cijfer voor cijfer in het SM worden opgeborgen, het minst significante
cijfer het eerst.
Bij deze rekenkundige bewerkingen zijn, behalve het resultaat, altijd twee
getallen betrokken. Het eerste getal wordt meestal met een of meer FETCH
instrukties inde DP geladen, ook hier weer bij de minst significante decade
beginnen. Het tweede getal wordt, zoals boven beschreven, met een of meer
rekenkundige instrukties in de DP geladen, waarbij tevens de DP op de
gewenste bewerking (+, -, x, f) wordt voorbereid.

4.4.8.1. ADD (20) AR: = AR + BR

Bij de optelling zijn twee registers in de DP betrokken: het A-register
(AR) en het B-register (BR). Het AR is ingeschreven met een of meer
FETCH-instrukties of bevat nog het resultaat van een vorige berekening.
Het BR wordt met een of meer ADD-instrukties gel aden. De som wordt in
het AR geplaatst (AR: = AR + BR).
Indien men niet geintereseerd is in een tussenresultaat kan de berekening
door een enkele STORE-BIT instruktie worden uitgevoerd, waarna zonder
nieuwe FETCH-instrukties, met de som in het AR verder gerekend kan worden
(6ptellen, aftrekken en delen, niet: vermenigvuldigen).
Het resultaat van de optelling mag maximaal uit 4 cijfers bestaan
(som ~ 9999). Als deze waarde overschreden wordt, dan wordt er een overflow
gegenereerd, d.w.z. de OVFL-pen aan de DP wordt 'II (zie hfst. 5).
In zo'n geval worden met een string van vier STORE-DIGIT instrukties maar
vier van de vijf cijfers van de som naar het SM gebracht. Het vijfde en
meest significante cijfer is een 111, maar is door de beperkte register
grootte verloren gegaan.
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AR: = AR - BR

Bij de aftrekking zijn ook weer het A- en B-register betrokken, net zoals
het optellen. Het verschil wordt ook nu in het A-reg. geplaatst
(AR: = AR - BR). Het met een of meer SUBTRACT-instrukties in het B-reg.

gel aden getal wordt dus afgetrokken van het getal in het A-reg.
Ook hier kan met een enkele STORE-BIT instruktie een tussenresultaat
worden verkregen, waarmee weer verder kan worden gerekend (zie par. 4.4.8.1).

Het verschil mag niet negatief zijn; is het toch negatief dan wordt een
overflow gegenereerd (OVFL: = 1, zie ook hfst. 5).

4.4.8.3. MULTIPLY (22: MULT) AR: = BRxMQR

Bij de vermenigvuldiging zijn drie registers betrokken; het A-register (AR),

het B-register (BR) en het MQ-register (MQR). Met een of meer FETCH-instrukties
wordt het BR gevuld en met een of meer MULTIPLY-instrukties het MQR.
Het produkt wordt in het AR geplaatst (AR: = BRxMQR), verder is na afloop
van de vermenigvuldiging de inhoud van het BR een aantal decades naar links
geschoven en het MQR bevat alleen nog nullen.
Ook deze bewerking kan met een enkele STORE-BIT instruktie geeffektueerd
worden als men niet in het tussenresultaat geinteresseerd is en kan zonder
nieuwe FETCH-instrukties direkt doorgaan met ADD, SUBTRACT of DIVIDE-instrukties.
(Opm.: voor nieuwe MULTIPLY-;nstrukties is dit niet mogelijk, vgl. par. 4.4.8.1).
Het produkt moet ~ 9999 zijn (dus max. 4 cijfers); is het groter dan wordt
een overflow gegenereerd (OVFL: = 1) en aan het produkt kan dan geen enkele

waarde meer worden gehecht.
Ind;en men bij het schrijven van het programma voorziet dat het resultaat van
een vermenigvuldiging of optelling groter is dan 4 cijfers. dan moet dit met
•software , middelen worden opgelost. Dit kan door de getallen veer de
berekening te splitsen en ze later in het werkgeheugen weer samen te voegen.

4.4.8.4. DIVIDE (23: DIV) MQR: = AR/BR

Bij de deling zijn ook weer drie registers betrokken: AR, BR en MQR.
Het deeltal bevindt zich in het AR en is daar met een of meer FETCH-instrukties
ingeladeh of het is1het nog ;n het AR aanwezige resultaat van een vorige

berekening (som, verschil of produkt. geen quotient). De deler bevindt zich
in het SR, waar het met een of meer DIVIDE-;nstrukties ingeladen is.

Het quotient wordt in het MQR geplaatst (MQR: = AR/BR).
Omdat de DP alleen gehele getallen kent, is er na de deling meestal een rest.
Deze staat dan in het AR. Het quotient wordt dus altijd naar beneden afgerond.
Nadat het quotient met een of meer STORE-instrukties naar het SM is gebracht

kan de rest ook uit de DP gehaald worden. Dit kan door direkt na de laatste
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STORE-instruktie een ADD*)-instruktie te plaatsen en hiermee het getal nul
bij de (in het AR staande) rest op te tellen. Met een of meer STORE
instrukties na deze ADD instruktie wordt zo de inhoud van het AR naar het
SM gebracht. De rest kan gebruikt worden om de cijfers achter de komma
te berekenen of om deeltallen met meer dan vier cijfers te kunnen hanterer..
Als men probeert door nul te delen. dan wordt een 'overflow ' gegenereerd
(OVFL: = 1, zie hfst. 5).

4.4.9. De instruktie NO OPERATION (0: NOP)

Zoals de naam al doet vermoeden worden bij deze instruktie door de DP
geen data verwerkt. Er worden alleen de gebruikelijke triggersignalen
gegenereerd voor de AP en de geheugens, zoals dat ook het geval is bij
instrukties waarbij niet aan de conditie voldaan is.
Deze instruktie kan ook handig zijn bij het veranderen van een programma
in een reeds geprogrammeerde PROM. De instruktiecode is nl.: 00000,
zie ook de instruktie LAST-I/O (zie par. 4.5.3.2).

4.5. De sprong instrukties

Met de sprong instrukties kunnen sprongen in het programmageheugen (PM)
worden gemaakt en fase veranderingen tot stand worden gebracht ..
Een aantal van deze instrukties is gebonden aan de conditie, d.w.z. de
conditie moet (afhankelijk van de instruktie, zie ook tabel 1 en 3) 'a'
of 'I' zijn, wil de instruktie uitgevoerd worden.
De sprong instrukties worden vrijwel geheel verzorgd door de Adres-Processor.

4.5.1. Subroutines (24, 25 en 26)

In de PC20 kunnen subroutines gebruikt worden. Er ZlJn twee instrukties
(nrs. 24 en 25) om een sprong naar een subroutine te maken en een instruktie
(nr. 26) om terug te springen in het programma naar de plaats waar men

vandaan kwam. De subroutines kunnen maximaal vier diep genest worden.

4.5.1.1. JUMP TO SUBROUTINE ABSOLUTE ON CONDITION I FALSE , (24: JSAF)
en JUMP TO SUBROUTINE ABSOLUTE ON CONDITION 'TRUE' (25: JSAT)

Als aan de conditie voldaan is, dat wil hier zeggen voor 'JSAF ' moet de
conditie '0' zijn en voor 'JSAT ' moet de conditie 'I' zijn, dan wordt in de
DP de waarde van de conditie op de top van een 'push-down' stack gezet.
Deze stack is vier bits diep.

* i.p.v. ADD mag ook een SUBTRACT-instruktie gebruikt worden.
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In de AP wordt, als aan de conditie voldaan is, het lopende adres van
het programma-geheugen (PM) eveneens op de top van een 'push-down'
stack gezet. Ook deze stack is vier diep. Daarna wordt de programma-teller
in de AP in de stand gezet, die met de instruktie is meegegeven .

. 5.1.2. RETURN TO MAIN PROGRAM (26: RET) _

In de AP wordt het adres op de top van de stack in de adres teller
(programma teller) geplaatst en daar met een verhoogd. Dit wordt het
eerstvolgende adres voor het programmageheugen.
In de DP wordt de conditie gelijk gemaakt aan de waarde van het bit op de
top van de eveneens in par. 4.5.1.1. genoemde stack. Hoewel deze instruktie
geen logische instruktie is wordt hierdoor de conditie toch beinvloed.
De conditie zoals die was voor de sprong naar de subroutine komt dus terug.
Tenslotte worden de stacks in de AP en in de DP met een verlaagd.

4.5.2. De instrukties JUMP BACKWARD RELATIVE ON CONDITION 'FALSE'
(29: JBRF) en JUMP FORWARD RELATIVE ON CONDITION 'FALSE' (30: JFRF)

In de DP worden bij deze instrukties geen data verwerkt. Als de conditie
'0' is dan wordt in de AP het getal. dat met de instruktie is meegegeven
afgetrokken van resp. opgeteld bij het adres in de programma teller.
Het resultaat hiervan (verschil resp. som) wordt in de programma teller
gel aden en is het eerstvolgende adres.

4.5.3. De I/O-instrukties (27 en 31)

De PLC2 heeft een programmeerbare I/O-fase, d.w.z. dat in het programma
aangewezen wordt welk deel van het werkgeheugen voor I/O bestemd is
(zie oak par. 3.5 en fig. 8). Desgewenst kunnen ook verschillende I/O-fases
in het programma worden opgenomen).

5.3.1. END OF PROGRAM; FIRST I/O-ADDRESS (27: END)
De DP verwerkt bij deze instruktie geen data. Er vindt een fase overgang
plaats van de data-processing-fase naar de I/O-fase (PHC\o: 10 + 11,
zie fig. 10 en tabel 10). END is de laatste instruktie van de data-processing
fase en geeft dus het einde van het programma aan.
Bij de eerstvolgende data-processing-fase wordt in het programma-geheugen
begonnen op adres nul.
Dit laatste wordt verzorgd vanuit de AP. Evenzo zorgt de AP er voor dat de
I/O-fase begonnen wordt met dat adres in het werkgeheugen (SM) dat met de

END-instruktie is meegegeven.
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4.5.3.2. LAST I/O-ADDRESS (31: LSTIO)

Het bij deze instruktie meegegeven adres wordt in de AP opgeslagen
in een register en fungeert tijdens de I/O fase als het laatste adres
in het werkgeheugen dat voor I/O bestemd is. Zodra de Adres-Processor
in de I/O-fase dit laatste adres heeft verwerkt wordt door de
Data-Processor de overgang van de I/O-fase naar de 'up-date'- fase
gemaakt (PHC1,O: 11 ~ 00, zie fig. 10 en tabel 10).
Omdat door de DP bij deze instruktie geen data worden verwerkt en
omdat alleen de meest recente LSTIO-instruktie effektief is mag
deze instruktie ook als NOP gebruikt worden. D.w.z. dat deze instruktie
op willekeurige plaatsen in het programma kan worden gebruikt zonder
dat hierdoor de loop van het programma wordt verstoord. Dit laatste kan
handig zijn bij veranderen van een programma in een reeds geprogrammeerde
PROM. De instruktiecode is n1.: 11111, zie ook de instruktie NOP.

(par. 4.4.9).

4.6. De instruktie LOAD-16 (28)

Zoals in par. 4.1 is verme1d is op de modules van de PC20 nog geen
hardware aanwezig om deze instruktie te kunnen gebruiken.
Het 1igt in de bedoeling om m.b.v. deze instruktie tijdens de
data-processing fase 16 bits data rechtstreeks van het programmageheugen
naar het werkgeheugen te kunnen brengen. Omdat het PM 16 bits breed is
(zie par. 3.3) is er geen ruimte meer voor een instruktiecode, maar de
loop van het programma mag niet worden verstoord.
In de DP en de AP zijn hiervoor de vo1gende funkties ingebouwd.

Als de conditie II' is, dan wordt in de DP zelf de instruktie die direkt
volgt op LOAD-16 beschouwd a1s was dit een NOP, onafhankelijk van de
data op de instruktie-ingangen van de DP. Als de conditie '0' is dan
wordt de instruktie, die op LOAD-16 volgt, normaa1 afgewerkt door de DP.

Als de conditie II' is dan wordt in de AP de adresteller op de norma1e
wijze met een verhoogd. Als de conditie '0 ' is dan wordt in de AP de
adreste11er verhoogd met twee, zodat de instruktie, die in het programma
geheugen volgt op LOAD-16 wordt overgeslagen.
Bij de AP heet deze instruktie IITEST &SKIP" (zie tabel 2).

De waarde van de conditie waarbij aktie moet worden ondernomen is bij
deze instruktie voor de AP en DP tegengesteld.
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5. De pennen van de Data-Processor OQ8816

..

..

..

20

2'

"
., '0

Fig. 16

1. VSS 11. INSO 21. SAP 31. nc
2. OVFl 12. RJB 22. APF 32. DPM2
3. SCD 13. RST 23. HlD 33. DPM3
4. RCD 14. RIO 24. RUO 34. 0100
5. COT 15. OEF 25. PHCO 35. 0101 Tabel 9
6. INS4 16. SBI 26. PHC 1 36. 0102
7. INS3 17. SSM 27. nc 37. 0103
8. INS2 18. SMF 28. OPMO 38. ~/W

9. nc 19. RSM 29. OPM1 39. ClK
10. INS I 20. PRF 30. nc 40. VOO
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Fig. 16 en tabel 9 geven een overzicht van de aansluitpennen van de
Data-Processor. In dit hoofdstuk zullen de funkties van deze pennen
uitgebreid worden besproken.
Een logisch hoog niveau ('II) zal worden aangeduid met "W en een
logisch laag niveau ('0') met "l".
Een achttal inputs zijn voorzien van een Schmitt-trigger, zodat daar
ook signalen met flauwe hellingen toegevoerd mogen worden.

RST-input (13: reset; akt. L, met Schmitt-trigger input).

Dit is de reset van de data-processor en hiermee worden de tellers van
alle sequencers in de 'nul I stand gezet, zodat de PlC in de 'up-date'
fase komt (PHC 1,0: 00, zie fig. 10). Verder wordt een eventuele overflow
gereset en de conditie-flipflop en de conditie stack worden in de 111
stand gezet.
Een voorwaarde om te kunnen resetten is dat ClK-input niet continue '0' is;
deze moet 111 zijn of 'doorlopen l

•

ClK-input (39: clock)

Dit is de clock-ingang van de data-processor. De duty-cycle van het clock
signaal is optimaal als deze ongeveer 50% is. De maximale clockfrequentie
voor de data-processor is nominaal ca. 5MHz bij 5V voedingsspanning en ca.
15MHz bij 10V. Voor de worst-case waarde moet men deze snelheid met een faktor
1~ a 2 verlagen. Het externe ClK-signaal wordt via een inverterende buffer
naar de circuits op de chip gebracht.

PHCO en PHC1 outputs (25 en 26; phase control)

De niveau's op deze uitgangen bepalen,
vol gens de code in tabel 10, in welke
fase de PlC zich bevindt (zie ook fig. 10).

fase PHC1 PHCO
up-date u u
r.eset SM 0 1
data-processing 1 _0

I/O 1 1

Tabel 10

RUD-input (24: request up-date; met Schmitt-trigger input)

Zodra de PLC in de 'up-date' fase komt en RUD is l dan blijft het systeem
net zolang in deze fase totdat RUD weer Hwordt. Deze input is niet aktief
in de andere drie fasen.
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RSM-input (19~ reset status memory)

De 'reset-SM fase' wordt alleen uitgevoerd als het niveau op deze ingang
Lis. Het einde van een (eventuele) 'reset-SM fase l wordt aangegeven
door een H niveau op de RSM-input.
De RSM-input kan bijvoorbeeld worden aangesloten op de uitgang van een latch.
Deze latch kan extern worden 'geset'. met de hand. of bij het inschakelen
van de voedingsspanning. De latch moet weer 'gereset' worden als het hele
werkgeheugen geinitialiseerd is. hiervoor kan b.v. de CRO-output van de
Adres-Processor gebruikt worden.

HLD-input (23: hold, met Schmitt-trigger input)

M.b.v. de 'hold'-input is het mogelijk om de PLC in een test-fase de
instrukties te laten afwerken waarbij het systeem na elke instruktie stopt.
Als het niveau op de HLD-input L is dan stopt de data-processor op het moment
dat de nieuwe instruktie voor de INS-inputs verschijnt. Als HLD weer H wordt
dan gaat het systeem weer verder. Als HLD continue H is, dan loopt de PLC
ook steeds door. De HLD input is alleen aktief in de data-processing fase.

RIO-input (14: ready-I/O. met Schmitt-trigger input)

Deze input is alleen aktief in de I/O-fase. Zolang het niveau op deze
ingang L is kan de I/O-fase niet worden verlaten. Een H-niveau op de RIO-input
geeft dus het einde van de I/O-fase aan; echter onafhankelijk van deze input
wordt door het systeem altijd een I/O-slag gemaakt van tenminste een 4-bits
woord. De RIO-input is bedoeld om aangesloten te worden op de RDY-output
van de Adres-Processor. Dit signaal wordt H als het getal in de adresteller
van de AP gelijk is aan het met de instruktie LAST-I/O (nr. 31) meegegeven adres.

INSO_4 inputs (11. 10. 8. 7 en 6: instruction)

De instruktie-codes komen via deze pennen de data-processor binnen.
De definitie van deze code staat in tabel 1. Deze ingangen zijn alleen aktief
tijdens de data-processing fase en mogen gedurende deze fase alleen veranderen
als het niveau op de SSl-output His.

COT-output (5: condition)

Het niveau op deze uitgang geeft de waarde aan van de conditie. zoals die
in de data-processor is gemaakt.



Tabel 11

bit OPM3 DPM2

0100 0 °0101 0 1

0102 1 a
OI03 1 1
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SCD en RCD-inputs (3 en 4: set condition en reset condition)

Dit zijn de asynchrone set en reset-inputs voar de conditie.
Als SCD of RCD een H-niveau toegevoerd krijgt, dan wordt de conditie
'I' resp. '0'. Als beide inputs tegelijkertijd aktief zijn dan krijgt
de conditie de waarde 'I'.

~0-3 inputs/3-state outputs (34, 35, 36 en 37: data-I/O)

De data uitwisseling tussen het werkgeheugen en de data-processor
vindt plaats via deze aansluitingen. De start van zo'n data uitwisseling
wordt aangegeven door een H-niveau op de SSM-output en het einde door een
H-niveau op de SMF-input.
Als de ~/H-output L is dan werken deze aansluitingen als inputs,
is de ~/~I- output H dan werken ze als outputs. DIDO is het minst en D103
het meest significante bit.

~0_3-inputs (28, 29, 32 en 33: data program memory)

Via deze ingangen worden de data voar de instruktie FETCH-CONSTANT
is de DP gel aden, zie ook par. 4.4.3.2 en tabel 1.
DPM3 is het meest significante, DPMO het minst significante bit.
De inputs DPM2 en DPM3 kamen overeen met PM 14 en PM 15 •

van het programma geheugen en zijn twee meest
significante bits voor de adressering in het werk
geheugen. Deze twee bits worden bij I-bit instrukties
(altijd in de eerste bladzijde van het werkgeheugen.
zie fig. 6 en 7, tabel 1 en par. 3.4) gebruikt
voor de keuze van 1 bits uit 4, op de manier zoals
aangegeven in tabel 11.

~/W -output (38: read-not/write)

Het niveau op deze uitgang geeft de richting van het
data-transport aan via de DIO-pennen tussen de data
processor en het werkgeheugen.
- R/W = 0: SM + DP (lezen in SM)
- ~/W = 1: DP + SM (s chri j ven in SM )
De ~/W-output bedient de lees/schrijf-ingang van
het werkgeheugen.
Tijdens de I/O-base kan ~/W-input van het werkgeheugen
'I' gemaakt worden door een input-module.

fase ~/W

up-date 0

reset SM { RSM=O 1

RSM=l 0
data-processing 0 of 1

I/O 0

Tabe1 12
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De rusttoestand van de R/W-lijn is 10'

De aansluitingen SSMjSMF, SAP/APF/PRF en SBI/DEF behoren tot de zg.
Ihandshake'-signalen. Het handshake mechanisme zal in par. 7.1 uitgebreid
besproken worden.

SSM-output (17: start status memory)

Het signaal uit deze output start een timer in het werkgeheugen die de
access-tijd in het geheugen aangeeft (zie ook SMF). Het SSM-signaal is
een positieve puls ter lengte van een clock-periode.

SMF-input (18: status memory finished, met Schmitt-trigger input)

Als t.g.v. een SSM puls, het signaal op deze input L gaat, dan wacht de DP.
Dit signaal is afkomstig van een timer in het SM die de access-tijd aangeeft.
Een H niveau op deze ingang geeft het einde van de access-tijd aan.
Gedurende twee clock-perioden vanaf het begin van het SSM-signaal wordt
SMF altijd als L beschouwd.

SAP-output (21: start address processor)

Op deze uitgang verschijnt het commando-signaal waarmee de AP wordt gestart.
Het signaal is een positieve puls met een lengte van een hele clock-periode
en is bedoeld om aangesloten te worden op de INI ingang van de Adres-Processor.

APF-input (22: address processor finished, met Schmitt-trigger input)

Als t.g.v. een SAP puls, het signaal op de APF-ingang van de DP dat afkomstig
is van de APF-output van de AP, L is geworden dan wacht de DP.
Het niveau op deze ingang wordt gedurende twee clock-pulsen vanaf
het begin van het SAP-signaal altijd als L beschouwd. Een H-niveau op deze input
betekent dat het nieuwe adres aanwezig is op de uitgangen van de Adres-Processor.
De APF-input van de DP moet worden aangesloten op de APF-output van de AP
(zie lit. 5).
Het APF-signaal zelf is weer een trigger-signaal voor een tweetal timers
(zie ook PRF).
- In de 'process'-fase wordt voor de opgaande flank van het APF-signaal

een timer gestart die de access-tijd van het programma-geheugen aangeeft.
- In de I/O-fase wordt door de opgaande flank van het APF-signaal een timer

gestart die de selectietijd van de I/O-modules aangeeft.
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PRF-input (20: program-memory or R/W-level finished, met Schmitt-trigger input)

Als het niveau op deze input L is geworden, t.g.v. een positieve flank van
het SAP signaal in de 'processl-fase of de I/O-fase, dan wacht de DP.
Gedurende twee clockpulsen na de opgaande flank op SAP wordt het niveau op
de PRF-ingang altijd als L beschouwd. Een H-niveau op de input geeft het einde
van de wacht-periode aan.
Afhankelijk van de fase waarin de PLC zich bev;ndt is het PRF-signaal van
verschillende modules afkomstig.
- In de 'process'-fase ;s het PRF-signaal afkomstig van een timer in het

PM die de access-tijd in het geheugen aangeeft.
In de I/O-fase ;s het PRF-signaal afkomstig van een van de I/O-modules,
waar m.b.v. een timer de selectietijd wordt aangegeven.

Het PRF-signaal wordt dus L t.g.v. een SAP~puls en het gaat weer H nadat een
timer is afgelopen. Deze timer wordt gestart t.g.v. het H worden van het
APF-signaal.

SBI-output_(16: start buffer or interface)

Ook dit commando-signaal is een positieve pu1s van een clock-periede lang,
maar het heeft, afhankelijk van de fase, verschillende bestemmingen.
- In de data-processing base is dit signaal een 'clock-puls' veer het buffer

register aan de uitgang van het programma geheugen.
In de I/O-fase is het een triggersignaal voor de timer op een van de output
modules, die de 'inschrijftijd' van de output-latches aangeeft.

DEF-input (15: data exchange finished, met Schmitt-trigger input)

Als in de I/O-fase het niveau op deze ingang L wordt t.g.v. een SBI-puls,
dan wacht de DP. Het nivo op de DEF-input wordt tijdens de eerste twee
clock-pulsen na het begin van het SBI signaal altijd als L beschouwd.
Het signaal op de DEF-ingang is afkomstig van een timer op een van de output
modules, die de inschrijftijd van de output-latches aangeeft.
Zodra deze latches ingeschreven zijn wordt het signaal DEF weer hoog.
Betrof het een input-module, dan blijft DEF continue H.

OVFL-output (2: overflow}

Het niveau op deze uitgang wordt H tijdens de uitvoering van een rekenkundige
bewerking (dus tijdens een STORE-instruktie) als zich een van de volgende
gevallen voordoet, tengevolge waarvan het antwoord niet meer korrekt is.
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- (+): sam > 9999
- (-): verschil < 0

- (x): produkt > 9999
- (7): quotient = 00, d.w.z. als men probeert door nul te delen.
Het niveau van de overflow-output wordt L bij

- een reset (RST = 0)
- een nieuwe rekenkundige instruktie als de conditie 'I' is.

RJB-output (12: relative jump backward)

Het niveau op deze uitgang wordt H bij instruktie nr. 29

(JUMP BACKWARD RELATIVE on CONDITION 'FALSE', zie oak par. 4.5.2)

als de CONDITIE '0' is. Het signaal van deze output kan gebruikt worden

als clock-puls van latches van bepaalde inputs waarvan de signalen niet

via het werkgeheugen lopeno Op deze wijze kan een zg. 'logic-sequencer'

worden gemaakt. Op de modules van de PC20 wordt van deze output echter
geen gebruik gemaakt.

~ss en VDD aansluitingen (1 en 40)
- -

Dit zijn de aansluitingen voor de voedingsspanning.

VSS = OV

4,5V ~ VOO ~ 12,5V
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6. De struktuur van de Data Processor OQ8816

De Data-Processor is de centrale besturings- en verwerkingseenheid, en

vonnt samen met de Adres-Processor de kern van de PLC2.

De Data-Processor bevat:

- fase besturing (zie par. 4.2)
handshake-procedures voor AP, PM, SM en I/O
instruktie-decodering (de Adres-Processor bevat een gewijzigde eigen

instruktie-decodering. zie par. 3.6.2).

logic-processor voor bepaling van de conditie

besturing van de interne hardware

databus besturing
diverse registers, een schuifregister. een teller en een comparator voor

dataverwerking
decimale rekenkundige processor met o.a. een adder en een 9-complementer.

Figuur 17 geeft een overzicht van de struktuur van de data-processor.
In dit hoofdstuk zal aandacht worden geschonken aan data-stromen in de data
processor en aan de hardware-onderdelen, die deze data verwerken.

Hoe deze hardware bestuurd wordt zal in het volgende hoofdstuk worden
behandeld.

6.1. Instruktie decodering

De instruktie decodering decodeert expliciet de instrukties die via de pennen
INSO_4 uit het programmageheugen komen. Als aan de conditie is voldaan,

dan worden ze toegevoerd aan de sequencer S1 (zie par. 7.5). De vorige
instruktie wordt bewaard in een register. Dit is nodig voor de logische

instrukties en voor de instrukties STORE om te kunnen bepalen of eerst

een rekenkundige bewerking moet worden uitgevoerd (zie par. 4.4.4 en 4.4.8).

De vorige instruktie wordt bovendien m.b.v. een comparator vergeleken

met de lopende instruktie om na te gaan of een string nieuwe instrukties

is begonnen.
Dit is nodig omdat bij iedere instruktie, die anders is dan zijn voorganger,

enkele registers en tellers moeten worden geinitaliseerd.

6.2. Logic-processor (LP)

In dit deel van de DP wordt m.b.v. de logische instrukties de conditie

bepaald. De booleaanse vergelijking moet worden aangeboden als een som

van produkten (zie ook 4.3.1).
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De kern van de logic-analyser bestaat uit een JK-flipflop met asynchrone

set- en reset-inputs, waarin zich de waarde van de lopende conditie bevindt.

SCD

@

JA JS---+-------+--~

KA P----t-------+--~ ®

conditie

©

clockpulse voor LP

Fig. 18.

RCD RST

De asynchrone set- en reset-ingangen van deze flipflop (A) ZlJn elk via
een OR-poort aangesloten op de uitgangen van een andere flipflop.

Op deze manier is het mogelijk om flipflop A te vergrendelen in de 'II stand

(m.b.v. flipflop B) of in de '0' stand (m.b.v. flipflop C), zie fig. 18.
De drie flipflops worden tegelijk geklokt samen met de conditie-stack

(zie par. 4.5.1.2). De conditie wordt bepaald aan de hand van een aantal
variabelen uit het werkgeheugen, zoals beschreven in par. 4.3.1 en par. 4.3.2.

Bij de instrukties AND-NOT (n~ 17) en OR-NOT (nr. 19) wordt de waarde van
de variable geinverteerd en deze funktie wordt dan aan de logic-processor

toegevoerd.
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flipflop A: de uitgang geeft de waarde van de conditie.
JA = 1: als een van de volgende gevallen waar is:

- aan het begin van een string logische instrukties.

(AND, AND-NOT, OR of OR-NOT t echter niet TRIGGER),
als de waarde van de funktie III is.

- bij de instrukties OR of OR-NOT als de waarde van de funktie III is.

- bij de instruktie RETURN (nr. 26) als het bit op de top van de stack
de waarde 111 heeft.

KA = 1: als een van de volgende gevallen waar is:

- aan het begin van een string logische instrukties
(AND, AND-NOT t OR of OR-NOT t echter niet TRIGGER)t
als de waarde van de funktie '0 1 is.

- bij de instrukties AND of AND-NOT als de waarde van funktie 10 1 is.

- bij de instruktie RETURN (nr. 26) als het bit op de top van de stack
de waarde 10 1 heeft.

flipflop B: als de uitgang H is, dan is flipflop A vergrendeld in de 111 stand

en hebben de inputs JA en KA geen invloed meer.
JS = 1: bij een instruktie OR of OR-NOT als dit niet de eerste van een

string logische instrukties (AND t AND-NOT t OR of OR-NOT, echter

niet TRIGGER)_;s~ bovendien moet de conditie de waarde 111 hebben.
KB = 1: bij een instruktie die niet AND t AND-NOT, OR of OR-NOT is.

flipflop C: als de uitgang H is, dan is flipflop A vergrendeld in de .0 1

stand en hebben de inputs JA en KA geen invloed meer.
J C = 1: bij de instruktie TRIGGER als de waarde van de conditie 10' is of

de waarde van de funktie 111 is (zie ook tabel 6).

KC = 1: bij een instruktie die niet een logische instruktie is
(nrs. 1, 16, 17 t 18 of 19).

Dus als tijdens een clockpuls J S = 1 of J C = 1 dan wordt flipflop A in een
bepaalde stand vast gezet. Als KS = 1 of KC = 1 wordt deze vergrendeling weer
opgeheven, maar de stand van flipflop A, en daarmee de conditie t verandert
niet. Fllpflop B en flipflop C staan nooit beide tegelijk in de III stand
zodat een poging om flipflip A zowel in de 111 stand als ook in de 10 1

stand te vergrendelen nooit voorkomt; een en ander is direkt uit het boven
staande af te lei den.
Zoals uit fig. 18 blijkt en ook al in hoofdstuk 5 was vermeld t kan de
conditie rechtstreeks worden beinvloed m.b.v. de inputs SCOt RCD en RST.
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6.3. Busstruktuur en data-stromen

De databus is, evenals de externe bus buiten de DP, 4 bits breed en verzorgt
het grootste deel van het data transport in de data-processor.
De bus wordt bestuurd door het busdriver-register (BSDR).
Dit register wijst steeds een van de volgende negen databronnen aan:

- AR: A-register
- BR: B-register
- MQR: MQ-register
- CR: Comparator-register
- DR: D-register
- SR: Schuifregister
- AA: Adder accumulator
- SM: Werkgeheugen
- PM: Programma-geheugen (4-bits: PM12- 15 )

De acht van de negen onderdelen, die de bus niet aansturen kunnen,
behalve het programmageheugen, wel data van de bus afhalen.
De adder en de comparator hebben elk twee data-ingangen; de ene ingang is
aangesloten op de data-bus, de andere is een vaste aansluiting op het
A-register via de zg. 'hulpbus'. Via deze hulpbus kan het A-register de
(hoofd) data-bus aansturen.

Tabel 13 geeft een overzicht van het gebruik van de verschillende registers
en de datastromen over de bus bij de diverse instrukties.
De ingewikkelde datastromen tijdens de uitvoeringvan rekenkundige bewerking
zijn niet in de tabel opgenomen, in de loop van het volgende hoofdstuk zal
hierop nader worden ingegaan.
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data
Instruktie Opmerkingen

van naar

FETCH SM of PM AR en BR 1e FETCH van een string
initialiseert AR + BR

ADD Ie ADD/SUB./DIV. van een
SUBTRACT SM BR string i niti ali seert
DIVIDE BR

MULTIPLY SM MQR Ie MULTIPLY van een string
initialiseert MQR

COUNT SM BCD-teller en terug naar SM
in MQR tussenresultaat in BFF

en terug naar SM
SHIFT SM Schuifregi ster tussenresultaat in BFF

(SR) Ie SHIFT van een string
initialiseert HSR

TRIGGER
EQUALS logic-processor SM via BFF en DR
EQUALS-NOT

SET TO 0 instruktie-kode SM via BFF en DR
SET TO 1

STORE informatie in AR en BR
AR SM

na FETCH bl ijft bewaard

STORE 1)

na ADD/ informatie in AR
SUBTRACT/ AR SM bl ijft bewaard
MULTIPLY

STORE 1)
MQR SM rest in AR

na DIVIDE

STORE CR SM initialiseert CR 2)
na COMPARE

STORE BFF SM via DR
na COUNT

STORE BFF SM via DR
na SHIFT

Tabel 13 1) dit slaat niet op de uitvoering van de rekenkundige bewerk
2) in principe gebeurt dit bij elke STORE-instruktie.

~FF ~ buffer flipflop (zie par. 6.8); HSR: hulpschuifregister (zie par. 6.9)
de overige afkortingen zie par. 6.3.

ingen.

; voar
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6.4. A-register (AR)

Het A-register is een register voor data opslag in de data-processor,
het is georganiseerd in 4 woorden van elk 4 bits.

Het A-register kan geladen worden met behulp van een of meer FETCH
instrukties. Aan het begin van zo'n string wordt het A-register op .0 1

geinitialiseerd. Bij een optelling, aftrekking of vermenigvuldiging

wordt in het A-register de som, resp. het verschil, of resp. het produkt
opgebouwd. Bij een deling bevat het A-register het deeltal en na afloop

daarvan een eventuele rest. De inhoud van het A-register kan, afhankelijk
van de vorige instruktie, m~b.v. een of meer STORE-instrukties naar buiten

worden gehaald.

6.5. B-register (BR)

Het B-register is een register voor data opslag in de dataprocessor,

het is georganiseerd in 4 woorden van elk 4~bits. Het B-register kan

geladen worden m.b.v. een string FETCH-, ADD-, SUBTRACT- of DIVIDE

instrukties. Aan het begin van zoln string wordt het B-register op '0'

geinitialiseerd. Bij een optelling of aftrekking bevat het B-register
het getal dat bij het getal in het A-register moet worden opgeteld,
resp. er van moet worden afgetrokken. Bij een vermenigvuldiging bevat

het B-register het vermenigvuldigtal. M.b.v. een of meer DIVIDE-instrukties

wordt de deler in het B-register gel aden.
Afhankelijk van de vorige instruktie kan de inhoud van het B-register m.b~v.

een of meer STORE-instrukties naar buiten worden gehaald.

6.6. MQ-register (MQR) en BCD-teller

Het MQ-register is een register voor data opslag in de data-processor en
voor het effektueren van tellingen. Het register is georganiseerd in 4

woorden van elk 4-bits, met als bijzonderheid dat het minst signifikante

woord bestaat uiteen Ipresettable BCD-up/down-counter l . Bij een

COUNT-instruktie wordt het minst signifikante woord van het MQ-register,
de teller dus, geladen met BCD-gekodeerde data uit het werkgeheugen.

Dan wordt 1 opgeteld of afgetrokken (COUNT-UP/DOWN) en vervolgens wordt

het resultaat teruggeschreven naar de oorspronkelijke plaats in het

werkgeheugen. Een eventuele carry of borrow wordt opgeslagen in een
flipflop.

M.b.v. een string MULTIPLY-instrukties wordt de vermenigvuldiger in het

MQ-register geladen. Aan het einde van een vermenigvuldiging staat het

MQ-register geheel op nul. Tijdens een deling ontstaat in het MQ-register
het quotient.
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Dit quotient kan met een of meer STORE-instrukties, die direkt op een
DIVIDE-instruktie naar buiten worden gehaald.

6.7. Bit- en woordselectie in de registers
Bij het A-, B- en MQ-register behoren twee tellers: de"woord pointer'

(WP) en de 'bit-pointer' (BP).
De 'woord-pointer ' selecteert een van de vier woorden in het A-, B- en
MQ-register. De bit-pointer dient om een van de vier bits van een woord
te selecteren. Het gaat in beide gevallen om een 2-bits (op)teller.
Het selecteren van een bit uit deze registers gaat niet rechtstreeks, maar
altijd via het D-register (zie par. 6.8).
De bit pointer kent de vier standen: 00, 01, 10 en 11; bij de overgang
11 ~ 00 wordt een carry gegenereerd die de woord-pointer een stap verder
doet gaan.
Bij het vermenigvuldigen en delen is het nodig dat de inhoud van het
B-register of het MQ-register ook in de omgekeerde volgorde, d.w.z. te
beginnen bij het meest signifikante woord terugtellend tot het minst
signifikante woord, kan worden bewerkt.
Daarom is het mogelijk om de uitgangen van de woord-pointer te verwisselen.
zodat het gewenste effekt wordt bereikt:IDS = inverse digit selection.

6.8. D-register (DR), bufferflipflop (BFF) en diverse multiplexers

Het D-register is een 4-bits register, dat gebruikt wordt voor het manipuleren
met een enkel bit tussen de data-processor en het werkgeheugen.
Het wordt gebruikt bij de instrukties TRIGGER, EQUALS, EQUALS-NOT, SET TO 0,
SET TO 1, STORE-BIT en FETCH-BIT. Het is zowel mogelijk om een bit
in het D-register te schrijven als vanuit de bus 4 bits tegelijk.
Alle data transport over de bus geschiedt in woorden van 4 bits.
am nu een enkel bit te kunnen schrijven in het A- of B-register
(MQ-register komt niet voor) of in het werkgeheugen, wordt eerst het
4-bits woord, waarin dat bit moet komen staan, in het D-register gezet.
Het betreffende bit wordt via een multiplexer (mux-2) in de buffer flipflop
(BFF) geschreven. ~eze multiplexer heeft 4 data-ingangen:

- de databus een van vier bits op de bus, geselecteerd m.b.v. een
andere multiplexer (mux-l).

- de instruktiecode : het bit 1
0

(=PMo) voor de instrukties SET TO a en
SET TO 1.

- de logic-processor: de conditie, voor de instrukties EQUALS, EQUALS-NOT
en TRIGGER.

- het schuifregister: het uitvallende bit wordt na een SHIFT-instruktie in de
buffer flipflop gezet.
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Vervolgens wordt de inhoud van de buffer flipflop op een van de vier
plaatsen in het D-register gezet. De keuze van 1 uit 4 kan m.b.v.
mux-3 op twee manieren worden gedaan. De stand van deze multiplexer wordt
bepaald door de richting van het datatransport.
- van het we.kgeheugen naar de data-processor:

als het bit in het A- en B-register moet worden geschreven
(instruktie FETCH-BIT), dan wordt de keuze bepaald door de bit-pointer
(zie par. 6.7), die de positie van een enkel bit in een woord van de
registers bijhoudt.

- van de data-processor naar het werkgeheugen:
het adres dat bij de instruktiecode staat bepaalt nu de plaats waar het
bit in het woord komt te staan.

Tenslotte worden de vier bitsin het D-register overgebracht naar hun
uiteindelijke bescherming: het A-register, het B-register of het werkgeheugen.

Opgemerkt moet worden dat de zojuist genoemde multiplexer (mux-3) niet
alleen voor het D-register bepaalt waardoor (bitpointer of programma
geheugen) de keuze van 1 uit 4 gemaakt zal worden, maar dit ook doet voor
de multiplexer mux-l (zie fig. 17).
De I-bits instrukties AND, AND-NOT, OR en OR-NOT (nrs. 16 tim 19)

maken alleen gebruik van de multiplexers mux-1 en mux-3 en niet van het
D-register en de buffer flip flop.

6.9. Schuifregister (SR)

Dit is een roterend eenrichtings schuifregister, waarvan de inputs en
outputs van 4 bits toegankelijk zijn via de databus.
De lengte van het schuifregister kan 5 of 8 bits zijn.
In geval van een SHIFT-LEFT of SHIFT-RIGHT-instruktie is de lengte 5 bits.
Het 'uitvallende' bit komt dan op die plaats te staan, die niet via de
databus toegankelijk is.
Bij de uitvoering van een vermenigvuldiging of deling is de lengte 8 bits.
Op verschillende plaatsen in dit rapport is sprake van het 'hulpschuifregister '
(~SR), hiermee worden die 4 bits van het schuifregister bedoeld, die niet
via de bus toegankelijk zijn.

6.10. Comparator
De comparator vergelijkt twee waarden van elk 4 bits. Deze twee waarden
worden parallel aangeboden, de ene altijd via de hulpbus vanuit het A-register,
de andere via de databus.
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Het resultaat van deze verge1ijking (=, <, >, f) wardt opgeslagen in
een register, het comparator-register (CR). De data in dit register
kunnen bij een volgende vergelijking in rekening worden gebracht,
zodat ook 1angere waorden dan van 4 bits met elkaar kunnen worden
vergeleken (zie ook par. 4.4.7). Aan het einde van iedere verge1ijking,
dat is bij een STORE-instruktie, wordt het compare-register geinitialiseerd
zadat steeds met gelijkheid wordt begonnen. Via de databus kan de inhoud
van het compare-register naar het werkgeheugen gebracht worden.
De comparator wordt gebruikt door de instruktie COMPARE, en m.b.v. een
STORE-instruktie na een of meer COMPARE-instrukties kan het comparator
register worden uitgelezen. Verder wordt de comparator gebruikt tijdens
de uitvoering van een deling bij het vergelijken voor het herhaa1d
aftrekken.

6.11. Adder met 9-complementer

Deze adder is een BCD-adder, d.w.z. hij rekent in het lO-tallig stelsel,
en het is derhalve alleen zinvol om BCD gekodeerde informatie aan te bieden.
Twee woorden van elk 4 bits worden parallel aangeboden, het ene a1tijd
via de hulpbus vanuit het A-register en het andere via de hoofdbus vanuit
het B-register.
Het resultaat van dez~ optelling wordt opgeslagen in een register:
de Adder Accumulator (AA) en een eventueel gegenereerde carry wordt
bewaard in een flipflop. Optel1en van grotere getallen dan van een cijfer
gaat cijfer voar cijfer, te beginnen bij de minst signifikante plaats.
Na elke optelling wordt het resultaat teruggeschreven op de overeenkomstige
p1aats in het A-register. De maximale grootte van de getallen, die bij
elkaar opgeteld kunnen worden, wordt dus bepaa1d door de grootte van het
A- en het B-register: n1. 4 cijfers.
De datastroom, die via de hoofdbus in de adder komt kan via een
9-comp1ementer worden geleid, zodat ook aftrekken mogelijk i~.

Aftrekken van een geta1 komt namelijk overeen met optel1en van het
9-complement van dat geta1 en het toevoegen van een carry aan het minst
signifikante cijfer.
De adder wordt gebruikt bij het opte11en en vermenigvuldigen
(= herhaald optellen), de adder en de 9-complementer samen worden gebruikt
bij het aftrekken en de1en (= herhaald aftrekken). Aan het begin van elke
rekenkundige bewerking wordt de carry-flipflop in een zodanige stand
geinitialiseerd dat het gewenste effekt wordt bereikt, d.w.z. '0' voar
optellen en vermenigvu1digen en 'I' voor aftrekken en de1en.
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6.12. Store-pointer (STP)

De store-pointer komt niet voor in fig. 17 en moet eigenlijk worden gezien
als onderdeel van het busdriver-register. De taak van de store-pointer
bestaat uit het aanwijzen van een databron, meestal t.b.v. een STORE
instruktie. De store-pointer kan een van de volgende vier databronnen
aanwijzen:
- A-register

MULTIPLY.
tijdens de uitvoering van een vermenigvuldiging of deling.

t.b.v. een STORE-instruktie na DIVIDE en tijdens de uitvoering
van een vermenigvuldiging of deling.

(comp. reg.): t.b.v. een STORE-instruktie na COMPARE.

De store-pointer wordt oak gebruikt am een register aan te wijzen dat
ingeschreven moet worden. Het betreft het B-register of het MQ-register
tijdens de uitvoering van een vermenigvuldiging of deling.

6.13. MQ-teller (MQT)

De MQ-teller is een 2-bits binaire op/af-teller, die gebruikt wordt bij
het vermenigvuldigen en delen. Ook de MQ-teller komt niet in fig. 17 voor.
Tijdens het vermenigvuldigen houdt de MQ-teller het aantal cijfers in het
MQ-register bij. Oat is het aantal cijfers dat m.b.v. een string MULTIPLY
instrukties in het MQ-register is geladen. Het aantal cijfers in het
MQ-register dat ongelijk is aan nul wordt tijdens de uitvoering van een
vermenigvuldiging steeds kleiner. Op het moment dat dit aantal nul is
geworden, is de vermenigvuldiging afgelopen (zie oak par. 7.6.2).
Tijdens een deling houdt de MQ-teller de positie van de deler in het
B-register bij. Een deling geschiedt door herhaald aftrekken.
Voor een efficiente uitvoering hiervan is het nodig dat de deler in het
B-register wordt 'uitgericht ' t.o.v. het deeltal in het A-register
(zie ook par. 7.6.3).
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7. De besturing van de Data-Processor OQ8816
In dit hoofdstuk wordthet "timing &control~ blok in fig. 17 besproken.
Dit blok verzorgt de interne besturing in de data-processor en genereert
de triggerpulsen voar de andere blokken van de PLC (zie fig. 5).

7.1. De handshake-procedures

Omdat de blokken waaruit de PLC is opgebouwd onderling vrijwel asynchraon
werken, is het nodig dat bij data-uitwisseling tussen de verschillende
blokken bepaalde bevestigingssignalen worden gegeven. Deze handshake
procedures zijn al enigszins gedefinieerd in hfst. 5 bij de beschrijving
van de pennen van de D~

De handshake signalen kunnen in drie groepen worden verdeeld.
Analoog aan de benaming voor de pennen wordt dit:
- SAF/APFjPRF
- SSM/SMF
- SBI/DEF
De feitelijke handshake signalen zijn APF, PRF, SMF en DEF. We zullen ze nog
onderscheiden in externe, asynchrone signalen (e) en interne gesynchroniseerde
signalen (i).
De externe handshake-signalen zijn de signalen op de pennen van de DP,
die t.o.v. de clock op ieder willekeurig moment kunnen veranderen.
Aangezien dit laatste ongewenst is i.v.m. de interne data-stromen en
besturing in de DP moeten deze signalen gesynchroniseerd worden.
De interne gesynchroniseerde signalen zijn de signalen waarop de DP reageert,
en die steeds genoemd worden in de flow-diagrammen in dit hoofdstuk.
We zullen de drie verschillende groepen nu nog iets nader bespreken.

7.1.1. SSM/SMF-handshake

Het signaal SSM geeft het werkgeheugen opdracht om, afhankelijk van het
R/W-niveau het volgende te doen.
- ~/W ; 0: de 4 bits data, behorende bij het opgegeven adres in het werkgeheugen

moeten naar de uitgang van het SM worden gebracht.
- R/W ; 1: de 4 bits data op de ingangen van het SM moeten in het SM

geschreven worden, op de plaats die overeenkomt met het meegegeven
adres.

SSM wordt pas gegenereerd als het R/W-niveau en het adres in het SM expliciet
vastliggen. SMFe wordt L zodra SSM gegenereerd wordt, en wordt weer H als
de opdracht ;s uitgevoerd.
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7.1.2. SAP/APF/PRF-handshake

Het signaal SAP geeft de AP opdracht om aan de hand van de lopende fase,
instruktie en conditie het volgende adres te genereren.
Als antwoord hierop moeten de signalen APFe en PRFe meteen L worden.
APFe wordt weer H zodra de AP zijn opdracht heeft uitgevoerd, d.w.z.
dat op de uitgangen van de AP het nieuwe adres staat. Het signaal
APFe wordt gegenereerd door de AP.
Het signaal PRFe wordt gegenereerd door een timer en is, afhankelijk
van de fase, afkomstig uit het PM of de I/O modules.

- In de 'process'-fase (PHC1,0 = 10) komt het signaal PRFe uit het PM.
Zodra het nieuwe adres beschikbaar is wordt de volgende instruktie
opgezocht. Op het moment dat de nieuwe instruktie-kode op de uitgangen
van het PM verschijnt moet de timer afgelopen zijn en PRFe weer H worden.

- In de l/O-fase (PHC1,0 = 11) komt het signaal PRFe uit de I/O-modules.
Zodra de AP het nieuwe adres voor zowel het SM als de I/O-module heeft
gegenereerd, wordt de met dat adres overeenkomende I/O-module opgezocht.
Op het moment dat deze module gevonden is, en is vastgesteld of het een
input- of een output-module is, wordt PRFe weer H.

7.1.3. SBI/DEF-handshake

Het signaal 5BI wordt in twee fasen gegenereerd.
- In de 'process'-fase (PHC1,O = 10) dient dit signaal als 'clockpulse '

voor de databuffer aan de uitgang van het PM. Verondersteld wordt dat
deze databuffer snel genoeg is om binnen een clockperiode de aangeboden
data over te nemen, zodat niet op een handshake wordt gewacht.
In de I/O-fase (PHC1,O = 11) geeft S81 aan een output-module opdracht
am de data op de externe bus over te nemen in de output-latches.
5Br wordt pas gegenereerd als de data en het adres aanwezig zijn op de
I/O-modules. DEFe wordt L zodra S8l gegenereerd wordt, en wordt weer H
als de output-latches zijn ingeschreven. Bij een input kaart (~/W = 1)
wordt-door de data-processor, eenvoudigheidshalve, ook het signaal S8l
gegenereerd, maar het niveau van DEF blijft dan konstant H.e .



-64-

7.1.4. Principe van de handshake

De timers in de verschillende geheugen- en I/O-modules moeten dus zo staan
afgesteld, dat ze de juiste access-tijd aangeven. Een H niveau op een
handshake-input betekent dus dat het commando van de DP is uitgevoerd
en de desbetreffende adres- of datalijnen stabiel in de juiste stand staan.
Een signaal SAP, SSM of SBl mag ook pas gegeven worden als het vorige
commando is uitgevoerd, d.w.z. dat het overeenkomstige handshake-signaal
His.

Om de signalen APFe , PRFe , SMFe en DEFe even de gelegenheid te geven om
na een SAP, SMF of SBI-commando L te worden, en om deze signalen naar
binnen (in de DP) toe te synchroniseren, is het volgende antwerp gemaakt,
zie fig. 19.

o
externe
handshake

interne
handshake clock

int.comm~
I ......----------,.
I

ext.comm.: f1 _

:.. altijd L .;

~~1.~--
,

I 0,
int. hdSh~ :

,'- -:-.--_--I

I •

ext. hdsh.

intern
commando

o
extern
commando

elK

Fig. 19. Fig. 20.

M.b.v. een D-flipflop wordt het interne commando in de DP naar buiten toe
gesynchroniseerd met de clock en in lengte gelijk gemaakt aan een hele
clock-periode. Een tweede D-flipflop zorgt samen met een OR-poort voor
de synchronisatie van het interne handshake-signaal. Bovendien is nu het
interne handshake-signaal L gedurende het interne- en externe commando en
gedurende een volle clock-periode daarna. Het externe handshake-signaal
heeft in die tijd gelegenheid om L te worden (gearceerde gedeelte in fig. 20).
We zien dus dat de gesynchroniseerde signalen, zowel het commando- als het
handshake-signaal, alleen tijdens een positieve clock-flank veranderen.
We zien ook dat het interne handshake-signaal na het begin van een (extern)

commando-signaal altijd twee volle clock-perioden Lis, onafhankelijk van
het niveau van het externe handshake-signaal op de desbetreffende pen van de DP.
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7.2. De sequencer niveau's

De data-processor wordt bestuurd door een aantal sequencers die zijn
ondergebracht in een hierarchie van vier sequencer-niveau's.
Figuur 21 geeft een overzicht van deze sequencer-niveau's, SO, SI,
S2 en S3 genaamd. Binnen een niveau kan slechts een sequencer gelijktijdig
geactiveerd worden. Een sequencer wordt geactiveerd door een andere
sequencer die zich op eenhogerniveau bevindt. Het hoogste niveau is SO
met een sequencer, hierin zijn de vier fasen van de PLC (zie fig. 10)

ondergebracht. Voar de uitvoering van de instrukties wordt vanuit SO
in de data-processing fase een sequencer in Sl gestart. Niet elke instruktie
uit het instruktie-pakket heeft een eigen sequencer in Sl.
Instrukties, die een grate onderlinge gelijkenis vertonen zijn samengenamen
in een sequencer. De acht sequencers in 51 zijn samengesteld uit de valgende
instrukties:
- nrs. I, 2, 3, 8, 9:

- nrs. 4, 5

- nrs. 6, 7

- nrs. 10, 14

- nr. 11

TRIGGER, EQUALS, EQUALS-NOT, SET TO 0, SET TO 1

SHIFT-LEFT, SHIFT-RIGHT
COUNT-DOWN, COUNT-UP
STORE-BIT, STORE-DIGIT
FETCH-BIT

50 51 52 53

S3B: 4x
schuiven

FTCHB

COMP

STRB , STRD~---------------t~ S3A: :!:
opte/len

aftrekken

ADD,SUBTR
MULT, DIV

CNTD,CNTU

TRIG
EOL,EOLNT
SETO, SET1

FTCHC,FTCHO

SHFTL,SHFTR
update

fase

1/0

fase

data
processing

fase

reset SM
fase

Fig. 21.



- nrs. 12, 13
- nr. 15
- nrs. 20,21,22, 23:
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FETCH-CONSTANT, FETCH-DIGIT
COMPARE
ADD, SUBTRACT, MULTIPLY, DIVIDE

De overige instrukties (nrs. 0, 16 tim 19 en 24 tim 31, zie ook tabel 3)
komen voor rekening van de adres-processor of zijn zo eenvoudig dat ze in
sequencer SO kunnen worden ondergebracht.

De instrukties TRIGGER, EQUALS, EQUALS-NOT, SET TO a en SET TO 1
(nrs. 1, 2, 3, 8 en 9) en STORE-BIT (nr. 10) kunnen elk de routine S2A
starten, die tot taak heeft een bit vanuit de buffer-flipflop naar het
werkgeheugen te brengen.
De routines STORE-BIT (10) en STORE-DIGIT (14) zorgen ook voor de
effectuering van de rekenkundige bewerkingen. Voor optellen en aftrekken
wordt hiervoor de routine S3A op sequencer-niveau S3 gestart,
voor vermenigvuldigen en delen worden dit de routines S2B resp. S2C op
sequencer-niveau S2.
Vermenigvuldigen en delen bestaat uit herhaald optellen resp. aftrekken,
de routines S2B (verm.) en S2C (delen) kunnen daarvoor op hun beurt
de routine S3A (opt./aftr.) te hulp roepen. am dit optellen en aftrekken
efficient te laten gebeuren, is het nodig dat de getallen in het B-register
en in het MQ-register met tien kunnen worden vermenigvuldigd of door tien
gedeeld. In het tientallig stelsel houdt dit in dat alle cijfers van het
betreffende getal een plaats naar links of naar rechts worden geschoven.
In BCD-termen betekent dit dat de inhoud van het betreffende register
over 4 bits naar links of naar rechts moet worden geschoven.
Hiervoor is op sequencer-niveau S3 de routine S3B beschikbaar, die door de
routines S2B (verm.) en S2C (delen) kan worden aangeroepen.
Het schuifregister (zie ook par. 6.9) heeft voor deze gelegenheid een
lengte van 8 bits.

7.3. Het principe van de besturing

Het principe van de besturing in de data-processor met een teller en
een aantal multiplexers en decoders, zoals in het I breadboard I van de
data-processor is toegepast, is niet bruikbaar voor integratie.
Er is een nieuw systeem ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van een
teller met decodering en een aant~l AND-poorten.
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Elk sequencer-niveau heeft zijn eigen, onafhankelijk van de andere
niveau's lopende, teller met decoder. Op elk van de vier niveau's.
behalve SO, zijn meerdere instrukties of subroutines ondergebracht,
elk met hun eigen AND-poorten.

ullgang - aktie

---------~---------

commando /j
~

I I I I

IT! I
lIT r-If lIT If T I

0JOHNSON- 1

counter 2
3

met decoder 4
5

v-
-----~------evt. yoorwaarden

Fig. 22.

In fig. 22 staat zo'n sequencer-niveau, met twee instrukties of
subroutines weergegeven. De teller is een Johnson-counter, het waarom
hiervan zal in par .. 8.2 worden verklaard.
Als een instruktie of een interne subroutine wordt gestart, dan wordt een
sequencer geselecteerd en de bijbehorende teller begint op nul.
Het niveau op een instruktielijn en een uitgang van de teller-decoder
worden H, en als aan een eventuele voorwaarde is voldaan dan wordt een
AND-poort geselecteerd en de uitgang daarvan wordt H.
Als gevolg hiervan wordt nu een bepaalde aktie ondernomen, bijvoorbeeld
het openen van een busdriver of het geven van een output-commando.
De signalen van de AND-poorten die dezelfde onderdelen aansturen,
bijvoorbeeld het laden van het A-register vanuit de bus, worden in OR
poorten verzameld en naar het betreffende onderdeel geleid.
Bij de volgende clock-puls gaat de teller een stap verder.
Als niet aan een eventuele voorwaarde voldaan ;5, dan zijn er drie mogelijkheden.
De sequencer blijft wachten totdat aan de voorwaarde voldaan is, er wordt
een andere aktie ondernomen en/of er wordt een sprong gemaakt naar een
andere tellerstand. Aan het einde van een routine schakelt de sequencer
zichzelf af (behalve op het hoogste niveau SO) en de besturing wordt

teruggegeven aan een hogere orde sequencer.



De werking van de sequencers
zal beschreven worden aan de
hand van flow-diagrammen.
zie figuur 23.
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een
stand

v.d.
leller

>---i akt Ie B

Fig. 23.

Tot slot van deze paragraaf zal verklaring worden gegeven van de in
de flow diagrammen gebruikte afkortingen.

II II

" II

" II

" II

" II

II II

II II

II \I

II II

- preset de

BSDR(AA)
BSDR(AR)
BSDR(BR)
BSDR(CR)
BSDR(DR)
BSDR(MQR)
BSDR(SR)
BSDR(SM)
BSDR(PM)
BSDR(STP)
STP(AR)

STP(BR)

STP(CR)

STP(MQR)
L(AA)
L(AR)
L(BR)
L(eR)
L(DRl)
L(DR4)
L(MQR)
L(SR)
L(BFF)
L(STP)
MUX2(BUS)
MUX2(CDT)
MUX2(INSO)

MUX2(SR)
MUX3(BP)
MUX3(PM)
NI

- open busdriver van Adder Accumulator
II A-register
II B- regi s ter
II comparator-register
II D-regi ster
.. ~'Q-regi ster
II schuif-register
.. werkgeheugen
II programma geheugen

via de store-pointer
store-pointer op het A-register

II II II II II II B-register
.. II II II II II comparator register
II "II II II II MQ-regi ster

- load Adder Accumulator + carry-flipflop
II A-register
II B-regi ster
\I comparator-regi ster
II 1 bit in D-register vanuit de BFF
\I 4 bits in D-register vanuit de BUS
II MQ-regi ster
.. schui fregi ster
.. buffe r-fl i pfl op
.. een register. aangewezen door de store-pointer

- schakel de MUXI output via MUX2 naar de BFF input

II de condi ti e II II II II " II

II instr.lijn INSO II II .. II

.. de SR-output .. II .. ..

- selecteer l-uit-4 bits m.b.v. de bit-pointer
II .. II " het programma geheugen

- nieuwe instruktie. d.w.z. lopende instr. f. vorige instr.
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II S2B: vermenigvuldigen
II S2C: delen
II S3A: optellen/aftrekken
II S3B: 4 x schuivenII

II

II

II

II

II

II

increment
decrement
initialiseer een register op nul
schuif de inhoud van SR en HSR een positie naar links
geeft clock-puls aan de BCD-teller en C/B-FF

subroutine van lagere orde afgelopen?
subroutine van lagere orde afgelopen en SMF; = H?
bit-po; nter

- woord-pointer
BCD-teller ;n het m;nst signifikante woord van MQ-reg.
start interne subroutine S2A: 1 bit van BFF naar SMS2A 

S2B
S2C
S3A 
S3B

SUB
SBSM
BP
WP
MORa
start
start
start
start
start
i ncr.
deer.
clear
shift
count

De afkortingen APF, DEF, HLD, PRF t RIOt RSM, RUD en SMF komen overeen
met die van de pennen van de data-processor, zoals beschreven in
hoofdstuk 5. Aan de voorwaarde is voldaan als het niveau op de desbetreffende
input His. Hetzelfde geldt voar OVFL, R/W, SAP t SBI en SSM t maar dit
zijn output-commando's.

7.4. Sequencer SO

De sequencer SO heeft 14 standen, verdeeld over de vier fasen van de PLC,
zie het flowdiagram in fig. 24.

Update fase (stand 0)

Dit is de kortste fase en kent maar een stand. Als RUO = 0, dan blijft de
OP in stand a staan wachten. Als RUD = It dan vindt een fase-overgang plaats
van de 'up-date l fase naar de 'reset-SM'-fase.

Reset-SM fase (standen 1 tim 3)

Als RSM = 1 vindt een fase overgang plaats van de 'reset-SM' fase naar de
'data-processing' fase. Als RSM = 0 dan wordt het werkgeheugen geinitialiseerd.
Vanuit het MQ-register in de data-processor worden via de DIO-pennen nullen
in het SM geschreven.
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flow-diagram van seq. SO

0: update fase
1-3: reset SM fase
4-8: data-processing fase

9-13: I/O fase

sequencer SO
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Data-processing fase (standen 4 tim 8)

De sequencer SI wordt aktief in stand 8; dan wordt teruggesprongen
(behalve bij een END-instruktie) naar stand 5. Als het werkgeheugen
zijn data heeft afgeleverd, dan krijgt de logic-processor een clock
puls (CLKLA). Zodra de instruktie helemaal is afgelopen (DPF en SUB)
en het SM en PM klaar zijn, dan kan het systeem worden gestopt m.b.v.
de HLD-input in stand 7.
De uitgang van het programma-geheugen is voorzien van een buffer-register;
dit register wordt ingeschreven door een SBI-puls. Hierdoor is het mogelijk
dat de adres-processor direkt daarna al naar de volgende stand gaat
(SAP-puls) en in het programma-geheugen kan de volgende instruktie dan
al vast worden opgezocht.
Het systeem wordt hierdoor sneller omdat aan het einde van een instruktie
de volgende instruktie al voor het buffer-register staat te wachten.
In de standen 6, 7 en 8 worden een aantal standaard handelingen verricht.
In stand 6 is dat het op 10' zetten van het ~/W-niveau en het kiezen van
l-uit-4 bits door het PM. In stand 7 is dat het uitlezen van het SM, ook
al zijn deze data niet nodig of is het adres niet zinvol (b.v. bij sprong
instr.).
In het busdriver register wordt standaard het SM geselecteerd.
Bij een I-bits of 4-bits instruktie wordt de bit- of de woord-pointer
een stap verder gezet. Bij een nieuwe instruktie (NI) worden in stand 8
de bit-pointer en de woord-pointer gereset.

I/O-fase (standen 9 tim 13)

In deze fase worden data uitgewisseld tussen het werkgeheugen en de
I/O-modules. De SBI-puls in stand 11 is de clockpuls voor de latches op de
output-kaarten. Voor de eenvoud van de sequencer wordt deze SBI-puls voor
alle I/O-modules gegenereerd, haewel dit voar de input-modules geen zin heeft.

Bij de nummers van de tellerstanden in fig. 24 staan reeds twee letters,
deze komen overeen met de namen van de desbetreffende circuits in het
logische schema van sequencer SO.



-72-

7.5. Sequencers voor 51

Zoals in par. 7.2 al is opgemerkt heeft niet iedere instruktie ZlJn
eigen sequencer op niveau 51, maar zijn instrukties met grote onderlinge
overeenkomst samengevoegd. In een aantal wachtlussen in de flow-diagrammen

wordt zowel op SMF als op het aflopen van een lagere orde sequencer gewacht.
Dit is gedaan terwille van de eenvoud van de hardware, maar is logisch

gezien niet noodzakelijk omdat in bijna alle gevallen al aan een van beide

voorwaarden is voldaan. In deze paragraaf zullen de acht sequencers van
SI elk afzonderlijk besproken worden.

7.5.1. Sequencer voor TRIG, EQL, EQLNT, SET 0 en SET 1 (nrs. 1, 2, 3, 8 en 9)

Deze vijf instrukties vertonen grote onderlinge gelijkenis.

Voor EQUALS-NOT wordt de waarde van de conditie m.b.v. instruktielijn INSO
en een EXOR geinverteerd. TRIGGER is in feite hetzelfde als EQUALS, alleen
heeft TRIGGER extra hardware in de logic-processor (zie par. 6.2).

De instrukties SET TO a en SET TO 1 lijken op de vorige drie, alleen is
nu de databron anders, dit wordt geregeld via de multiplexer MUX2

(zie fig. 17). Het flowdiagram van deze groep instrukties staat in fig. 25.

flow diagram voor

TRIGGER, EQUALS,

EQUALS-NOT,
SET TO 0 en SET TO 1

1,2,3,8,9

2

3

Ista
'l

Fi g. 25.

7.5.2. Sequencer veer SHFTL en SHFTR (nrs. 4 en 5)

Het ligt voor de hand om deze twee instrukties in een sequencer onder
te brengen. Het schuifregister is echter een een-richtings schuifregister

en kan alleen maar naar links schuiven. Het schuifregister heeft bij de

SHIFT-instrukties een lengte van 5 bits (zie ook par. 6.9) en de in- en
uitgang zijn met elkaar doorverbonden zodat een roterend schuifregister

ontstaat. Naar rechts schuiven komt dus overeen met 4 maal naar links
schuiven, zoals is aangegeven in het flowdiagram in fig. 26.

Het uitvallende bit wordt in de buffer-flipflop (BFF) bewaard.
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2

SHIFT

flow-diagram voor

SHI FT-LEFT en
SHIFT-RIGHT

J

4

5

6

7

R/W= 1

BSORISR)
shift

ShIft

Sh,ft

Shill

Fig. 26.

7.5.3. Sequencer voor eNTD en CNTU (nrs. 6 en 7)

De BCD-up/down-counter bevindt zich in het minst significante woord van
het MQ-register (zie par. 6.6).
Behalve het tellen moeten nog twee toestanden worden bijgehouden.
De ene is de toestand van de software-teller; het al dan niet leeg of
vol zijn van de teller. Het toestands-bit (zie ook tabel 7) wordt in de
buffer-flipflop (BFF) bewaard. Aan het begin van een string CQUNT-instrukties
wordt dit toestandsbit geset in stand 1 van de sequencer.
Blijkt in stand 7 van de sequencer dat de teller niet vol of leeg is,
de BCD-(up)-counter staat dan op '9' (zie ook par. 8.2), dan wordt de
BFF gereset en blijft tenminste tot aan het einde van de string in die
toestand.



flowdiagram voor

COUNT-DOWN en
COUNT-UP
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COUNT

2

3

4

5

6

7

i"..,

Fig. 27.

De andere toestand is de interne (asynchrone) carry, die ontstaat bij
een 9 ~ a of 0 + 9 overgang bij COUNT-UP resp. COUNT-DOWN instruktie;
deze carry wordt bewaard in de carry/borrow-flipflop (C/B-FF).
Tegelijk met de BFF wordt aan het begin van een string COUNT-instrukties
ook de C/B-FF geset. De C/B-FF krijgt dezelfde clock-puls als de teller.
Als er geen carry of borrow is mag er niet worden geteld, de sequencer
springt dan van stand 2 direkt naar stand 7 omdat het laden van de teller
e.d. dan ook achterwege kan blijven. Stand 6 is een laze stand, welke
echter vanwege het SSM-commando geen tijdverlies geeft.
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7.5.4. Sequencer voorSTRB en STRD (nrs. 10 en 14)

Een STORE-instruktie dient er niet alleen voor am data. aangewezen door
de store-pointer (STP). naar het werkgeheugen te brengen. maar oak voor
het effektueren van een eventuele rekenkundige bewerking (zie ook
par. 4.4.4 en par. 4.4.8). De voorwaarde en de selektie voor het starten
van een rekenkundige bewerking. zoals aangegeven in stand 1 van het flow
diagram in fig. 28, is bij de desbetreffende sequencers zelf ondergebracht.
In verband met het uitvoeren van een rekenkundige bewerking moet men er
rekening mee houden dat hierdoor de STORE-instruktie aanzienlijk langer
duurt dan anders. Voor een opgave van de extra benodigde tijd wordt verwezen
naar par. 7.7.1,7.6.2 en 7.6.3 voor resp. optellenjaftrekken,
vermenigvuldigen en delen.
Bij een STORE-BIT instruktie wordt het bewuste bit in de buffer flipflop
geladen, behalve na een SHIFT- of COUNT-instruktie (PRISCN) omdat dit dan
al gebeurd is. Het overbrengen van een bit van de BFF naar het werkgeheugen
wordt verzorgd door de subroutine S2A. Aan het einde van deze sequencer
wordt altijd standaard het comparator-register geinitialiseerd.

STORE 1"..,

flowdiagram voar

STORE-BIT en
STORE-DIGIT

Fig. 28.

* vaarwaarde en
selectie bij de
betreffende
sequencers

2

3

4

IRIIN:O; 'esel CR ; eonde I
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7.5.5. Sequencer voor FTCHB (nr. 11)

Bij FETCH-BIT wordt eerst het woord uit het A-register (zelfde als
B-register) waarin het bit moet komen te staan in het D-register geladen.
Daarna wordt via MUX2 het bit uit het werkgeheugen naar de buffer-flipflop
gebracht. De keuze van l-uit-4 bits wordt overgezet naar de bit-pointer
en vervolgens wordt het bit in de buffer-flipflop op de juiste plaats in
het D-register geplaatst. Tenslotte de inhaud van het D-register naar de
desbetreffende woorden in het A- en B-register geladen.
Het flowdiagram van deze sequencer staat in fig. 29.

flowdiagram voar

FETCH-BIT

FTCHB

2

3

4

5

6

7

r ..."

Fig. 29.

\1.5.6. Sequencer voar FTCHC en FTCHD (nrs. 12 en 13)

De eerste van een string FETCH-instrukties initialiseert het A- en
B-register op nul. M.b.v. het instruktie·bit INSO wordt een keuze
gedaan uit de twee databronnen, het werkgeheugen (reeds in sequencer SO
geselekteerd) of het programma-geheugen.
Ook bij FETCH-CONSTANT wordt op SMF gewacht haewel dit niet noodzakelijk is.
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Aan het einde van de sequencer worden het A- en B-register tegelijk
geladen,zie het flowdiagram in fig. 30.

FETCH C/O

flowdiagram voor

FETCH-CONSTANT en

FETCH-DIGIT
2

Fig. 30.

7.5.7. Sequencer voor COMP (nr. 15)

Het flowdiagram van deze sequencer (zie fig. 31) is erg eenvoudig en

kent maar een stand. Stand 1 is een loze stand. In stand 2 wordt gewacht
totdat het werkgeheugen zijn data heeft afgeleverd. dan kan het resultaat
van de vergelijking in het CR worden vastgelegd en de store-pointer moet
het comparator-register aanwijzen als databron tijdens een STORE-instruktie.

flowdiagram voor

COMPARE COMP

2

L(CR)

STP(CR)

einde

Fig. 31.
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7.5.8. Sequencer voor ADD, SUBTR, MULT en DIV (nrs. 20 tim 23)

Deze zg. rekenkundige instrukties laden alleen de registers in de
data-processor en bereiden de rekenkundige bewerking voor.
Het uitvoeren van de rekenkundige bewerking gebeurt tijdens een
STORE-instruktie (par. 4.4.4, par. 4.4.8 en par. 7.5.4).
Het flowdiagram van deze sequencer staat in figuur 32 en we zien dat
de MULTIPLY enigszins afwijkt van de andere drie rekenkundige instrukties.
De data bij rekenkundige instrukties zijn als volgt over de registers
verdeeld:

ADD/SUBTRACT

MULTlPLY

DIVIDE

AR .- AR + BR

AR .- BRxMQR

MQR . - AR/BR

Het eerste register na het 1=1 teken wordt gel aden met een of meer
FETCH-instrukties, het laatste register m.b.v. een of meer rekenkundige
instrukties.

ARITHM
starl

flowdiagram voor

ADD,
SUBTRACT,
MULTIPLY en
DIVIDE

2

clear MaR
reset MOT
reset OVFL

einde I

Fig. 32.
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7.5.9. Instrukties zonder sequencer

De overige instrukties hebben geen sequencer. Het meeste werk
bij deze instrukties komt voor rekening van de adresprocessor,
ze zijn nog in twee groepen onder te verdelen.

- AND, ANDNT, OR en ORNT
- JSAF en JSAT
- RETURN
- END (FIRST I/O-ADDRESS)
- LOAD-16
- JBRF

(nrs.
(nrs.
(nr.
(nr.
(nr.
(nr.

16 tim 19)

24 tim 25)

26)
27)
28)

29)

Bij deze tien instrukties zijn de handelingen door de data-processor zo
eenvoudig dat ze binnen de sequencer SO kunnen worden afgewerkt.
Bij de overige drie instrukties worden door de data-processor geen
bijzondere handelingen verricht, deze instrukties zijn:

- NOP
- JFRF
- LSTIO

(nr. 0)
(nr. 30)

(nr. 31)

7.6. Sequencers voor S2

In het nu volgende gedeelte zullen de sequencers van niveau 52 (zie fig. 21)
besproken worden. De wachtlussen voor de lagere orde sequencer
(SEQ3 en SBSM) hebben alleen nog betrekking op sequencer-niveau 53.
Bij het vermenigvuldigen en delen komt het voor dat een getal in het B
of MQ-register met tien vermenigvuldigd of door tien gedeeld moet worden.
Dit wordt gerealiseerd door de inhoud van het betreffende register vier
plaatsen naar links resp. naar rechts te laten schuiven. Hiervoor wordt
sequencer S3B (zie par. 7.7.2) gebruikt. Het naar rechts schuiven moet
beginnen bij het meest significante woord (cijfer). De Woord-Pointer
(zie par. 6.7) is een up-counter, maar de woord-selectie kan omgekeerd
worden m.b.v. het signaal IDS (inverse digit selection).
De teksten naast de blokjes in de flowdiagrammen komen overeen met de namen
van de desbetreffende NAND-poorten in het circuit.
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7.6.1. Sequencer S2A: overbrengen van een bit "aar het werkgeheugen

Deze sequencer, waarvan het flowdiagram in fig. 33 staat, wordt gestart
door de instrukties TRIGGER, EQUALS, EQUALS-NOT, SET TO a en SET TO 1
(nrs. 1, 2, 3, 8 en 9), en dient voor het overbrengen van het bit in
de BFF naar het werkgeheugen.
Het woord uit het werkgeheugen, waarin het bit in de buffer-flipflop
moet komen te staan, wordt eerst in het D-register geladen.
Tegelijkertijd wordt via MUXI (zie fig. 17) op de bus gekeken naar de
geselecteerde bit-positie.
Als blijkt dat het bit in het werkgeheugen reeds de juiste waarde heeft
(50% kans), dan kan deze routine direkt worden beeindigd.
Is dit niet het geval, dan wordt het bit in de BFF overgebracht naar de
juiste positie in het D-register, en vervolgens wordt de inhoud van het
D-register in het werkgeheugen geschreven.

S2A t".r'

0

~
~~

flowdiagram voor elnde

sequencer S2A 1

2
R/W=1 <

SSM ;:;
c
N

einde f/)

Fig. 33.

1/.6.2. Seguencer 52B: vermenigvuldigen

Deze sequencer, waarvan het flowdiagram in fig. 34 staat, kan gestart
worden door de instrukties STORE-BIT en STORE-DIGIT (nrs. 10 en 14),
en dient voor het effektueren van een vermenigvuldiging.
Vermenigvuldigen is herhaald optellen. We beginnen met een leeg
A-register en met het minst significante cijfer in het MQR-register.
Nu wordt de inhoud van het B-register met cijfer to vaak bij die van het
A-register opgeteld als het minst significante cijfer in net MQ-register
aangeeft. Dit kan gemakkelijk om~at dit cijfer zich in de BCD-teller
bevindt. Het resultaat van de optellingen komt inhet A-register te staan.



AR .- BRxMQR
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S28

flawdiagram voar een
vermenigvuldiging

* decr. MORo

o

1

2

3

4

5

6

7

eincse !
<II

dacr. MOT ..
STP(AR) ~

B50R(ARJ <II

start S3B
ctaar MORa ~

STP(MORI ~

sat IDS

atart S3B ..
STP (BR) ~

'",a..t IDS

Fig. 34.
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Deze operatie moet net zo vaak herhaald als er m.b.v. MULTIPLY-instrukties
cijfers in het MQ-register zijn gel aden. Om te zorgen dat het eerstvolgende
meer significante cijfer in het MQ-register in de BCD-teller komt te staan;
wordt de inhoud van het MQ-register 4 plaatsen naar rechts geschoven.
Het getal in het B-register moet nu met tien worden vermenigvuldigd om
het juiste antwoord te krijgen. Dit wordt gedaan door de inhoud van het
B-register vier plaatsen naar links te schuiven. Deze schuifoperaties
worden uitgevoerd door de sequencer S3B. Hierna wordt weer'verder gegaan
met het optellen van de inhoud van het B-register bij die van het A-register
door de sequencer S3A.
Bij het vermenigvuldigen kan op twee manieren een overflow ontstaan:
bij het optellen (zie par. 7.7.1) en bij het vermenigvuldigen met tien van
het getal in het B-register. Dit laatste houdt in dat de inhoud van het
B-register vier plaatsen naar links wordt geschoven. zoals boven is beschreven.
Het uitvallende cijfer komt dan in het 'hulpschuifregister ' (HSR) te staan
en gaat verloren. Was dit cijfer een nul, dan is er niets aan de hand.
Was het geen nul, dan wordt een flipflop (SR-OVFL) geset. zodat later
kan worden nagegaan of dit verlies van invloed was op het produkt.
Blijkt daarna dat er nog cijfers in het MQ-register staan. dan is het
produkt niet korrekt en wordt de overflow (OVFL) geset.
Dit kan voorkomen bij b.v. 100 x 106; de adder zelf geeft dan geen overflow.
Zoals al vermeld was in par. 7.5.4 duurt een STORE-instruktie waarbij een
rekenkundige bewerking moet worden uitgevoerd aanzienlijk langer dan normaal.
De volgende formule geeft aan hoeveel extra tijd er in zoln geval bij de
duur van de STORE-instruktie moet worden opgeteld:

n
t M= (27. E mi + 65.n - 61) t cp;=1

waarin: tM = tijdsduur van de vermenigvuldiging
t cp = tijdsduur van een clock-periode
n = aantal cijfers van de vermenigvuldiger in het MQR
n
[ m. = sam van de cijfers van de vermenigvuldiger

i=l 1

Een vermenigvuldiging duurt dus maximaal 1171 clock-pulsen. Bij een clock
frequentie van 7 MHz wordt dit dan ca. 170 fsec. Gemiddeld duurt een
vermenigvuldiging angeveer de helft. dus ca. 85 fsec.
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7.6.3. Sequencer S2(: delen

Deze sequencer, waarvan het flowdiagram in fig. 35 staat, kan gestart
worden door de instrukties STORE-BIT en STORE~OIGIT (nrs. 10 en 14),

en dient voor het effektueren van een deling.
In de standen 0 en 1 van de sequencer wordt de inhoud van het B-register
zover naar links geschoven dat meest significante cijfer (BR3 ) ongelijk
is aan nul. Is dit na drie keer schuiven nog niet het geval, dan probeerde
men kennelijk door nul te delen en de routine wordt afgebroken.
Hierna volgt een proces van vergelijken en aftrekken. De inhoud van het
B-register wordt net zo vaak van die in het A-register afgetrokken
totdat A < B. Het aantal keren dat de sequencer S3A, die deze aftrekking
effectueert, is geaktiveerd wordt bijgehouden in de BCD-teller in het
MQ-register. Stand 3 is, i.v.m. looptijden in de comparator, een loze stand.
Zodra A < B, dan wordt het getal in het B-register weer een decade terug
naar rechts geschoven. Dit komt overeen met delen door tien.
am het juiste antwoord te krijgen en er tevens voor te zorgen dan de
BCD-teller weer vrij komt wordt het getal in het MQ-register een decade
naar links geschoven. Omdat B nu tien maal zo klein is geworden is er een
kans dat A~ B, zodat het proces van vergelijken en aftrekken weer gestart
kan worden.
De deling is afgelopen, als het getal in het B-register weer op zijn
oorspronkelijke plaats staat en A < B.
Evenals bij een vermenigvuldiging duurt een STORE-instruktie, waarbij een
deling moet worden uitgevoerd, aanzienlijk langer dan normaal.
Oe hieronder staande formule geeft aan hoeveel extra tijd er in geval van
een deling bij de duur van een STORE-instruktie moet worden opgeteld:

4
to = (38. L mi - 104.b + 430) . t cp

i=l

waarin: to
t cp
b

4
L m.

. 1 11=

= tijdsduur van de deling
= tijdsduur yen een clock-periode
= aantal cijfers van de deler in het BR

= sam van de cijfers van het quotient in het MQR

Een deling duurt dus maximaal 1694 clackperioden; dit is am 9999/1 uit te
rekenen en di t duurt ca. 240 fsee.
Gemiddeld duurt een deling, om bijvoorbeeld 9876/54 uit te rekenen,

ruim 90 fsec.
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flowdiagram veer een
deling

Fig. 35.

o

1

2

3

4

5

6

7

reset CR

BSDR(BR) 5
reset IDS:;:

clear MoRo
.tart S3B ..
STP(BR) u

~set IDS
decr MOT

star I saB
>----i STP(BR) ~--~

incr. MOT

S2CIF2

A : getal in AR

B ,gelal in BR

* incl. MaRa
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7.7. Sequencers voor 53

In het nu volgende gedeelte komen de sequencers van het laagste niveau
(S3) ter sprake. Ook hier komen de teksten naast de blokjes in de
flowdiagrammen overeen met de namen van de desbetreffende NAND-poorten
van het circuit.

7.7.1. Sequencer S3A: optellen en aftrekken

Deze sequencer, waarvan het flowdiagram in fig. 36 staat, kan worden gestart
door de instrukties STORE-BIT en STORE-DIGIT (Nrs. 10 en 14) en door de
sequencers voor vermenigvuldigen en delen (S2B en S2C).
De keuze uit optellen en aftrekken wordt bepaald door het minst significante
bit van de vorige instruktiecode; deze code wordt steeds bewaard,
zie fig. 17 en par. 6.1. Het, van dit bit afgeleide, interne signaal
SUBTCNTU bedient echter niet alleen de 9-complementer van adder, maar ook
de twee 9-complementers van de in- en uitgang van de BCD-teller in het
MQ-regi ster.
Aan het begin van deze sequencer wordt carry-flipflop (CFF) bij de
adder-accumulator in de juiste stand gezet. Aan het begin van een optelling
is er geen carry en aan het einde mag er ook geen zijn, anders wordt een
overflow gegenereerd. Aan het begin van een aftrekking (9-complement
optellen) moet er wel een carry toegevoerd worden en aan het einde moet er
een carry overblijven, anders was het verschil negatief en wordt een overflow
gegenereerd.

AR := AR ± BR

S3A
----

o

----
1

53AO

----
6 inc•. WP 53A6

flowdiagram voor
optellen en aftrekken

25 (extra) stappen

2

3

4

5

BSORIBR) 53A'

><
L(AAI 53A3

BSOR(AA) 53A4

L(AR) 53A5

Fi g. 36. WP 53A6F
=0 r.--==------'

5304

-'-7==-=-~ )-----i set OVFL
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Stand 2 van deze sequencer is een loze stand i.v.m. de looptijd van de
data door de adder. Het getal in het B-register wordt dus opgeteld bij-
of afgetrokken van.het getal in het A-register en de sam resp. het verschil
wordt cijfer voor cijfer in het A-register geplaatst. Het optellen of
aftrekken gaat altijd over alle vier de woorden van elk register.
onafhankelijk van het aantal FETCH-. ADD- of SUBTRACT-instrukties.
Ook STORE-instrukties waarbij optelling of aftrekking moet worden uitgevoerd
duren langer dan normaal. am precies te zijn: 25 clock-perioden langer.
Deze extra tijd is onafhankelijk van de verwerkte getallen en komt bij een
clock frequentie 7MHz overeen met ongeveer 3,6 fsec.

7.7.2. Sequencer S3B: schuiven over een decade

Van deze sequencer, die gestart kan worden door de sequencers voor
vermenigvuldigen (S28) en delen (S2C), staat het flowdiagram in fig. 37.
Deze sequencer zorgt voor het vermenigvuldigen met en delen door tien in de
registers. Oit komt overeen met het over vier bits naar links resp. naar
rechts schuiven van de inhoud van het betreffende register. De richting waar;n
geschoven wordt, wordt bepaald door de volgorde waarin de cijfers aan de beurt
komen.

538
--- -

0

----
1

L(SR) 538'

2 Shift

3 i' G
shift e iii

---- •
4 shill

lIC ::l0 ..l/l '"sequencer voor 5 shill
III l/I

- ---
6 LlSTP) 53ee

schuiven over ----
7 BSOR(STPI

een decade Incr. WP
5387

Fig. 37.
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Set IDS (inverse digit selection, zie par. 7.6) houdt in dat begonnen
wordt met het meest significante woord. dan wordt naar rechts geschoven
(delen door tien). Reset IDS (normale toestand) houdt in dat begonnen
wordt met het minst significate cijfer. dan wordt naar links geschoven
(verm. met tien).
Bij de uitvoering van deze routine heeft het schuifregister (zie par. 6.9)
een lengte van 8 bits. De store-pointer geeft aan welk register op boven
staande wijze behandeld moet worden, het gaat hier steeds om het B- of
MQ-register.
Indien het schuifregister is 'overgelopen l

• d.w.z. HSRjOOOO, dan wordt de
SR-OVFL (zie par. 7.6.2) geset; dit gebeurt echter alleen als er geschoven
werd met data uit het B-register.
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8. Ontwerp van de circuit-log1ca van de data-processor OQ8816

Als de struktuur van het circuit (zie hfst. 6) bekend is en de wijze waarop
het circuit bestuurd moet worden (zie hfst. 7) dan kan daaruit het logisch
ontwerp op poort-niveau worden afgeleid.

8.1. De gebruikte bouwstenen

Voor het ontwerpen van een digitaal Ie in LOCMOS is bij Philips een
uitgebreid CAD-pakket beschikbaar. Wil het ontwerp een goede kans van
slagen hebben, dan kan men het beste uitgaan van een goed lopend proces,
waarvan alle parameters nauwkeurig bekend zijn. Bij het voor dit circuit
gebruikte proces (PM21) kan gebruik worden gemaakt van de zg. "COMPACT LOGIC"
cellen. De cellen uit deze bibliotheek varieren van eenvoudige poorten en
latches tot complexe funkties met maximaal 9 input variabelen.
Het zal voor de lezer wel duidelijk zijn dat, als men wil dat het eerste
ontwerp meteen foutloos is, men zoveel mogelijk gebruik moet maken van deze
celbibliotheek. Toch zal men er in bepaalde gevallen niet aan ontkomen om
zelf een of meer nieuwe cellen te definieren omdat de bibliotheek beperkt is.
Zo moesten voor de adres-processor (008815) en de data-processor (OQ8816)
een tweetal 3-state busdrivers ontworpen worden. dit zijn de RELIN en de
TRIOP.

De gebruikte bibliotheek bevat ruim 100 verschillende cellen, waarvan er
eehter maar ongeveer 30 regelmatig gebruikt worden. De meest gebruikte eel len
zijn AND- en OR-poorten met 2. 3. 4 of 5 ingangen, inverters. inverterende
en niet inverterende buffers. master- en slave modules voor flipflops.
eenvoudige funkties zoals a1.a2+b1.b2 en a(b1+b2) en bus-strukturen.
In par. 9.4 zal nader worden ingegaan op de struktuur en de opbouw
van de eel len.

Het is mogelijk om regelmatig voorkomende strukturen van cellen te beschrijven
in een macro. Aan het begin van de netwerk-beschrijving van het CAD
programma definieert men de logica en de in- en de outputs van de macro
op basis van de bibliotheek cellen of reeds gedefinieerde macro's.
Daarna kan men de macro als een nieuwe eel beschouwen, alleen de in- en
outputs behoeven dan aangesloten te worden.
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8.2. Korte beschrijving van het circuit ontwerp

Het is geen haalbare zaak om het ontwerp van het breadboard van dit Ie
eenvoudigweg te kopieren. De 220 SSI en MSI circuits waaruit het breadboard
is opgebouwd bevat name1ijk overbodige buffers en vele niet gebruikte
funktiemoge1ijkheden. Als men het logica ontwerp van het breadboard onveranderd
zou overnemen. dan zou niet alleen de sne1heid van het circuit veel te 1aag
zijn, maar ook zou de oppervlakte van de chip zo groot worden dat deze niet
meer gemaakt kan worden. Het komt er in de praktijk op neer dat de hele
logica opnieuw ontworpen moet worden.

Het ontwerp van de 10gica vo1gt direkt uit de struktuur van het circuit
en van de opzet van de besturing met de flowdiagrammen.
Dit hoofdstuk geeft een volledig overzicht van de 10gica op poort-niveau
van de data-processor. en in deze paragraaf zal bij een aanta1 onderdelen
daarvan enige toelichting worden gegeven. Voor het overige spreken de
schema's voor zichzelf.

Instruktie decodering

De code op de INS-inputs wordt gecombineerd met de conditie en continu
gedecodeerd, ook als er geen instruktie aktief is.
Om te voorkomen dat een gedecodeerde instruktie op een ongewenst moment
geaktiveerd wordt. wordt d.m.v. het interne signaal RSTSl de teller van
sequencer niveau Sl vastgehouden in de stand O. Voor de sequencers van S1
is dit name1ijk een loze stand.
Tijdens de uitvoering van een instruktie moeten de INS-inputs stabiel zijn;
d.w.z. in de data-processing fase. als de INS-inputs aktief zijn, mogen ze
a11een veranderen als het niveau op de SBI-output H is. In het circuit is geen
databuffer aanwezig voor de lopende instruktie. Deze buffer is buiten het
circuit gelegen omdat de outputs daarvan lowel naar de data-processor als ook
naar de adres-processor gaan. De SSI-output geeft het stuursignaa1 voor
deze databuffer.
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Logic-processor

De kern van de logic-processor wordt gevormd door drie flipflops, zoals
beschreven in par. 6.2. De waarde van de conditie wordt tijdens een
subroutine (instruktie nrs. 24 en 25) bewaard in een push-down stack.
Deze stack is vier diep en is opgebouwd uit flipflops die een twee
richtings schuifregister vormen.

A. B en MQ-register

De dataregisters in de data-processor (en oak in de adres-processor)
zijn opgebouwd uit latches, hiervoor zijn slave-modules voor flipflops
gebruikt. Ondanks het grote aantal van 14 transistoren per latch bleek dat tach
de beste oplossing, omdat op het moment van het ontwerp geen vaor dit
proces geschikte RAM-cellen bestonden. Vier latches vormen samen een woord
en zijn met hun 3-state outputs samen gebracht in een macro.
Op deze wijze is bijvoorbeeld het A-register opgebouwd uit vier macro's van
het type "WORD II

•

BCD-teller in MQ-register

De BCD-teller, die tevens het minst significante woord van het MQ-register
vormt, is opgebouwd rondom vier flipflops, die gedefinieerde zijn als
macro's van het type "FF". Deze flipflops moeten eerst worden gereset
alvorens ze kunnen worden geladen via de LD-inputs; dit is vanwege layout
technische redenen. De teller is een BCD up-counter, zie ook het toestands
diagram in fig. 15. Het aftellen wordt gerealiseerd door het inschakelen van
een 9-complementer aan de ingang en aan de uitgang van de teller.

Comparator-register

Het resultaat van een vergelijking t.b.v. een COMPARE-instruktie of een
deling wordt bewaard in twee latches. Deze houden de toestand 'groter' of
lniet groter' resp. 'kleiner ' of 'niet kleiner' bij. Een vergelijking begint

altijd bij het minst significante woord en de latches staan dan in de stand
'niet groter' en 'niet kleiner'.dus gelijkheid. Bij een gekonstateerde
ongelijkheid verandert een van beide latches van toestand, zodat 'groter'
of 'kleiner' ontstaat. Bij iedere toestandswijziging daarna kunnen beide
latches alleen gelijktijdig van taestand veranderen, zodat zonder initialisatie
geen gelijkheid meer kan ontstaan.
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De sequencers

Het principe om een sequencer te bouwen zoals dat in het breadboard ;s
toegepast (zie lit. 7) is voor integratie onbruikbaar.
Opgebouwd uit MSI-blokjes kost dit systeem slechts enkele IC's, maar op een
chip zou een dergelijke sequencer onevenredig veel ruimte opeisen en bovendien
zou de gewenste snelheid niet gehaald worden. Daarom is een andere principe

ontwikkeld, zoals is aangegeven in fig. 22.
Voor de teller is een Johnson-counter gebruikt zodat de uitgang van de decoder
vrij is van 'spikes·, en de gedecodeerde toestanden elkaar niet in de
tijd overlappen. Het aantal standen van de tellers is vrij beperkt,
zodat het voor deze soort teller grotere aantal flipflops wel meevalt.
De decodering echter is nu veel eenvoudiger en sneller, dit geldt ook voor
de logica bij de ingangen van de flipflops.
Omdat snelheid altijd een kritisch punt ;s geweest bij dit circuit is met
name aan deze tellers bijzondere aandacht geschonken. Iedere overbodige
funktie bij de ingangscircuits van deze tellers is geelimineerd.
Dit zal nu worden toegelicht aan het ontwerp van de teller van sequencer so.

Uit het flowdiagram van so (zie fig. 24) volgt dat deze teller 14 standen
heeft, wat overeenkomt met 7 flipflops.
Deze flipflops zullen in deze paragraaf A tim G genoemd worden.

J
)

)

ABC 0 E F G

0 000 000 a w-
I 100 0 000 WS
2 1 1 0 a a a a w-
3. 1 1 1 000 a --
4 1 1 1 100 0 --
5 1 1 1 1 100 WS
6 1 1 111 1 a w-
7 111 1 1 1 1 w-
8 all 1 111 w-
9 0011111 -- .

10 o a a 1 111 WS
11 a 0 001 1 1 w-
12 o 0 0 0 0 1 1 w-
13 o 000 0 0 1 --

Tabel 14
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Tabel 14 geeft een overzicht van de standen van de teller van SO.
Uit het flowdiagram volgt dat in de standen 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11
en 12 een wachtlus bestaat en dat er een sprong gemaakt moet kunnen worden
naar de standen I, 5 en 10.
De zeven flipflops zijn D-flipflops met inverterende buffers aan de uitgang.
De teller is zo ontworpen dat als er geen commando's gegeven worden hij
bij iedere clock-puls een stap verder gaat; komt er wel een commando,
dan wordt een sprong gemaakt of de teller blijft wachten.
De sprongen moeten gemaakt worden van stand 3 naar stand 1, van stand 8
naar stand 5 en van stand 13 naar stand 10. In tabel 15 staat wat dit,
samen met de 10 wachtlussen, voor afwijkingen geeft van het normale
telpatroon. Uit tabel 15 kan dan rechtstreeks afgeleid worden welk netwerk
voor de input van de flipflop geschakeld moet worden.

flip- sprongen wachtl ussen

flop stand input stand input

A 8 -+ 5 1 0 0

7 1

B 3 -+ 1 a 1 a
8 -+ 5 1 8 1

C 3 -+ 1 a 2 0

D 3 -+ 1 0 10 1

13 -+ 10 1

E 13 -+ 10 1 11 1

F 8 -+ 5 0 5 0

13 -+ 10 1 12 1

G 8 + 5 a 6 0

13 + 10 1

Tabe1 15
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lA = S8F + S7F + ~OF·G

IS = SSFI + S8F2 + S;F·~lF·A

Ie = ~3F·~lF·B

10 =S13F + S10F + ~3F'C

IE = S13F + SllF + 0
IF = S13F + S12F + ~8F·S5F·E

IG = S13F + S8F·~6F·F

De decodering van de tellerstanden wordt gerealiseerd met NAND-poorten,

de uitgangen van deze poorten zijn aktief L.
De ingangscircuits zijn nu met maximaal twee NAND-poorten eenvoudig te
maken, zie het voorbeeld voar flipflop A in fig. 38.

S7F

SSF 0 A
ASOF eLK

G
A

R

Fig. 38.

3. Oe'lagische schema's

De logische schema's zoals die in deze paragraaf ZlJn opgenomen zijn de
definitieve schema's, zoals die gebruikt zijn voor de fabrikage van de
OQ8816-N3. Alle wijzigingen die nodig bleken na de simulatie en de layout
vol gens de procedure, zoals ~ie in het volgende hoofdstuk beschreven wordt,
zijn in de schema's aangebracht:

Definitie van de gebruikte macro's

In de figuren 39 tim 58 staan de schema's van 18 macro's zoals die ZlJn
gedefinieerd voar de OQ8816. De twee nieuw gedefinieerde bas;scellen,
de RELIN en de TRIOP zijn ook ;n deze lijst opgenomen.



fig. 39 cel RELIN
fig. 40 cel TRIDP
fi g. 41 macro Dun
fig. 42 macro FF
fi g. 43 macro TR
fi g. 44 macro DREG
fig. 45 macro BUSDR
fig. 46 macro TR4
fig. 47 macro TR5
fig. 48 macro SEQCN
fig. 49 macro SEQCNT
fig. 50 macro DEC
fig. 51 macro DFl
fig. 52 macro DF2
fig. 53 macro DF3
fig. 54 macro FlSR
fig. 55 macro F2SR
fig. 56 macro F3SR
fig. 57 macro WORD
fi g. 58 macro WORD1
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8.3.2. De circuit schema's

In deze paragraaf staan in de figuren 59 tim 81 de logische schema1s van
het netwerk van de OQ8816-N3 gebaseerd op de COMPACT-LOGIC celbibliotheek
en de macro's zoals die in par. 8.3.1 zijn gedefinieerd.

fi g. 59
fig. 60
fi g. 61
fig. 62
fig. 63
fig. 64
fi g. 65
fig. 66
fig. 67
fig. 68
fig. 69
fi g. 70
fi g. 71

fig. 72

fig. 73
fig. 74
fig. 75
fi g. 76
fig. 77

fig. 78
fi g. 79
fig. 80
fi g. 81

A-register (AR)
B-register (BR)
MQ-register (MQR)
BCD-teller in MQ-register
Bit-pointer en woord-pointer (BP en WP)
Comparator
Adder met 9-complementer
Adder-accumulator en carry-flipflop
O-register (DR) en bufferflipflop (BFF)
Schuifregister (SR)
Busdriver (BSOR) en store-pointer (STP)
Data-liD
MQ-teller (MQT)
Logic-processor
Instruktiedecodering
Handshake- en reset netwerk
sequencer SO
sequencers van 51
sequencer 52A
sequencer S2B en overflow-netwerk
sequencer 52C
teller voor sequencers van 52 (S2T)
sequencers van 53 (53A en S3B met teller)
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9. Realisatie

Dit hoofdstuk beschrijft de realisatie van de hardware van de data-processor,
uitgaande van de logica zoals die in het vorige hoofdstuk gedefinieerd is.
Zowel de netwerkbeschrijving, de simulatie en layout zullen ter sprake komen.

9.1. Het CAD systeem

Voor het LOCMOS proces, waarmee dit Ie gerealiseerd is (PM21), kan gebruik
worden gemaakt van een uitgebreid pakket CAD (Computer Aided Design).
Deze programma's zijn geimplementeerd op de SEL32 computer.
De werkwijze om van een specificatie van een Ie tot een masker-set te komen
is als volgt.

Men maakt aan de hand van de specificatie zoals die gegeven is in de
hoofdstukken 3, 4 en 5 een opzet voor een struktuur en besturing zoals
die beschreven is in de hoofdstukken 6 en 7. Op basis van de laatste twee
genoemde hoofdstukken kan een ontwerp gemaakt worden op niveau van logische
poorten, loals dat in hoofdstuk 8 is gebeurd met gebruikmaking van de in
par. 8.1 genoemde cellen. Nu begint een iteratief proces.
De logische schema's worden vol gens een bepaald algorithme (netwerk description
language) beschreven-en ingevoerd in de computer. M.b.v. een andere algorithme
(simulation control language) kan de ontwerper een serie inputsignalen beschrijven.
De computer berekent dan de respons van het netwerk op de inputsiqnalen met
in achtneming van de vertragingstijden van de poorten. Aan de hand van de
verkregen resultaten kan worden nagegaan of, en zo ja waar, het netwerk gewijzigd
moet worden. Nadat er een verandering in het netwerk is aangebracht moet opnieuw
worden gesimuleerd. Dit proces wordt net zo lang herhaald totdat aan de
specificatie is voldaan.
Hierna kan een begin worden gemaakt met de layout van de schakeling.
Het kan nodig blijken dat terwille van een gunstige layout de schakeling wordt
gewijzigd, ook deze veranderingen moe ten natuurlijk worden gesimuleerd.
Als de layout klaar is, dan kan de capaciteit van de bedrading bij de simulatie
in rekening worden gebracht. Bij deze laatste simulatie kan blijken dat er
op verschillende punten in het netwerk loveel extra vertragingstijden bijkomen
t.g.v. de bedradingscapaciteit, dat niet meer voldaan wordt aan de specificatie.
Dit probleem kan tweeledig zijn. In de eerste plaats kan de snelheid van het
circuit zodanig zijn afgenomen dat de afnemers niet meer in het produkt
geinteresseerd zijn.
En in de tweede plaats is het zelfs mogelijk dat door plaatselijke grote
delay-tijden de logische werking van het circuit wordt verstoord.
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De bedradingscapaciteit kan dus aanleiding Z1Jn voor opnieuw een aantal
veranderingen in de schakeling en de layout en voor een nieuwe simulatie
ronde.
Uit de laatste definitieve simulatie, op grond waarvan de schakeling en
de layout worden goedgekeurd kan een testertape worden afgeleid.
Deze testertape wordt gebruikt bij de fabrikage voor het meten bij de
controle van de produkten.
Dit hoofdstuk zal verder gewijd Z1Jn aan een nadere toelichting van de
verschillende stadia van de realisatie van het ontwerp, zoals die hierboven
genoemd zijn.

9.2. De netwerkbeschrijving

Het zal voar de lezer duidelijk zijn dat eer dat er met een simulatie
kan worden begonnen het circuit, op een voar de computer eenduidige wijze.
beschreven moeten worden. Dit wordt gedaan door een verzameling van
funktionele blokken, die de legica van het circuit vertegenwaordigen in het
computergeheugen te brengen. Deze blokken zijn of logische basis funkties
die bij het programma bekend zijn, de in dit geval reeds genoemde COMPACT
LOGIC cellen, of door de gebruiker van het programma zelf gedefinieerde
(samengestelde) cellen, macro's genaamd. Voor een overzicht van de beschikbare
funkties in het "network assembly program" wordt verwezen naar lit. 8.

De algemene layout van een netwerk-statement van de "network description
language" is als volgt, zie het voorbeeld in fig. 82. De verschillende kolommen
stellen vlnr. veor: de bloknaam, de funktienaam, de input-list, de output-list
en de delay-list. De volgorde van de laatste drie kolommen mag eventueel
onderling verwisseld worden.
De bloknaam is de naam van een bepaald funktioneel blok, zoals hierboven genoemd.
Elk blok heeft een naam, deze namen moeten onderling uniek zijn.
De funktienaam geeft aan van welk type het logische blok is.
De funktienaam moetdaarom de naam van een basis-cel zijn of de naam van een
door de gebruiker gedefinieerde macro·s.
Een signaalnaam is een identificatie van een bepaalde informatielijn in
het netwerk. Als een signaalnaam meer dan eens in de netwerkbeschrijving voorkomt,
dan betekent dat, dat deze punten met dezelfde informatielijn onderling zijn
verbonden.
De input-list bevat een of meer signaalnamen, waarmee wordt aangegeven welke
signalen het logisch blok binnenkomen.
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Fig. 82

De output-list bevat de namen van de signalen, die uit de outputs van het
logisch blok komen. Alle outputnamen moeten onderling uniek zijn.
M.b.v. een ~bu5-funktie" kunnen outputs onderling worden doorverbonden.
Als een blok slechts een output heeft dan mag de output-list worden
weggelaten en in dat geval wordt de signaalnaam automatisch gelijk aan de
bloknaam. In de delay-list wordt het tijdverschil tussen een toestands
verandering van een input van een blok en het moment van de daarbij behorende
toestandsverandering van een output van dat blok aangegeven. In deze lijst
worden t pOD en t pD1 apart aangegeven. De vertragingstijden zijn afhankelijk
van het type blok en van de fanout. Voor bibliotheek-cellen kan de delay-list
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worden weggelaten t er wordt dan gebruik gemaakt van de in de bibliotheek
bekende delay-tijden.

Om meer complexe logische funkties, die verschillende keren in het circuit
voorkomen, eenvoudig te kunnen beschrijven kunnen macro·s worden gebruikt.
De funktie wordt eenmalig tot in detail beschreven en kan daarna als een
logisch blok worden beschouwd, net zoals de basiscellen.
Hierdoor kan de hoeveelheid input-data aanmerkelijk worden verminderd.
Een macro wordt globaal op dezelfde manier beschreven als het netwerk,
(zie het voorbeeld in fig. 83) en kan dan eenvoudig worden aangeroepen
(zie het voorbeeld in fig. 84).
Voor de OQ8816 zijn 1107 logische blokken gebruikt, bestaande uit 35
verschillende typen basiscellen en 18 typen macro's.

___ .t....*•• _•••• _._._ •• ••_._._. __ *.__._..
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Als door het CAD-programma geen syntax-fouten in de netwerkbeschrijving
zijn gevonden, dan wordt een zg. "cross-reference list ll gegenereerd,
zie voorbeel d in figuur 85.

79/10/10 13:17:';7 SN_:S7M SYSTE"'S HEAL-TIME MONITOR-b.l f'A(;t 1111

N E T ~ n P K wEL 7. I 7'1/00/01 ALet" .*.* CROSS REFERENn LIST

v 51r;"AL-N~"'E ALOCK-'aME FANOIlT REFERENCES

sun * 1'18 11'111 Iql1.F S Iq3.F 1'111.111 194.M2 1'15.51 1<15.S2
~Ol * 1'1'1 119'1 Iq'l.~ 1 11I7.F
502 * IqN ,,1'3 Iq.SIl II 117 .F I1'1.F 1l>b. F 1'1.53
503 * lOS Silt) lIls.~ I MGK2.F
'SOil * Y"'Rt-J 31>5 Hll1.F 3 1811.F L5.F NIC.F
511S .. 1"511 IN I 120.F
SOb * I'>lSI IN 1 121.F
507 .. I >is;> Ir~ I 122.F
Soli .. 1'-53 IN 1 123.F
';0'1 .. 1"511 IN I lell.F
~10 * JTS 3';/l I10~.F i! L5C1.F LS'I.F
~II * JTSII oli! L5'1.F 6 L37.F U6.Fi! L39.F2 LIIO.Fi! LIII.F I

LIl3.Fl LIIIl.FI
512 .. L I 501 L1. F 2 L21>.F L5.F - - .. - -- -.~

5n .. L10 502 LIO.F I LbO. F
'>." .. L11 503 LII .F 1 L211.M2
!>I!> * L Ii! 5011 LI2.F 1 L211.Ml
Sin .. L13 505 L13.F I L11l.F
5,7 .. UII 500 LlII.F I L17.F
5111 .. LIS ,,>07 LI5.F I L17.F -----_ ... - --
51'! .. LII> ';Ot! Llo.f I LI7.F
520 .. LII 50'/ L17.F I L27 .... i!
521 .. Lift 5 II) LIIl.F I UI.F
5n .. l 1'1 511 LI'I.f I Lel.'l:"
523 .. L;> SI2 L2. F 2 L2'1.F LS.F
52" * L;>O 511 L20.F 1 lei .F
5;>'S • l21 51'1 L21.F 1 L27.MI
o;ill> • l;>2 SIC; L22.F I Ui'.M2 .
527 l22.Fl 511> L22. F I I L22.F
';.?l' .. l?3 S I 7 Le3.~ I L32.MI
52'1 • L;>II 520 L.211.113 2 L211.MII L25.S1
':dO l;>II.MI 51" L2u .... 1 I L211.'H
531 Li''1.t12 51'1 L2U.M2 I L2'1.t1'1
53;> .. l;>l111 5;>1 L24.HII 2 L2u.ln L2'5.Si!
'513 * L25 5.1<1 L25.S~ 1 L25.511
~~II' L2S.S1 5?2 L2'i.Sl I Lc~.SIl

'DC; l;>5.S2 S2J L2'i.Sc 1 L25.S3
S3" • L;>!>'I 525 L25.SI1 2 L2S.S3 l2b.F
SH * L211 520 L2b.F .. L27.HII L30.F
5311 .. Ln Sl'l LeU .113 2 L27.t1'1 L28.S1
53'1 L27 .t11 5n l27.111 1 L27.M3
5110 L?7.M;> 52~ l27.H2 1 L27 .... 11
5'11 .. l21!i 'no L27.MII .. L27.113 L28.S2
5042 • Ll6 5H L28.S3 2 L2/1.SIl L311.F
sin L2h.SI 531 l26.SI 1 L2S.SI1

--.__ .~_ ..

511" l?".S2 5~l L2!l.s2 1 L2/1.S1
5/~S .. Li'81< 5311 US.SII 2 LII .F L211.S3.,,, ... .. l;>q 530; L2q.F 2 l27.M3 L31.F
'j117 " UO '517 l30.f 1 l2t'.Sl

.. - - ~- -.

SliM • L31 '5~o Ul.F I L26.S11

Fig. 85.

De cross-reference list bevat een lijst van alle signaalnamen met bij elk
signaal de bloknaam waarbij het signaal hoort, het aantal fanouts van het

signaal, de bloknaam van elke fanout apart en een indikatie of het een

primaire in- of o~tput van het netwerk betreft. Deze cross-reference list moet

nauwkeurig gecontroleerd worden omdat het een reproduktie is van het netwerk,
zoals dat in het computergeheugen is opgeslagen en de basis vonnt voor alle

verdere berekeningen ..Als de gebruiker dat wenst kan een "delay list" gegenereerd
worden (zie voorbeeld in fig. 86). Hierin wordt de vertraging opgegeven van
elke input van elk blok naar de uitgangen van het desbetreffende blok, zowel

voor de opgaande als de neergaande flank en rekening houdend met de fanout.
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_0 •• _. _ -:- .,. • • ._ ••••

2, U----2",I1-------,--"--- -----------
J,2

-- 3,3 ----------.--- ---------------------
I • .,
4,3 ----.,3 --- -- --------------- ---
4,3 4,1
3,~

.s,2

10,5 10,S 10,5
- S,3 - - S,3 ---- 5,1----_--~-------·----

b,5

3,3----1,3--

1 • ~
1,1

2,5
o
o

3.7
tI,3
1,2
3,3
1,2
1,3
I .3
4."
3,3
tI,ll
3d
3d
2,5
o
o
1,3
2"0
3,3
3.2
1,3
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
3,2
3,2
3,2
3,2
5.3
1,2
1,2
2,4
2,3
2,4-
I, <'
3,3
1,2
2d3 2,\3
3,2 j,2
3,3 3,3
1,2 1,2
4,3 4,3
4,3 ",3
3.2-----3,2
3.2 3,C!
2,2 2,2-

10,5 10,5
15,3- 5,3
lI,5 lI,5

DELAYS fROM INPuTCSl TO- OVTPUT(S)---------- --SCALE("Cls:S

15/UI/7'1 1'>:30:3" LEHI.Atl

" e T ~ o R I( REL ll.l 31110178 LSN

"LOCM-NA~F. FUNCTIoN INPlJTS UUTPUTS

10 I 01".114 'UNO 2 I
lu2 OIl,.F NMlI) 3 I
11\3 017.F 'JUR I I
lutl UI~.F NA",t> 3 I
105 Plo.F N(JIl I I
IUb IO.~ NOll 3 I
IU7 II.F NUP 3 I
111/\ IIO.F OW I 1
1')'1 I II • F UN I 1
110 112. F (If< I 1
I I 1 113. F ON I 1
112 II tI. F Oil I 1
III II5.F NOR 2 1
11 tI It". F I AND 2 1
liS II".F2 ANI) 2 1
1 Il> I I". F NUR I 1
117 117.F NOR 3 1
1111 I I A. F NANt) j 1
11'1 /I o.F 'IANt) 3 1
leO 12. F NUH 3 1
121 120.F N(l1l 1 1
In 12\ • F NUR 1 I
1?3 lil.F NUR I 1
12 .. 123.F NUll 1 1
125 I <,II. F '1011 1 1
12l> 12<;. F 'IMIt) 3 1
1£1 I2b.F NAND 3 1
128 127.F 'lAI'<U 3 1
le'l j2~.F NAND 3 1
I ~O 12q.~ raNI) 4 1
131 13.F NOR 3 1
132 130.F NOR 1 1
IH BI.F ",OR 1 1
1\" lP.f NOll 1 1
1\.. lH.F HOR 1 1
I ~ .. 13 /1. F NUH 1 1
131 13';.F "'AND .s I
l.s~ 13~.F NOll 1 1
13'1 IH.F NOll II 1
."" l.s~.F NAND 3 I
1"1 13'1.F 'lANl> .s I
• ";> 1tI. F NUll 3 1
Ill~ IllO.F "A'lD II 1
Ill" 1111 •• NAND II I
I lie, ItI<'.F •... Ni) -- 3 1
1411 (1l3.F NA"II 3 I
1117 Illll.F NA"'u 2 I
Ill!\ j1l5.F 'lU") '5 I
I"q I"".F NAND --- '5 I -
I~O I" 7 .F "'A'll) 3 I

Fi g. 86.

Voor meer informatie over de network description language en het network
assembly program wordt verwezen naar lit. 8.

9.3. De simulatie

De simulatie van dit circuit werd gedaan met PHILSIM. PHILSIM is een computer
programma, dat handelt over de logische simulatie en testverificatie van
elektrische circuits. Een verzameling funktionele blokken, zoals in de vorige
paragraaf is beschreven, wordt in de computer gebracht, samen met set
commando's die de logische funkties beschrijven, die aan de inputs van het
circuit moeten worden toegevoerd. Het programma berekent de logische respons
van het netwerk in de computer op de toegevoerde signalen.
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Het simulatie programma, de "simulation control language" (SCl) werkt
tweeledig. Aan de ene kant werkt het programma als een aantal puls
generatoren door de gewenste input funkties (logische enen en nullen)
aan het netwerk toe te voeren. Aan de andere kant toont het programma
net zoals een multi-channel oscilloscope de reacties van het netwerk door
de signalen en hun logische niveau's met de daarbij behorende tijd af te
drukken. In fig. 87 staat een voorbeeld van een serie SCl-commando's
en in fig. 88 een voorbeeld van simulatie output. De hier gebruikte SCl
werkt met positieve logica en de logische niveau's worden door het programma
aangegeven met de algemeen geaccepteerde 0-1 notatie. Een onbekende toestand
wordt aangegeven door een ster (*), een zwevend niveau (3-state output)
door een '3' en een kortsluiting door '#'.

1'1110/IU \.i:11:'>1 SY~TEHS PEAL-TIM[ HONITOH-6.1

••••• seL 7Q/0?/15, VE~SI0N 1.0 ••• *.,CLUCK=1c//l0/10 4T TIME=13:13114

1'517.000
1';18.000

- - 1'51C/.000
1'520.000
1521.000
1'522.000
1523.0UO
152/1.000
1525.000
1521>.000
1'527.000
1'526.000
1'52<1,000
1530.000
1'531.000
1532.000
15H.OuO
1'>:54.000
1'535,000
1'531>.000
1'537.000

__________ 1538.000
153<1.000
15110.000
1541.000
1'54Z.000
1543.000
15'"/.000
1'5'1'5.000

_________ 15'11>.000
1'547.0uO
1548.000
15/lQ.Ouo
1'5'50,000
1551,000
1552.000
1'553.000
1'55/1.000
1555.oUO
1'55b.000- -. __ .._-
1'557.000
1558.0110
15'5<1.000
ISbO.OOO"_. __ .. --
15bl,OOO
l'5bZ.OUO

-------- 151>3.0UO
15/l'l,OoO- -------- -- _._--= ~- 1565.000
1561>.000

------- 151>7.000

EllLSO

Tl1'£=*+10
I (I'1SI 1
O(DP~0,OPI11,CPH2,OPH3,INSO,INS2,INS3,INS41

TIHE=*+bO
D100,nlYl,OIOZ,DI03
I I I, 100lSt1F
1 CQIJ)PRF

PULSO

TIMI:=*+10
IIOPH2,OPM3,INS3l
OCOPMO,OP"'I,INSO,INS1,INS2,INS41.
1 IMI:=*+bO
0IUO,0IUI,0102,OI03
I CI, 100lS'1F
ICIIO)PHF

SElOO

SETIU

TII'!I'=.+70
0IOPMO,OPMI,OPM2,INS1,INSZ,INS/ll
ICOPH3,INSO,INS31
11I1E=*+bO
0100,0101,0102,0103
1{\,100lSI1F
I(40)PHF

EQLSNO

TIME=*+10
010PMO,U~MI.OPM3,INS2,lNS3,INSq)

ICOPM2.INSO,INSll
T!I"I:=*+60
0100,0101,0102,0103
10,I001S'1F
1l1l01PI<F

SU

su
ST
5T
$\1

HUSl
S
S
Et'oO
SUli

SlJ
ST
ST
$lJ
IlUSl
5
5
1:,.0
Sutl

SII
ST
ST
SU
HUSI
S
S
Et'oO
SUI'

Su
ST
ST
SI!
RUSl
S
S
It'oll
SUI!

*

•

..

•

•

•

•

•

•

.~EXECUTE S~"SCL1

J1)tjJ 'AL/lI/l'
sut! [(.LRuce
SU T!Mt=.+1.00
~uSO 0100,0101,010Z,0103
S IcuO,IOOlSHF
11 OCIlIu)PHF
ENIl
Sut!

I
2
3

1111

32
:n
3/1
35

l/l
17
Itl
1'1

24
2'>
2/l
21

1.0
?I
U
H

IZ
13
IU
IS

II
q

10
II

Fig, 87
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I'· !I 1111 I II" I ,,, : \1' :tIO/~,/M ~'~TE"5 ~tA~·Tr",. MO~lTOA·&.l PAc,e /oil

•• * ~'I<l 7q/ll"/2'>, V~IISllJf. 1.1l *."',CLllCII=lQ/IU/II AT TlI1E= Q:2bl 2 PAlOE3 58 *.aa.PHT 7Ql041i!5 VENsrn..

-------------_.-.----------------.--------------------------------------_._._----._._------------------.---
II" I l'I)lln A":-;I,H sss ~CC NNN:' SHCPC5AtlQ SSS555S 5555 ""MM """M """H MHMM ~SSN N~NN NN SSS S5SSMl55
~''''IMj 1111 Pt<l1fL A:;tl !I'IL ecce ThOEnHIH 5 0000000 II 11 UU RRBB aQQll fGGf HOOD 0000 00 111 11111111
sssss nOflO fF~FIl I'MI ,,'II( I Jill ollHEUII r •••• AAA AAAA It 11 11 II 1111 OIZR KCOV FlOHr LQ eee CDcrooflO

T Olt'jll 0123 T HCCPNNFT 9 HIJKL"" AHCO lll'ib 31150 34511 NO GHI xEY 1AReo
I EHH fiTTH I 1111111 II 11

" III H "~,

~--------------------------------_.-------------------------------------_._._-----_._._--------------------27\112 011110 101111 11111 110 011 1000 ItlOOOOOOll 1111111 0000 1000 1000 0000 0100 1110 1000 01 III 11111111
27SI11 010110 10110 I \II I 110 0111 1,100 10000000 II I 11 I I II 0000 1000 1000 0000 0100 1110 1000 01 111 1111I111
2/ S12 010111 10110 I \ I I I I III vlv 1001l 11100000010 1111111 0000 1000 1000 0000 0100 1110 1000 01 III 11111111
lIBo 01010 1000 I II I I 110 011 1000 1000000010 1111111 0000 1000 1000 0000 0100 lIio- 1000 01 III 1 1 I I 1 I I I
.17BI 111010 10111' 11011 I 10 (J 1 I 1000 1(100000010 1111111 0000 lono 1000 0000 0100 1110 1000 01 III 11111111
c!IHIl 01 ,\1 0 10"0 I 101 I 110 011 1000 10000000111 0111111 0000 1000 1000 0000 0100 1110 1000 01 III 11111111
213111 01'1111 10 II 0 II UI I I 10 01\ 1110 ') 1000000010 0111111 1000 1000 1000 0000 0100 1110 1000 01 111 11111111
21}42 nlllio IIIUO 11011 000 o I I 1000 1000000010 0111111 1000 1000 1000 0000 0100 1110 1000 01 111 11111111
.173"" 010111 t 111H) I 101 1 0110 011) 11100 10000011010 0111111 1000 1000 1000 0000 0100 1110 1000 01 II I 11111111
2H'>1 011110 lOUD 11011 000 01\1 1000 1000000010 0111111 1000 1000 1000 0000 0100 1110 1000 01 111 11111111
.1 1S"''' "1" I 0 1000 I 101 I ono 010 1000 1000000010 0111111 1000 1000 1000 0000 0100 1100 1000 01 111 11111111
1I j.,7 0111111 10110 I 101 I 000 01') 11)00 1000000010 0111111 1000 1000 1000 0000 0100 110 I 1000 01 111 11111111
~ljl'o4 11101" 10UO 1101\ onn 010 1000 10001100010 0111111 1000 1000 1000 0000 0100 1101 0000 01 III 11111111
2/SI'ot- 01010 10')0 11011 000 0\0 \000 1000000010 0111111 1000 1000 1000 0000 0100 1101 0100 01 111 11111111
c! / S1(I '111) \ 0 10,'1l 1110 II 000 'I I I 1000 100uOOOOl0 Ottl111 1000 1000 1000 0000 0100 1101 oldo 01 111 11111\11
27\/3 111010 Iuuo I "01 \ 000 011 1000 11100000010 01111 I I 1000 1000 1000 0000 0100 110 I 0100 00 III 11111111
c!/j14 01'110 III~O 111011 "I' 0 1111 11100 I 00.)0000 I 0 0111111 1000 1000 I non 0000 0000 1101 0100 00 111 11 I I I I I Ilin., 0\010 10 110 I no II 000 011 11)00 1000000010 0111111 1000 1000 1000 0000 Dono 110 I 0000 00 111 11111111
-!IHI'o 01111/1 10110 \00 II 000 III I 100 11 1000000010 0111111 1000 1000 1000 0000 0000 11 01 0000 00 I II 11111111
l7S71 01010 1000 luOl1 0.10 o I I 1000 1000000010 0111100 I~OO 1000 1000 0000 0000 1101 0000 00 111 11111111
nS7,. 011111l 10UIl I')u I 1 00,) 011 IUOU 1000000010 0111100 1000 1000 loon 0000 0000 1101 0000 00 111 1111111\
OHq 01010 lono III 0 II 000 01\ 101111 1000000010 0111100 1000 1000 HH H33 1000 1101 0000 00 III 11111111
? 1SI'I' 111 11 10 I v"O 1011\\ OliO III 1 IOU/) 1000"00010 0111100 1000 3HJ 3333 3H3 1000 1101 1000 00 111 11111111
c?1 S" I 01010 10')0 III 0 I 1 000 011 1000 1000000010 1111100 1100 3H3 H33 HH 1000 1101 1000 00 III 11111111
t!. 7 S" 3 01"10 1(1110 \/11111 oon 1111 3000 1000000010 1111100 1100 HH nn HH 1000 1101 1000 00 III 11111111
273,.11 0111\0 10')i) IOU 11 000 a II II."" 1000000010 111\100 1100 HH 0010 1000 ' 1000 1101 1000 00 111 11111111
,>7 H'S 01011\ 10"0 111011 ono Illl "."" 1000000010 1111100 1100 0010 0030 3000 lanD 11 01 1000 00 III 11111111
273/'" 01010 10(,0 1/10 I I OliO 011 "."" 1000000010 1111100 1100 0030 0010 lOaD 1000 1101 1000 00 111 11111111
t) 1 ,Sfi 1 1111' I 0 tr"IO I" ll\ I O{,O 'Ill '1fI" • 10001100010 11111011 llUO 0030 nnlO, 1000 1000 1101 1000 00 111 111111\1
,0/3"6 0\1) I" \0110 l nOl\ 000 o I I .."". 1000000010 1I1110U 1100 0010 Oolll 1000 1000 11 01 1000 01 III 11111111
~7jQ(, 01~IU \ f, II 0 \ '1111 I UOO (I \ /I •••• 1000000010 11111(10 1100 0010 OOltl 1000 1000 1111 1000 01 111 11111111
<!73 q l 01010 10UO 111011 ,100 010 """" 10000001110 1111100 1100 0010 0010 1000 1000 1111 1000 O. III 11111111
".7S4? 01,1 I 0 I (OlIO 1/0011 1)00 o III 1)1)1,0 1000\'00010 1111100 1100 0010 0010 1000 1000 1111 1000 O. 111 11111111
27~'I3 010 I \1 101lU 101111 0,10 Olu 0010 1000000010 1111100 1100 0010 001/) 1000 1000 1111 1000 O. III 111111\1
&!7~() 1 "I n I 0 \ouO 11I1I1 I OliO 0111 OlllU 1000000010 1111100 1100 0010 0010 1000 1000 1111 1000 00 III 11111111c!7410 "1'110 1'0110 I uO II 0'1i) 011 0010 10000000lu 1111100 1100 0010 0010 1000 1000 '1111 1000 00 111 11111111
n'13n I)I"lh (01111 II/III 01.10 010 110 I 0 1000000010 1111100 1100 0010 0010 1000 1000 1111 1000 00 111 11111111
t!711"~ 010111 10'," 10 II I 0110 0\\ LlOIO 1000000010 111/100 1100 00111 0010 1000 1000 1111 1000 00 III 11111111
"7~10 01°10 1000 1111 I I 000 01" ,1010 10000011010 1111100 1100 0010 0010 1000 1000 1111 1000 00 III 11111111-!71171 °1 0 10 101l1l IIi! I 1 000 0111 '1010 1000000010 1111100 1100 0010 0010 1000 1000 till 1000 00 III 11111111
.:/4'10 1111110 \/111" 1"111 000 u II 0010 1000000010 'Llll100, 1100 0010 0010 1000 1000 1111 1000 00 III 11111111

Fig. 88.

De tijd in fig. 88 wordt aangegeven in zg. timeslots, el k timeslot duurt

hi er 5 nsec. A11een die regels zijn afgedrukt waarin een toestandverandering

optreedt.

De beperkingen van dit progral1Tl1a moe ten niet uit het oog worden verloren.

Het programma kent maar twee stabiele toestanden en a11e overgangen worden

als ideale fl anken beschouwd. Alle belastingen kunnen all een in rekening

worden gebracht als capaciteiten t.o.v. aarde. Ook kan de weerstand van de
bedradi ng, die in sommige geva 11 en kan oplopen tot 30k~, kan niet in

rekeni ng worden gebracht. De ontwerper moet zich van deze beperkingen bewust
zij n, met name bij het maken van de 1ayout. M.b.v. een ander programma,

PHILPAC genaamd, kunnen bepaalde stukken van de schakeling nauwkeuriger
doorgerekend worden; dit programma vraagt echter aanzienlijk meer rekentijd.
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PHILSIM is binnen zijn beperkingen toch een betrouwbaar programma en levert
een kompakte output. De rekentijd is nog wel acceptabel, hoewel er voor
de ru;m 210000 timeslots a 5 nsec van een vrij groot circuit als de OQ8816
toch nog ongeveer 4 uur CPU-tijd nodig is.
Het is mogelijk om uit simulatie van het PHILSIM-programma een testpatroon
af te lei den voor het genereren van een testertape.
Voor meer informatie over PHILSIM en de daarin beschikbare commando's
wordt verwezen naar lit. 8.

9.4. De layout

De layout van de COMPACT-LOGIC cellen zal worden besproken aan de hand van
een voorbeeld. In fig. 89 staat het logische symbool van een NAND-poort met
twee inputs en daarnaast het elektrische vervangssehema van deze poort voor
01OS.

p

l....--+---r----L...---CJ 0,
I, 0---1

12 C1--+----........~

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

--------........----- Vss

Fig. 89.

In de gebruikte bibliotheek heet deze poort "ANAND2". Elke basis-eel heeft
een konstante hoogte en een variabele lengte, zoals is aangegeven in
de layout van de eel in fig. 90. De in- en output signalen kunnen zowel aan

Fig. 90 80fl

3x20-60,4l • I

11 20jU 12'

\r-]I

I I
I 1

- -6fl

_Vss
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bovenzijde als aan de onderzijde van de eel worden aangesloten, zodat het
niet nodig is om rondom een eel heen te gaan.
Omdat de eel len een konstante hoogte hebben is het duidelijk dat ze in
rijen geplaatst worden. De voedingssporen van de eel len van een rij liggen
in elkaars verlengde. Deze teehnologie heeft twee lagen bedrading.
Een in aluminium, waaronder ook de voedingssporen en een in polysilieon,
een zwaar gedoopt halfgeleider materiaal, dat onder het aluminium ligt.
Aluminium sporen lopen in het algemeen alleen in horizontale riehting
evenwijdig aan de voedingssporen. De polysilieonsporen lopen zowel

rand basis-eel len

Fig. 91.

horizontale
bedrading
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horizontaal als verticaal. In fig. 91 staat het principe van de layout
weergegeven. De dikke zwarte banen zijn de aluminium voedingssporen VDD
en VSS ' De bondingpads, de uitgangstransistoren en de ingangsprotecties
liggen in de rand tussen een VDD en een VSS spoor in.
De cellen liggen in horizontale rijen binnen de ring van het VSS spoor.
Bovenin zoln rij loopt een VDD en onderin een V5S spoor.
In fig. 91 zijn 5 van deze rijen getekend. In deze rijen lopen tussen de cellen
door, en ook wel dwars door de cellen heen. verticale polysilicon sporen.
Tussen de rijen in lopen in horizontale richting de aluminium sporen.

Figuur 92 geeft een overzicht van de verdeling van de verschillende onderdelen
van de schakeling, zoals die in de hoofdstukken 6 en 7 staan beschreven.
over het oppervlak" (zie ook de figuren 17 en 21). De 36 bondingpads in de
rand vallen direkt op. De sequencers, die verdeeld zijn over de vier niveau's
SO, 51, 52 en 53 en die de besturing verzorgen nemen ongeveer 30% van het
oppervlak in beslag. De rand neemt ca. 16% in en de registers exclusief
de BCD-teller en de instruktiedecodering ongeveer 10% resp. 6%.

0 0 0 0 0 0 0 D D
Instruktiedeeodering

0

I
~

0..
! ....

0lD- g
lDZ"', Q.
0 aequence,. U

~
D

D 51

0
sequencers

0 52
0

aequenee..

D 53
~

.!!
!

L- a
:E

0 .. •..
;;

MqUeneer OJ D-register,... ';;,..
~

~e so bullerfllpflop.
u

• ..! Ci
..

Q,

0
q;

0 i - 0 bit-pointe, ~..
~ ~ 2~ •.. .. 05 ,;

~ Q, ... u- c.,
E ... 0... .. III uc 0

0 1 u

~

0
schuil- 0
register

0... ...
c c
~ f.- woord.

B-regilter A-regilter lola - regilter ~

pointer D

0 DPHC
I

D 0 0 0 I data-I/O jD 0 0 0 0

Lkraabaan

Fig. 92.
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We zien ook dat de BCD-teller in het MQ-register ongeveer even groot is
als heel register met vier woorden.

9.4.1. INTER

INTER is een computerprogramma vaor het genereren van informatie voar
het maken van maskertapes voar logische circuits. De logische basiscellen
maeten in rijen worden geplaatst en van twee zijden kunnen worden aangeslaten;
verder wardt een interconnectie-mogelijkheid in twee lagen verandersteld.
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Dit programma is oorspronkelijk ontwikkeld voor COMPACT LOGIC cellen in
de LOCMOS technologie.
De plaatsing van de cellen voor de layout gebeurt met de hand.
De beschikbare computerprogramma's zijn namelijk nog steeds niet intelligent
genoeg om een duidelijk betere layout af te leveren dan de ontwerper,
die zijn schakeling door en door kent. De plaatsing van de cellen in
horizontale rijen is relatief en gaat eenvoudig door het opgeven van de
volgorde van de cellen en de verticale verbindingen (zie fig. 93).
De informatie die nodig is om de interconnecties van alle signalen te kunnen
realiseren wordt afgeleid uit de netwerkbeschrijving (zie par. 9.2) zoals
die ook voor PHILSIM is gebruikt. INTER legt nu automatisch in twee lagen,
een in aluminium en een in polysilicon, de bedrading tussen de cellen.
Voor de OQ8816 zijn 31 rijen cellen gebruikt, dit is het maximum aantal wat
in INTER beschikbaar is. De output van dit programma komt via de regeldrukker
(zie fig. 96) en via een plot, die draden, contactgaten en celcontouren in
een grote tekening aangeeft, echter zander signaalnamen. Dit programma heeft
niet de pretentie dat de layout 100% optimaal is maar wel 100% goed.

9.4.2. OPINT

Het is nog steeds zo dat de beste layout wordt verkregen door deze eerst met
de hand te tekenen, en zo de optimale bedrading en plaatsing van de cellen te
vinden. In figuur 94 staat een detail van de met de hand gemaakte layout
tekening van de OQ8816. Aan de hand van deze tekening is de optimale plaatsing
van de cellen en verticale verbindingen voor de invoer van het INTER programma
(zie fig. 93) afgeleid.
Ondanks deze optimale plaatsingen, waaruit een zekere sturing voor het INTER
programma volgt, wordt de bedrading nog niet optimaal gelegd door de computer.
M.b.v. het OPINT-programma is het nu mogelijk om de door INTER gelegde bedrading
zo te verleggen dat deze overeenkomt met wat met de hand was voorgetekend.
Het zal wel duidelijk zijn dat deze werkwijze zeer tijdrovend is, maar het
resultaat is zeker bevredigend. Een voordeel is dat men nu zeker weet dat de
bedrading 100% goed ligt. In figuur 95 staat als voorbeeld een gedeelte van
de invoer van het OPINT-programma.

Het komt nogal eens voor dat de bedrading door het computerprogramma wel
op de juiste wijze wordt aangesloten, maar dat het circuit op die wijze nooit
zal kunnen werken.
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Fig. 95.

De oorzaak hiervan ligt in de verschillende elektrische eigenschappen van de
twee lagen bedrading, het aluminium en het polysilicon.
Een normale input van een basiscel heeft ingangscapaciteit van 100fF,
de capaciteit van de bedrading is ongeveer 0,02fF/fm2. De vierkantsweerstand
van het polysilicon is 30Q, die van het aluminium 0,04Q. De laatste weerstand is
te verwaarlozen, maar de eerste bepaald niet. Een polysiliconspoor dat over de
volle lengte van de clip loopt kan een weerstand hebben van enkele tientallen
kilo-ohms. Een dergelijke verbinding komt overeen met een verdeeld RC-netwerk.
Vooral bij clock-lijnen en bus-lijnen moet men hierop verdacht zijn en zonodig
het ontwerp wijzigen. In het totaal moest het circuit vanwege dit effect en
vanwege de extra fanout van de bedrading op 130 plaatsen veranderd worden.
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Bij de OQ8816 ZlJn de verticale clock- en busverbindingen in de rand gelegd,

zodat ze geheel in aluminium uitgevoerd konden worden (zie fig. 99 en 100).
De output van OPINT komt net zoals bij INTER via de regeldrukker (zie fig. 96)
en de plotter.
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Als de bedrading m.b.v. OPINT zodanig ;5 verlegd dat ongewenste effekten van
lange signaallijnen, zoals boven beschreven, zijn geelimineerd en bovendien

nog oppervlaktewinst (ca. 10%) is behaald, krijgt de layout zijn definitieve
vorm. De capaciteit van de bedrading wondt dan als extra fanout aan de netwerk

beschrijving toegevoegd waarna de definitieve simulatie volgt. Voor meer informatie
over de layout-programma's INTER en OPINT wordt verwezen naar lit. 9.
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9.4.3. CIRCUITMASK (CMSK)

CIRCUITMASK is een computerprogramma voor het ontwerp en de produktie van
maskers voor gelntegreerde schakelingen.
Het ontwerp voor een set maskers wordt een layout genoemd. Deze layout wordt be
schreven als een datapatroon in de CIRCUITMASK-taal. Een datapatroon is opgebouwd
uit andere datapatronen en uit programmapatronen. Een programmapatroon
bestaat uit standaard vormen zoals een rechthoek, een veelhoek, een cirkel enz.
Een data-patroon kan daarom elk deel van de layout beschrijven, van een
enkele rechthoek in een masker tot de volledige layout van een komplete
maskerset. Door het CMSK-programma wordt een magneetband geproduceerd, die
de machines voor de maskerfabricage kan besturen.

De werkwijze om maskertapes te verkrijgen is nu als volgt.
Aan de layout zoals die m.b.v. de programma's INTER en OPINT is verkregen,
moet nu de rand worden toegevoegd. Deze rand bevat de bondingpads, de
uitgangstransistoren en ingangsprotecties met hun aansluitingen en verder alle
aansluitingen voor de voedingssporen van de cellen. De rand moet geheel met
de hand worden opgebouwd uit data-patronen en programma-patronen.
Het programma OPINT, en in principe INTER ook, levert een magneetband met daarop
het data-patroon van alle logische basis-cellen en hun onderlinge bedrading.
Dit is een programma van ongeveer 21000 regels (waarvan ca. 19000 voor de
bedrading) en deze zijn het produkt van het INTER-programma (ca. 3700 regels
exclusief ca. 1500 regels netwerkbeschrijving) en het OPINT-programma
(ca. 3200 regels). In fig. 97 staat als voorbeeld een stukje CMSK-programma.
Het complete CMSK-programma wordt verkregen door samenvoeging van het data
patroon dat door OPINT is geleverd, het data-patroon dat de rand beschrijft
(ca. 500 regels) en de data-patronen van de door de ontwerper zelf
gedefinieerde nieuwe basiscellen. Het resultaat is een magneetband met de
complete beschrijving van de 7 maskers van het PM21-proces (LOCMOS,
zie lit. 11 en 12). Deze maskers zijn:

00 masker (oxide definition = aktieve gebied)
DP masker (deep P-- well)
PS masker (polysilicon)
SN masker +(shallow N )
CO masker (contact windows)
IN masker (aluminium)
CB masker (contact bonding = scratch protection)

In fig. 99 staat een foto van een CMSK-plot met daarin de 4 hoofdmaskers
(00 in groen, PS in rood, CO in zwart en IN in blauw) getekend.
Voor meer informatie over het CIRCUITMASK programma wordt verwezen naar
lit. 10
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III RAlPSd03,1I8S,5Cl7,I>031 :RllU INPUT CONNECT
"? RAlIN,3S0,1I10,701l,71") :YOO ~IJ 3
"3 RAlI,.,,'50,3ClO,ClUO,Clnll) :yno ~IJ 1I
64 RAlIN,2l0,330,101l1l,10';Z) :YOn HIJ 5
"5 RAIIN,230,310,IIA6,IIClt» :yno RIJ 6
bb ~.lIN,Z30,?70,1,532,13110) :YOD HIJ 7
.. 7 ~A(rN,3S0,370,152I1,1532) :YOO HIJ 8
"I! SLD
ItCl SL~' HY,5Cl30,0
70 OIo~~ 5730,200 :DI0Z,OI03,R/W

ENIl ORAND
I::::::::::::::::::::::::::::

PATHRN R4OIO
I 1l1lR"O -3022,3272
2 RIPAR~ -3022,-30A8
3 RACIN,25~4,2"OA,10IlA,2ClIl8)

II U~.NU -3022,-30R8
S TEXT (OU,70,nU811Ib) R ClO,-2851,2117
t> r~xT CI",70,OQ6 Alb) R ClO,-21l51,2117
7 TEXT (IN,70,-NI) n ClO,-~752,2187

8 RA(PS,Z320,231l0,-ISII7,-IS411
Cl RA(P~,?320,21100,-IS31,-1C;25)

10 RA(PS,2320,21120,-14I1J,-11I77)
II RA(PS,~320,211110,-14"7,-llIbl)

lZ AINCU R QO,23110,-151111
13 AI~CO ~ ClO,21100,-1528
III AINCD P QO,21120,-11I80
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Ib RA(~S,23111,238b,-1551,-ISJ7)

17 RAC PS,23Cl4,2110b,-153S,-1521)
III HA(PS,2QIIl,2Q2I>,-IIIA7,-11I73)
ICl RA(PS,211311,2114b,-11I72,-11I56)
20 ~OLY(PS,-2703,2AAS,-211110,28ClI,-2bCl7,ZCl84)

21 PA(PS,-IObA,-ClI7,ZCl~q,2q75):INSI

ZZ RA(PS,-Cl23,-ClI7,ZQbCl,2QqZ):INSI
23 WA(PS,-1503,-13S7,ZClS2,2Cl72):(NSO LINKS YERT.
24 ~A(PS,-13b3,-8Q7,2ClS2,2ClS8):lNSO HORIZ.

U'O llANO
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : :

PAlft.PN Cf.LLEN
I ANA~02 NY,-b'O,-2I1S6: ~C.A

2 A~OI/2 HY,-880,-Z4SI>: ~C.R

3 ANAN02 ~y,-Q40,-21150: NC.C
4 ANOH2 ~y,-IIIIO,-Z1I56: ~C.D

5 ANANDZ HY,-1200,-2I1S.; HC.E
I> ANUR7 HY,-I~~O,-2Q56: NC,F
7 ANANOZ MY,-14~O,-2115b: HC.G
8 ANDRZ NY,-I.AO,-Z4So: MC.H
Cl THIDP N',-740,-2I1S": MC.I

In TRIOP MY,-1000,-21156: NC.J
II THIDP NY,-IZ.0,-211Sb: NC.K
12 TQI0P HY,-1540,-211';b: HC.L
13 AINI MY,-1740.-2450: HC.H
14 AINI MY,-17~1l,-211~6: NC.N
IS AGSI HY,-obO,-2Zbll: H8XA.AO
10 RELIN HY,-640,-22b41 H8XA,CO

Fig. 97

In figuur 98 staan de afmetingen van het kristal van de OQ8816 en de

omhulling waarin het ;s gemonteerd is op ware grootte afgebeeld.

J_-o·
6.36mm

-f-- I I
I I-. .-
I I

5.93mm

Fig. 98
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Fig. 99
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10. Resultaten

De definitieve OQ8816 is 5,93 mm breed en 6,36 mm hoog, wat resulteert in

een oppervlakte van 37,7 mm2. Oat is tot nu toe het grootste LOCMOS IC
dat door de PhilipsjElcoma fabriek in Nijmegen is gemaakt.
Het vorige grootste LOCMOS IC van Nijmegen was de Adres Processor (008815)
met ongeveer 26,5 mm2. De Data-Processor is opgebouwd uit 7944 transistoren
en de Adres-Processor uit 6213 transistoren. De bedrading voor de interconnectie
van de basiscellen van de Data-Processor is ongeveer 1~ meter lang,
inclusief de voedingssporen wordt dit ca. 2 meter.
In fig. 100 staat een foto van een kristal van de OQ8816 afgebeeld.
Uit deze foto blijkt, evenals uit de plot in fig. 99, dat er nog een aantal
lege plekken op de chip zijn, vooral onderin, Het oppervlak kan inderdaad
nog verder verkleind worden tot onder de 37 mm2, maar dan moet wel ruim de
helft van de bondingpads verplaatst worden. Dit laatste heeft tot gevolg dat
de pinning van het IC veranderd moet worden, waarvan werd afgezien,
omdat de layout voor verschillende CPU-kaarten van de PC20 al gereed was.

Nadat m.b.v. het CMSK-programma de maskertapes Z1Jn verkregen kan met de
produktie worden begonnen. Het vervaardigen van de maskers duurt ongeveer
een maand. De zg. "vaders" werden met de lI el ectromask"-machine gemaakt,
de werkmaskers met de silicon-repeater. De diffusie duurt ongeveer twee
maanden, dus 3 maanden na het gereedkomen van de layout kan men de eerste
samples verwachten.

Enkele samples van de Data-Processor zijn o.a.getest op een eenvoudig test
paneel, bij 5V voedingsspanning. Het bleek dat maximale clock-frequentie
waarbij deze IC's nog werkten ongeveer 5MHz was. Als deze samples als nominale
gevallen worden aangemerkt, dan komt deze meting goed overeen met de simulatie
resultaten van PHILSIM. Dat betekent dat we bij 10V voedingsspanning een
maximale clockfrequentie van 15 MHz kunnen verwachten, hetgeen vrijwel hetzelfde
is als bij de Adres-Processor. Dit laatste getal is uiteraard ook een nominale
waarde; voor de worst-case waarden moeten deze snelheden met een faktor Ii a 2
worden verlaagd. Bij metingen op de CP21-kaart van het systeem bleek dat de
maximale clockfrequentie bij 10V voedingsspanning ongeveer 10MHz was.
Deze snelheidsbeperking ligt waarschijnlijk aan de ondersteunende circuits op
de CP21-module en het niet ideaal zijn van het signaal op de ClK-input.
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Fig. 100
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In tabel 16 staat aangegeven hoeveel tijd de uitvoering van elke instruktie
kost. Hierbij is uitgegaan van de CP21 met een voedingsspanning van 10V en
een clockfrequentie van 7 MHz, verder wordt verondersteld dat zowel het
programmageheugen als ook het werkgeheugen een access-tijd hebben van minder
dan 200 nsec. De tijden in deze tabel gelden bij uitvoering van de instruktie.

instruktie tijd
nr. mnemonics in fsec

00 Nap 0,8
01 TRIG 1,4
02 EQL 1,4
03 EQLNT 1,4
04 SHFTL 1,6
05 SHFTR 1,9
06 CNTD 1,9
07 CNTU 1,9
08 SETO 1,4
09 SETl 1,4
10 STRB 1,9 *
11 FTCHB 1,4
12 FTCHC 0,8
13 FTCHD 0,8
14 STRD 1,4 *
15 CaMP 0,8

Tabel 16.

instruktie tijd
nr. mnemonics in fsec

16 AND 0,8
17 ANDNT 0,8
18 OR 0,8
19 ORNT 0,8
20 ADD 0,8
21 SUBTR 0,8
22 MULT 0,8
23 DIV 0,8
24 JSAF 1,0
25 JSAT 1,0
26 RET 1,0
27 END 0,8
28 - 0,8
29 JBRF 1,0
30 JFRF 1,0
31 LSTIO 0,8

* exclusief de uitvoering van een evt.
rekenkundige bewerking.

Als de instruktie niet wordt uitgevoerd omdat niet aan de conditie is voldaan
of omdat in het werkgeheugen reeds de juiste data staan, dit komt voer bij
de een bits schrijfinstrukties (nrs. 1, 2, 3, 8, 9, 10) en bij de COUNT
instrukties (nrs. 6 en 7), dan duurt de instruktie slechts 0,8 fsec.
De STORE-instrukties (nrs. 10 en 14) duren bij het uitvoeren van een reken-

. I .;

kundige bewerking aanzienlijk langer dan nermaal (zie par. 7.6.2, par. 7.6.3
en par. 7.7.1).
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Als vuistregel kan men zeggen dat voor de uitvoering van een optelling of
aftrekking 4 fsec extra nodig is en voor de uitvoering van een gemiddelde
vermenigvuldiging en deling ca. 100 fsec extra.

Bij het testen van de OQ8816-Nl (dat is de eerste versie van de data
processor) bleek dat deze wel korrekt werkt vol gens de simulatie, mcar
niet volgens de specificatie. De fout zit in het comparator-register.
In dit register wordt het resultaat van een vergelijking bewaard; een
vergelijking kan zich over meerdere woorden (zie par. 4.4.7) en hierbij
wordt het resultaat, dat bij de voorafgaande woorden is verkregen, in
rekening gebracht.
Dit laatste gaat in bepaalde gevallen fout, zodat getallen die groter zijn
dan 4 bits niet in een string met elkaar vergeleken kunnen worden.
Het resultaat groter of kleiner is dan onbetrouwbaar. het resultaat gelijk of
ongelijk is wel goed. Wil men toch weten of een bepaald getal van meer dan 4
bits groter of kleiner is dan een ander getal, dan moet men meerdere
FETCH-COMPARE-5TORE-strings gebruiken. Omdat bij de uitvoering van een deling
(zie fig. 35) het comparator-register gebruikt wordt kan de instruktie DIVIDE
niet gebruikt worden omdat het quotient in een aantal gevallen niet goed is.
De oorzaak van deze fout is gelegen in het feit dat de simulatie niet volledig
was.
Dit is een van de zwakke punten van het CAD-systeem. De ontwerper moet van te
voren alle kombinatorische en sequentiele mogelijkheden voorzien en er tevens
voor zorgen dat de simulatie zo kort mogelijk is. Er is echter geen enkele
controle op volledigheid van de simulatie.
Er werd besloten om een verbeterde versie te maken, de OQ8816-N2.
De ingreep in het comparator-register betrof slechts 10 basiscellen en had
geen invloed op het omliggende deel van de schakeling. Tegelijk werd nog een
kleine verandering in de layout van de RELIN-cel aangebracht.

Ook bij de tweede versie bleek vanwege dezelfde reden, een onvolledige
simulatie, een fout te zitten. Deze fout zit in de deling, die bij de vorige
versie (N1) niet kon werken vanwege een fout in het comparator-register.
De oorzaak zit in de sequencer 52C. De BCD-teller in het MQR moet gereset worden
voordat hij kan worden geladen; dit gebeurt in 52C te vroeg (in stand 6 ipv 7),
zodat het quotient, op het laatste cijfer na steeds wordt vernietigd.

Voor de nieuwe versie, de OQ8816-N3 gelden, net als bij het re-design van de
N2-versie, drie uitgangspunten waaraan zolang mogelijk moet worden vastgehouden.
Deze zijn: het oppervlak mag niet groter worden, dwz. de rijen met cellen moeten
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op hun plaats blijven, de snelheid van de schakeling mag niet wezenlijk
achteruit gaan, en tenslotte moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van
de programma's INTER en OPINT. Wat dit laatste betreft kan in principe elke
wijziging op CIRCUITMASK-niveau worden doorgevoerd, maar dan is op evt.
vergissingen geen enkele kontrole meer. Bij de N3-versie is tegelijk nog een
schoonheidsfoutje in de reset-methode van het comparator-register weggewerkt.

Voor de OQ8816-N1 zijn emulsie-maskers gebruikt, en uit de produktie daarvan
zijn 15 plakken voorgemeten. Elke plak van 3 inch bevat ongeveer 100 kritallen.
De opbrengst daarvan bleek ca. 15% te zijn. Voor een dergelijk groot IC is dit
opmerkelijk hoog, maar er moet bij gezegd worden dat deze proef-batch met veel
extra zorg omringd is geweest. Voor de N2-versie zijn ijzeroxidemaskers gebruikt,
dit is een nieuw type masker dat een hogere opbrengst geeft. Voor de OQ8816-N2
ziet de opbrengst van de proef-batch er gunstig uit; de instruktie DIVIDE is
hier wel buiten beschouwing gelaten. Voor de OQ8816-N3 zijn nog geen maskers
gereed. De tot nu toe gemeten opbrengst van de Adres-Processor bedraagt ca. 15%.
Men moet de hier gegeven cijfers over de opbrengst niet als maatgevend
beschouwen, hiervoor zijn nog te weinig plakken gemeten en deze waren alle
uit dezelfde batch. Bovendien geven proef-batches bijna altijd een hogere
opbrengst.

Ondanks de fouten in de N1- en N2-versies van de OQ8816 mag het projekt toch
als geslaagd worden beschouwd. De gevraagde clockfrequentie, 7 MHz bij 10 V
voedingsspanning, is gehaald. De PLC-2 is met de OQ8816-Nl op de Hannover-Messe
in april 1980 gepresenteerd onder de naam PC20.
Bij de Nl-versie werkt de instruktie COMPARE maar half en de instruktie DIVIDE
werkt niet. De overige instrukties werken geheel naar wens. Bij de N2-versie
werkt alleen de DIVIDE instruktie nog niet, dit moet in de N3-versie verholpen
zijn. Het re-design voor de OQ8816-N3 geeft geen problemen voor de layout.
De N1- en N2-versies zijn in de handel gebracht. De gebreken daarin kunnen
met software-middelen worden overbrugd, dit gaat dan natuurlijk wel ten koste
van snelheid, ruimte in het programmageheugen en bedieningsgemak

De planning van dit projekt is aanzienlijk uitgelopeh, hiervoor kunnen
verschillende redenen worden aangegeven. De belangrijkste zijn: gebrek aan
ervaring bij de ontwerpers met maken van een dergelijk groot circuit, de
onregelmatige struktuur van de schakeling, wat niet alleen bij de simulatie
maar vooral ook bij de layout veel problemen opleverde, het tot de uiterste
mogelijkheden gebruiken van verschil1ende CAD-programmals en de fouten die
daar soms vanwege de nieuwheid nog in zaten, en tenslotte de lange wachttijden
voor de computer en de vele storingen daarin.
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