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Samenvatting

Ret resultaat van dit afstudeerproject is een systeem, bestaande uit zowel hardware
als software, dat de basis vormt van een ontwikkelsysteem voor de digitale signaal
processor PCB5010/ll van Philips. De hardware is hierbij als insteekkaart voor een
IBM-PC XT gerealiseerd. Met het systeem kan de PCB5010 versie real-time worden
geemuleerd. Riervoor wordt een interface, die pin-compatibel is met de PCB5010,
naar buiten gevoerd. Ret software deel wordt gevormd door de systeem
programmatuur. Riermee wordt de software bedoeld die, voortbouwend op de
nardware laag, de fundamentele mogelijkheden van het ontwikkelsysteem realiseert.
Voor de bediening van het uiteindelijke ontwikkelsysteem resteert nu nog een user
interface, die weer voortbouwt op de systeem-programmatuur. Riertoe is reeds een
aanzet gegeven.

Ret systeem voorziet in een aantal mogelijkheden om de executie van een
gebruikersprogramma te onderbreken. Zo'n onderbreking, 'break' genaamd, kan
bijvoorbeeld gebeuren bij het ophalen van een instructie. Er is dan sprake van een
'breakpunt', waarvan er acht zijn voorzien. Aan een breakpunt kan tevens een 'event
teller' worden gekoppeld, die pas na een aantal keren de break laat plaatsvinden.
Verder zijn er nog een aantal andere, meer specifieke, vormen van een break
mogelijk. Ook kan, op ieder gewenst moment, de programma-executie worden
onderbroken via een 'halt' commando. Na een break zijn dan de interne status van de
dsp en de inhoud van zowel programma- als datageheugen direct toegankelijk.

Om het programmaverloop tot in detail te kunnen bekijken, voorziet het systeem in
een aantal mogelijkheden. Allereerst is er de 'single/multi-step mode', waarmee het
gebruikersprogramma in stappen van een of meer instructies kan worden gevolgd.
Ret programma wordt dan echter niet real-time uitgevoerd. Een mogelijkheid die
hierin weI voorziet is het 'tracen'. Ret gevolgde programmaverloop wordt namelijk .
real-time opgeslagen, zodat een gebruiker daarna kan zien wat er is gebeurd. Na een
break is het dan mogelijk om 2048 instructies in het verleden te kijken. Ook worden
hierbij steeds enkele belangrijke in- en uitgangen van de digitale signaal processor
opgeslagen, zodat op beperkte schaal de interactie met de omringende hardware kan
worden bekeken.

Bij de realisatie van het systeem is getracht te voorzien in een zo groot mogelijke
functionaliteit. Doel hierbij was tevens restricties aan extra wensen tot een minimum
te beperken. Om deze flexibiliteit te bereiken is de functionaliteit zoveel mogelijk in
de software geYmplementeerd. De omvang van hardware en systeem-programmatuur
bevestigen dit. Aan de user-interface nu de taak om, via een gebruikersvriendelijke
bediening, het ontwikkelsysteem te kompleteren.
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Inleiding

Signalen hebben in de samenleving altijd een belangrijke rol gespeeld. Zo wordt er
bij communicatie voortdurend gebruik van gemaakt. De informatie die een zender
wenst te versturen wordt omgezet in een signaal en vervolgens verzonden. De
ontvanger probeert daarna de gewenste informatie uit het signaal af te leiden.

Ook in vele andere disciplines zijn signalen in allerlei verschijningsvormen terug te
vinden. De gewenste informatie kan echter vaak niet direct uit de signalen worden
afgeleid. Tevens kan het voorkomen dat de signalen niet vrij zijn van ruis. De
bruikbaarheid ervan kan dan door signaalbewerking worden verbeterd. Tot voor kort
gebeurde dit altijd analoog. Momenteel worden signalen echter steeds vaker digitaal
bewerkt.

Digitale signaalbewerking vereist meer hardware dan conventionele analoge
signaalbewerking. Er is immers pre- en postfiltering nodig en tevens A/D- en D/ A
conversie. Ook kan digitale signaalbewerking niet op signalen van willekeurig hoge
frequentie worden toegepast. Deze nadelen worden echter ruimschoots overvleugeld
door de geboden voordelen. Door het systeem programmeerbaar te maken wordt een
grote flexibiliteit verkregen. Andere voordelen zijn stabiliteit en reproduceerbaarheid.
Ook zijn er geen afregelingen vereist. Het realiseren van deze systemen met behulp
van micro-electronica biedt tenslotte ook hier de voordelen van kleine afmetingen,
hoge betrouwbaarheid, laag stroomverbruik en lage kosten.

Systemen voor digitale signaalbewerking kunnen daarom met winst worden gebruikt
om analoge systemen te vervangen. Ook kunnen ze worden gebruikt in nieuwe
systemen die met analoge technieken niet rendabel zouden zijn. Digitale signaal
processoren worden dan ook op steeds grotere schaal toegepast. De systemen waarin
ze worden geYmplementeerd nemen verder in complexiteit aIleen maar toe. Bij het
ontwikkelen van dergelijke systemen vormen goede hulpmiddelen derhalve een
noodzaak.

Digitale signaalbewerking vormt een van de onderzoeksterreinen van de vakgroep
Theoretische Elektrotechniek. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de digitale
signaal processor PCB5010/11 van Philips. Goede hulpmiddelen waren hiervoor
echter niet beschikbaar. Doel van dit afstudeerproject was derhalve de realisatie van
een ontwikkelsysteem voor deze digitale signaal processor. In dit verslag wordt eerst
de probleemstelling behandeld. Daarna wordt deze, volgens een top-down
ontwerpmethodiek, uitgewerkt. Tenslotte komen dan realisatie en implementatie van
de benodigde hardware en software aan de orde.

4



J Het afstudeerprQject

De titel van dit afstudeerproject luidt 'Realisatie van een ontwikkelsysteem voor de
digitale signaal processor PCB5010/11'. Aan deze titel kunnen drie aspecten worden
onderscheiden, die in de volgende paragrafen aan de orde komen. Allereerst wordt
beschreven wat een digitale signaal processor eigenlijk is. Vervolgens worden drie
vormen van een ontwikkelsysteem behandeld. Tenslotte komen realisatie-aspecten
aan de orde.

1.1 De digitale signaal processor

Kenmerkend voor digitale signaalbewerking is dat het doorgaans om real-time
bewerking gaat. Essentieel is dan een hoge verwerkingssnelheid. Hoewel een digitale
signaal processor in principe op een gewone microprocessor lijkt, vormt dit real-time
aspect het essentiele verscbil. Hij is immers specifiek voor digitale signaalbewerking
ontworpen, hetgeen in zijn architectuur naar voren komt. Een aantal kenmerkende
aspecten van deze architectuur zuBen nu worden beschreven.

Bij digitale signaalbewerking moet een bemonsterd signaal, dat is opgeslagen in het
geheugen, vaker een of meer periodes worden vertraagd. Bij een gewone
microprocessor moet dan iedere bemonsteringswaarde apart uit het geheugen worden
gelezen. Vervolgens moet deze waarde een of meerdere geheugenplaatsen verder
worden weggeschreven. Dit aantal stemt overeen met het aantal periodes dat het
signaal moet worden vertraagd. De tijd die voor de totale bewerking vereist is wordt
dus gevormd door N*2*trw , waarbij N het aantal bemonsteringswaardes is en trw de
tijdsduur van een lees/schrijf-operatie. De architectuur van de digitale signaal
processor is zo ontworpen, dat een zelfde bewerking in zijn geheel in een instructie
cyclus kan worden uitgevoerd.

Een ander typisch kenmerk van digitale signaalbewerking is, dat er vaak
vermenigvuldigd en daarna opgeteld moet worden. Bij digitale filters moet
bijvoorbeeld steeds met een factor worden vermenigvuldigd, waarna het resultaat bij
het resultaat van een andere vermenigvuldiging wordt opgeteld. Vermenigvuldigen en
optellen kan bij een digitale signaal processor in een instructie-cyclus plaatsvinden.
Ook is hierbij dan meteen schaling van bet resultaat mogelijk, om overflow
verschijnselen te voorkomen.

De meeste microprocessoren hebben een klassieke 'von Neuman' architectuur. Het
nadeel hiervan is de gemeenschappelijke bus, die elke uitwisseling van informatie
tussen de verschillende onderdelen van de processor afhandelt. Intern gebeurt alles
dus sequentieel. Voor hoge snelheden is het dan ook noodzakelijk over te gaan op
een 'non-von Neuman' architectuur. Digitale signaal processoren hebben meestal een
Harvard-architectuur, waarbij programma- en datagebeugen apart uitgevoerd en via
aparte bussen bereikbaar zijn. Daar de accumulator van twee operanden tegelijk
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moet worden voorzien, zijn er vaak ook voor de data nog meerdere bussen
beschikbaar. Zo is er intern dus een bepaalde mate van parallellisme gei"ntroduceerd,
hetgeen de snelheid verhoogt.

De plaats waar operanden gelezen en resultaten weggeschreven worden moet steeds
worden berekend. Er kan hierbij aan incrementering en verhoging met een bepaalde
stap worden gedacht, al dan niet via een modulo telling met een bepaalde grootte. Bij
een vermenigvuldiging moeten zelfs twee operanden opgehaald en een resultaat na
verloop van tijd weggeschreven worden. Er zijn in principe dus drie
adresberekeningseenheden nodig. Bij digitale signaal processoren zijn dan ook
meestal een of meer adresberekeningseenheden terug te vinden.

Indien de duur van een instructie lang is, zoals bij een vermenigvuldiging, duurt het
dus ook lang voor het resultaat beschikbaar is. Het resultaat is echter vaak in de
volgende instructie nog niet nodig. Door de parallelle architectuur van digitale signaal
processoren zou dan tevens een andere bewerking uitgevoerd kunnen worden.
Derhalve wordt vaker pipelining toegepast. Terwijl op de achtergrond de vorige
instructie wordt afgehandeld, kan de nieuwe instructie reeds worden uitgevoerd.
Indien het resultaat van de bewerking een of meer instructies later bekend wordt,
kan dat worden gebruikt.

Tenslotte draait de digitale signaal processor gewoonlijk op een veel hogere
klokfrequentie dan gewone microprocessoren.

1.2 Ontwikkelsystemen

Indien er complexe systemen worden ontwikkeld is de kans op fouten zeker niet
uitgesloten. De ontwerper heeft dan behoefte aan hulpmiddelen om deze fouten te
lokaliseren. Daar in complexe systemen vaak processoren voorkomen, kunnen in
zowel hardware als software problemen optreden. Met behulp van apparatuur,
varierend in complexiteit van oscilloscoop tot logic analyzer, kunnen hardware
problemen worden opgelost. Tevens kan het directe effect van software op de
hardware worden geconstateerd. Daar de processor via zijn in- en uitgangen
communiceert met de hem omringende hardware is dit immers meetbaar. Software
bei"nvloedt echter ook de interne status van de processor en de inhoud van de
geheugens. Dit is moeilijk of niet te meten.

Om toch ondersteuning te hebben bij software-ontwikkeling kan men in eerste
instantie gebruik maken van een ontwikkelsysteem in de vorm van een simulator. Dit
bootst de processor volledig na in software. De werkelijke executiesnelheid van de
instructies wordt echter bij lange na niet gehaald. De simulator biedt de mogelijkheid
om het programmaverloop te bekijken en te veranderen. Verder kunnen, na
onderbreking van de programma-executie, de interne status van de processor en de
inhoud van de geheugens worden bekeken en veranderd. Externe ingangen van de
processor kunnen door handmatige invoer of via data uit files voor het programma
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beschikbaar worden gesteld. Zo ook kunnen tenslotte externe uitgangen op het
schenn getoond of in files opgeslagen worden. Een simulator biedt dus uitgebreide
testmogelijkheden voor software, hetgeen voor de ontwikkeling ervan belangrijk, zo
niet noodzakelijk is.

Bij een ontwikkelsysteem in de vorm van een emulator wordt de processor real-time
in hardware nagebootst. Aan de buitenwereld wordt een interface, die pin-compatibel
is met de processor, aangeboden. Deze kan vervolgens in een bepaalde schakeling
worden geprikt op de plaats waar zich normaal de processor bevindt. De emulator
b}edt verder dezelfde mogelijkheden als de simulator, aIleen nu real-time. Via de
externe in- en uitgangen kan de emulator nu echter ook communiceren met de hem
omringende hardware. Op deze wijze kan de interactie tussen het programma en de
schakeling waarin de processor zich nonnaliter bevindt volledig worden getest.

Het hart van de emulator wordt gevormd door een zogenaamde bond-out versie van
de te emuleren processor. Hierbij worden, naast de gewone aansluitingen, een aantal
interne signalen tevens naar buiten gevoerd. Zo kunnen bij een processor, die
normaliter intern programma- en data-ROM bevat, de betreffende bussen en
stuursignalen naar buiten worden gevoerd. Hierop kan dan RAM worden
aangesloten, zodat data en programma naar behoefte te veranderen zijn. De extra
aansluitingen kunnen tevens worden gebruikt om het programmaverloop te sturen. Zo
kunnen ze voortdurend worden vergeleken met een vooraf ingestelde waarde. Indien
deze waarde wordt aangenomen kan de programma-executie worden onderbroken.
Op deze wijze zijn allerlei stopcriteria voor de processor te realiseren.

Indien de emulator wordt voorzien van een geschikte interface, kan deze tevens
worden gebruikt als een algemeen ontwikkelsysteem. Zo biedt een interface naar
analoge externe signalen de mogelijkheid om algorithmen voor digitale
signaalbewerking te implementeren. Het voordeel hierbij is dat, indien het resultaat
niet met de verwachtingen overeenstemt, op een gemakkelijke wijze kan worden
nagegaan waar de discrepanties ontstaan.

1.3 Realisatie-aspecten

Als afstudeerprojeet is gewerkt aan een ontwikkelsysteem voor de digitale signaal
processor PCB5010/11 van Philips. Met het systeem kan de PCB5010 versie real-time
worden geemuleerd. Aan de buitenwereld wordt hiervoor een interface aangeboden,
die pin-compatibel is met de PCB501O. Voorzien van een reeds aanwezige analoge
interface kan de emulator tevens als algemeen ontwikkelsysteem worden gebruikt.
Het systeem wordt gerealiseerd als een insteekkaart voor een slot in een IBM-PC XT.
De bediening van het ontwikkelsysteem vindt dan plaats via de Pc. In de rest van het
verslag zal de microprocessor in de PC 'host' en de digitale signaal processor 'dsp'
worden genoemd.
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De emulatie van de dsp vindt real-time plaats. Tijdens de executie van het
gebruikersprogramma bevindt het ontwikkelsysteem zich in de zogenaamde 'emulatie
mode'. Hierin worden slechts enkele belangrijke in- en uitgangen bemonsterd en op
het scherm weergegeven. Op basis van een aantal stopcriteria kan de programma
executie worden onderbroken. Die onderbreking van de programma-executie wordt
een 'break' genoemd.

Na een break komt het ontwikkelsysteem in de zogenaamde 'break-mode' terecht. Op
dat moment kunnen de interne status van de dsp en de inhoud van zowel programma
als datageheugen op het scherm worden bekeken en veranderd. Ook kan worden
nagegaan wat het gevolgde programmaverloop is geweest v66r de onderbreking. Om
dit mogelijk te maken worden in de emulatie-mode steeds de programma-teller en
enkele belangrijke in- en uitgangen opgeslagen. Zodoende kan na een break worden
nagegaan welk programmaverloop de dsp heeft gekend, hetgeen 'tracen' wordt
genoemd. Ook kan dan op beperkte schaal worden bekeken of de interactie met de
aangesloten schakeling, via de in- en uitgangen, overeenstemt met de verwachtingen.
Via een reverse assembler worden de instructies hierbij in mnemonics weergegeven.

Indien de gebruiker weer naar de emulatie-mode terug wH, om de programma
executie voort te zetten, wordt de break-mode verlaten. Er wordt dan terug
gesprongen naar de plaats waar de break plaatsvond, zodat het programma verder
kan worden uitgevoerd. Hierop zijn twee uitzonderingen. Allereerst kan de gebruiker
de dsp namelijk resetten. Tevens kan hij de programma-teller aanpassen. In deze
gevallen wordt de programma-executie op een andere plaats voortgezet.

Een break kan op verschillende manieren worden gei'mplementeerd. Allereerst is er
de 'break op een instructie'. Zodra de instructie wordt opgehaald vindt de break
plaats. Het adres van deze instructie wordt een 'breakpunt' genoemd. Bij een
breakpunt kan tevens een 'event-teller' worden ingeschakeld. Er kan dan een waarde
worden ingesteld, die bepaalt hoe vaak het breakpunt moet worden gepasseerd,
voordat de break daadwerkelijk plaatsvindt. Door meerdere breakpunten te
implementeren, kan op bepaalde strategische plaatsen in een programma een
onderbreking worden geforceerd. Aan de hand van de interne status van de dsp, de
inhoud van de geheugens en het gevolgde programmaverloop, kan dan de correcte
werking van het programma worden getest.

Een algemenere vorm van een breakpunt vormt de 'break op adresgebied'. In dit
geval vindt de break plaats als een instructie uit een bepaald deel van het programma
wordt opgehaald. Dit deel moet dan een opeenvolgende groep van instructies zijn.
Indien onduidelijk is welk deel van het programma wordt uitgevoerd, kan dat met
deze break worden gelokaliseerd. De break vindt dan plaats en dus wordt de
emulatie-mode verlaten. Indien bekend is welk deel van het programma wordt
uitgevoerd, kunnen door tracen en het zetten van breakpunten het exacte
programmaverloop en het effect ervan worden bekeken.

Verder kunnen nog twee specifieke break's worden onderscheiden. Dit zijn de 'break
op een sprong-instructie' en de 'break op een bepaalde waarde'. In dit laatste geval
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kan deze waarde de inhoud van een register of een uit het geheugen opgehaalde
waarde zijn.

Tenslotte is er nog de 'halt'. Hiermee kan de gebruiker op ieder willekeurig moment
de programma-executie onderbreken. Hij kan dan tussentijdse resultaten bekijken en
veranderen, om vervolgens de programma-executie voort te zetten.

Een bijzondere mode van emulatie is de single-step mode. In dit geval komt het
ontwikkelsysteem na iedere executie van een instructie in de break-mode. Zo kan het
programmaverloop en het effect ervan instructie-gewijs worden bekeken. De multi
step mode is hierbij een uitgebreide vorm van de single-step mode. Het
ontwikkelsysteem komt dan na een bepaald aantal instructies in de break-mode. In
feite wordt dan een aantal malen een single-step uitgevoerd.

De bediening van het ontwikkelsysteem vindt plaats via de Pc. De software wordt
voor een deel geschreven in Turbo Pascal en voor de rest in de PCB5010/ll
assembler. Tenslotte moet hierbij nog veel aandacht worden besteed aan het
realiseren van een gebruikersvriendelijke user-interface. Deze maakt het dan mogelijk
het ontwikkelsysteem op een eenvoudige wijze te gebruiken.
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2 Functionele delen van het ontwikkelsysteem

Het ontwikkelsysteem kan worden opgesplitst in een aantal functionele delen. Deze
kunnen onafhankelijk van elkaar worden gerealiseerd. Voorwaarde is hierbij weI dat
de interface tussen de delen van te voren is vastgelegd. Per functioneel deel kan
vervolgens worden gekeken hoe hardware en software zo efficient mogelijk
gecombineerd kunnen worden voor de realisatie van het deel. Ook hier moet dan de
interface, tussen hardware en software, van te voren worden vastgelegd.

De functionele delen van het ontwikkelsysteem zijn de volgende :

- 1. De user-interface,
- 2. de DOS-functies,
- 3. het gebruik van break's,
- 4. het bekijken en veranderen van de interne status van de dsp,
- 5. het bekijken en veranderen van het datageheugen,
- 6. het bekijken en veranderen van het programmageheugen,
- 7. het nagaan van het gevolgde programmaverloop en
- 8. de interface tussen host en dsp.

Figuur 1 De functionele delen van het ontwikkelsysteem in schematische vorm

In het schematische overzicht van figuur 1 is weergegeven hoe de functionele delen
met elkaar samenhangen. In de volgende paragrafen worden ze nu afzonderlijk
besproken.
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2.1 De user-interface

Het bovenste blok in figuur 1 wordt gevormd door de user-interface. Zoals de naam
reeds zegt, realiseert dit blok een gebruikersvriendelijke interface naar de gebruiker
van het ontwikkelsysteem. Hierbij wordt steeds gezocht naar een compromis tussen de
hoeveelheid informatie die op het scherm wordt getoond en de overzichtelijkheid van
de gepresenteerde informatie.

De kern van de user-interface wordt gevormd door het gebruik van een
standaardscherm, waarop zowel de interne status van de dsp, een deel van een
geheugen, als een deel van het gebruikersprogramma in mnemonics wordt
weergegeven. Via een command line interpreter, cursor keys of muis besturing kan
een gebruiker zijn wensen dan kenbaar maken. Tenslotte vindt de toegang tot andere
mogelijkheden, waarin het standaardscherm niet voorziet, plaats via pull-down
menu's.

De gehele user-interface bestaat uit software, die draait op de Pc. De user-interface
maakt, zoals in figuur 1 te zien is, weer gebruik van andere functionele delen.

2.2 De DOS-functies

In dit blok worden die functies gerealiseerd die DOS gebruiken. Zo moet een
gebruiker een programma of data kunnen opvragen en bewaren. Tevens moet het
mogelijk zijn de source van een programma te veranderen. Daarna moet hij de
veranderde source overnieuw kunnen assembleren. In principe realiseert dit blok dus
een interface van het ontwikkelsysteem naar DOS. Ook hier bestaat het geheel uit
alleen software, waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van enkele bestaande
programma's, zoals een editor en een assembler.

2.3 Ret 2ebruik van break's

Zoals reeds eerder vermeld zijn er meerdere vormen van een break. De break op
instructie is echter verreweg de belangrijkste en wordt nu eerst behandeld. In principe
moet steeds worden gecontroleerd of een breakpunt wordt bereikt. Indien dit zo is
moet de event-teller worden aangepast. Zodra het breakpunt het gewenste aantal
malen gepasseerd is, bereikt de teller zijn eindwaarde. In de rest van dit verslag wordt
gezegd dat de teller, als deze zijn eindwaarde bereikt, 'uitgeteld is'. De dsp springt
dan naar een apart programma, de 'breakhandler', dat met de host communiceert. De
break vindt vervolgens plaats, waarna het ontwikkelsysteem in de break-mode terecht
komt.
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De meest voor de hand liggende oplossing wordt gevormd door de host het breakpunt
te laten detecteren. Deze moet dan voortdurend de programma-teller van de dsp, dus
de adresbus van het programmageheugen, bekijken. Indien het breakpunt wordt
bereikt kan de host de event-teller in zijn geheugen aanpassen en indien nodig de
break laten plaatsvinden. Om dit te realiseren moet de host echter vele malen sneller
zijn dan de dsp, hetgeen absoluut niet het geval is.

Indien software-matig niet aan de snelheidseisen kan worden voldaan, wordt meestal
overgegaan op implementatie in hardware. Dit is schematisch in figuur 2
weergegeven.

SREAKPUNT
REGISTER I------!

COMPARATOR EVENT
TELLER

BREAKPUNT
DETECT

Figuur 2 Implementatie van de break op instructie in hardware

De host zet in dit geval het breakpunt in een register. Dit register wordt via een
comparator steeds vergeleken met de programma-teller van de dsp. Indien ze gelijk
zijn wordt een telpuls gegeven aan de event-teller. Zodra deze uitgeteld is vindt de
break plaats. Deze methode werkt volledig real-time, maar heeft als nadeel de
omvangrijke hardware. Per breakpunt zijn immers een register, een comparator en
een teller vereist. Ook wordt op deze wijze een stuk flexibiliteit ingeleverd.

Een implementatie die deze nadelen niet heeft is die in software bij de dsp zelf. Deze
is mogelijk omdat de host het programma van de dsp toch moet kunnen veranderen.
In figuur 3 is het principe ervan weergegeven.

De instructie, waarop de break plaats moet vinden, wordt vervangen door de
instructie 'Goto breakhandler'. De dsp springt dan naar het programma dat de
afhandeling van de break regelt. Daarin wordt allereerst de event-teller aangepast en
indien deze uitgeteld is, vindt de break definitief plaats. AIs de teller nog niet
uitgeteld is wordt de oorspronkelijke instructie uitgevoerd en wordt de breakhandler
weer verlaten. In dit geval blijft het ontwikkelsysteem in de emulatie-mode.

Het real-time aspect blijft bij deze implementatie in principe gewaarborgd. Zo
verloopt tussen de breakpunten alles real-time. Indien een break plaatsvindt komt het
ontwikkelsysteem in de break-mode waarin de emulatie toch gestopt is. AIleen voor
het aanpassen van de event-teller is een korte tijd nodig, waarin het real-time aspect
niet geldt. Het grote voordeel van deze methode is de enorme besparing aan
hardware en de vergroting van de flexibiliteit. Derhalve is voor deze methode van
implementatie gekozen.
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Figuur 3 Implementatie van de break op instructie in software

Voor de break op adresgebied en de break op sprong-instructie gelden in principe
dezelfde oveIWegingen als bij de break op instructie. Ook hier is gekozen voor de
software implementatie. Het real-time aspect geldt hier echter volledig. Er hoeft
immers geen event-teller aangepast te worden, zodat de break onmiddelijk
plaatsvindt.

De break op waarde is niet in hardware implementeerbaar omdat de interne registers
van de dsp ruet meetbaar zijn. Bij deze break wordt de programma-executie van de
dsp na iedere instructie even onderbroken. Vervolgens wordt via software getest of de
waarde overeenstemt met het stopcriterium. Indien dit zo is vindt de break plaats. Er
wordt dus zeker ruet real-time geemuleerd.

Van de diverse vormen van een break is de 'halt' duidelijk de eenvoudigste. Zodra
een 'halt' gewenst is vindt de break meteen plaats.

De single-step en multi-step mode zijn gerealiseerd via specifiek gebruik van de
break. Na iedere instructie vindt dan een break plaats. Bij de multi-step mode komt
bet ontwikkelsysteem echter pas na een vastgesteld aantal break's daadwerkelijk in de
break-mode.

~4 Het bekijken en veranderen van de interne status van de dsp

Na een break komt het ontwikkelsysteem in de break-mode terecht. Op dat moment
moeten de interne registers van de dsp uitgelezen en veranderd kunnen worden. Deze
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functie wordt gerealiseerd door de breakhandler en zou op een aantal manieren
gei"mplementeerd kunnen worden.

Bij de meest voor de hand liggende methode vertelt de host aan de dsp wat hij wil
bekijken en veranderen. Het nadeel hiervan is dat de breakhandler tamelijk
uitgebreid wordt. Een andere methode is om de dsp aIle waarden als blok aan de
host te laten aanbieden. De breakhandler wordt dan een stuk eenvoudiger. Indien de
host iets wil veranderen, worden op dezelfde wijze aIle waarden weer terug gelezen.
Het nadeel van deze methode is echter dat een hoop overbodige infonnatie wordt
uitgewisseld. Daar dit echter tijdens de break-mode plaatsvindt komt het real-time
aspect niet in gevaar. Verder merkt de gebruiker niets van deze uitwisseling van
informatie omdat het met hoge snelheid gebeurt. Derhalve is voor deze methode
gekozen.

Ook deze methode kan weer op twee manieren worden gei"mplementeerd. De
communicatie kan immers direct via een communicatie-poort plaatsvinden of via
tussenopslag in een communicatie-geheugen. De eerste methode heeft als nadeel dat
per overgedragen woord moet worden gesynchroniseerd, daar host en dsp op
verschillende snelheden werken. Bij de tweede methode hoeft synchronisatie slechts
een keer plaats te vinden, als het gehele informatieblok in het communicatie
geheugen is opgeslagen. Nadeel is echter dat dan een apart geheugen nodig is. Toch
is voor deze laatste methode gekozen. De geheugenuitbreiding is namelijk eenvoudig
te realiseren. Tevens is deze methode sneller, daar de host aIleen de waarden die hij
wil veranderen, in het communicatie-geheugen hoeft te schrijven.

Wanneer de dsp zijn interne status via het communicatie-geheugen met de host wil
uitwisselen, moet ervoor worden gezorgd dat de volledige interne status hierbij intact
blijft. Om dit te realiseren is een externe stack nodig. Hierop wordt dan tijdelijk dat
deel van de interne status geplaatst, dat anders verloren zou gaan. Een zelfde
overweging geldt voor het aanpassen van de event-teller. Dat deel van de interne
status, dat hierdoor verloren zou gaan, wordt tevens tijdelijk op de externe stack
geplaatst.

2.5 Het bekijken en veranderen van het datal:eheul:en

Het bekijken en veranderen van het datageheugen kan in zowel hardware (direct) als
software (indirect) worden gerealiseerd. Bij de realisatie in software wordt, net als bij
de interne status van de dsp, de inhoud van het datageheugen via het communicatie
geheugen uitgewisseld met de host. Er zijn een aantal mogelijkheden om dit te
realiseren.

Indien de uitwisseling in een keer plaatsvindt, is een groter communicatie-geheugen
nodig. De grootte hiervan is dan gelijk aan de grootte van het datageheugen plus de
geheugenruimte die nodig is voor de opslag van de interne status van de dsp. Bij de
tweede methode wordt de inhoud van het datageheugen, via het communicatie-
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geheugen, in blokken met de host uitgewisseld. De breakhandler wordt dan iets
uitgebreider, omdat de host kenbaar moet maken of hij de interne status van de dsp
of de inhoud van het datageheugen wi! uitwisselen. In het laatste geval moet de host,
afhankelijk van de grootte van het communicatie-geheugen, tevens vertellen welk deel
van het datageheugen wordt bedoeld.

Een andere realisatie is in hardware mogelijk. Er wordt dan een interface gecreeerd,
zodat de host rechtstreeks in het datageheugen kan lezen en schrijven. Gekozen is
uiteindelijk voor een compromis. Een deel van het datageheugen wordt via een
hardware interface toegankelijk gemaakt. Het andere deel wordt via het
communicatie-geheugen uitgewisseld. Door een iets groter communicatie-geheugen te
nemen, kan hierin een deel speciaal voor de uitwisseling van het datageheugen
worden gebruikt. De host hoeft dan aIleen aan te geven, welk deel van het
datageheugen hij wil uitwisselen.

2.6 Bet bekijken en veranderen van het programmageheugen

Voor de gebruiker is het noodzakelijk dat hij verschillende programma's kan testen
op het ontwikkelsysteem. Het moet derhalve mogelijk zijn, via de host, het
programmageheugen te veranderen. De dsp kan echter niet zelf in zijn eigen
programmageheugen lezen of schrijven. Er moet dus in hardware een interface
worden gerealiseerd, die het voor de host mogelijk maakt in het programmageheugen
van de dsp te lezen en te schrijven.

2.7 Bet nagaan van het gevolgde programmaverloop

Na een break moet de gebruiker de mogelijkheid hebben om het gevolgde
programmaverloop na te gaan, hetgeen tracen wordt genoemd. Tevens moet het
mogelijk zijn de interactie met de aangesloten schakeling, op beperkte schaal, aan de
verwachtingen te toetsen. Daar de dsp op een veel hogere snelheid draait dan de
host, moet dit in hardware worden gerealiseerd. Tijdens de emulatie-mode worden
derhalve steeds de programma-teller en enkele belangrijke in- en uitgangen in een
geheugen opgeslagen. Dit geheugen wordt dan aangestuurd door een teller, die weer
wordt geklokt door een synchronisatie-signaal van de dsp, dat het begin van een
nieuwe instructie-cyclus aangeeft. Na de break kan de host het trace-geheugen dan
uitlezen. Tevens kan hij aan de teller-stand zien welke instructie als laatste is
uitgevoerd.

De originele instructie in het programmageheugen van de dsp wordt bij een break
overschreven. Bij de break op adresgebied kan dat zelfs voor een bepaalde groep
instructies het geval zijn. In zijn geheugen bewaart de host derhalve een kopie van het
programmageheugen van de dsp. Bij het tracen hoeft de host dus aIleen het

15



tracegeheugen uit te lezen. Hij weet immers voor iedere waarde van de
programmateller, welke instructie erbij hoort.

2.8 De interface tussen host en dsp

Zoals in het schema van figuur 1 te zien is, maken een aantal functionele delen weer
gebruik van de interface tussen host en dsp. Deze totale interface bestaat voor een
deel uit hardware en voor een deel uit software. Het hardware deel ondersteunt de
respectievelijke interfaces van de eerder genoemde functionele delen. Tevens maakt
dit deel de uitwisseling van informatie tussen host en dsp mogelijk.

De functie van het software deel is tweeledig. Allereerst zorgt het voor de
configuratie van de hardware van de overige functionele delen. Daarnaast stuurt het
software deel de uitwisseling van informatie tussen host en dsp. Derhalve moet er
worden gesynchroniseerd. Dit vindt plaats op basis van wederzijdse bevestiging,
waarvan het principe in figuur 4 is weergegeven.

ZENDER ONTVANGER

1 1

FASE 1 0 ) 1

FASE 2 0 ( f2)

rASE 3 1 ) 0

FASE 4 J. ( 1

Figuur 4 Communicatie met wederzijdse bevestiging

De communicatie is opgebouwd uit vier fasen. In fase 1 meldt de zender aan de
ontvanger dat hij iets overzendt. De ontvanger haalt de informatie binnen en meldt
dit in fase 2 terug. Vervolgens vertelt de zender in fase 3 dat hij de
ontvangstbevestiging heeft gezien. Tenslotte bevestigt de ontvanger dit op zijn beurt
weer, waarna de communicatie beeindigd is.
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3 Ontwerp van de hardware

De digitale signaal processor die kan worden geemuleerd is de PCB5010 van Philips.
De data sheet van deze chip is in Bijlage 1 terug te vinden. De PCB5010 is de versie
met on-chip ROM. Deze versie is geschikt voor systemen met weinig componenten.
Gebruik van extern programma- en datageheugen is mogelijk met de PCB5011, die
geen intern ROM heeft. Derhalve is deze versie geschikt voor prototypes, kleine
series en situaties waar groot programmageheugen vereist is. Verder zijn beide
processoren identiek.

De processor kent een Harvard-architectuur. Kenmerkend voor de structuur zijn
verder de dubbele databus, een twee-operand vermenigvuldig/optel-eenheid en een
twee-operand ALD. Hierdoor is parallellisme mogelijk hetgeen de snelheid verhoogt.
De processor is tevens voorzien van paraIleIle en seriele interfaces om communicatie
met externe apparatuur mogelijk te maken. De grote on-chip data geheugens, elk met
een eigen adresberekenings-eenheid, maken het tenslotte mogelijk systemen met
slechts weinig componenten te realiseren.

Het ontwikkelsysteem zelf is gebouwd rond de PCB5011, de bond-out versie van de
PCB501O. Programma- en datageheugen kunnen derhalve extern aangesloten en dus
veranderd worden. Verder is het systeem gei"mplementeerd als een insteekkaart voor
een IBM-PC XT. Hieruit voIgt de noodzaak voor een interface tussen de host en de
dsp. Het systeem wordt nu beschreven aan de hand van het blokschema uit figuur 5.

In het blokschema is een opsplitsing in drie blokken te zien. AIlereerst is er de dsp,
voorzien van programmageheugen (PRGRAM) en datageheugen. De dsp heeft twee
datageheugens. Het eerste, RAMC genaamd, vormt de externe versie van het
datageheugen dat bij de PCB5010 intern in ROM bevat is. Via dezelfde bus stuurt de
dsp ook het communicatie-geheugen aan. De host heeft directe toegang tot deze
geheugens. Het tweede datageheugen, PAGRAM genaamd, kan bij beide versies van
de processor via de paraIleIle poort worden aangestuurd. Dit geheugen kan de host
niet direct adresseren. AIle drie de geheugenblokken worden door de dsp via aparte
bussen aangestuurd. Tenslotte is er de externe stack, nodig voor de opslag van dat
deel van de interne status van de dsp, dat anders in de break-mode verloren zou
gaan. Deze wordt tevens via de parallelle poort aangestuurd.

Het tweede blok in het blokschema is de host. Het trace-geheugen, waarin het door
de dsp gevolgde programmaverloop wordt opgeslagen, TRACERAM genaamd, is
hierbij ondergebracht. Dit is gedaan omdat aIleen de host gegevens uit dit
geheugenblok kan lezen. Opvallend is verder dat de host slechts een bus heeft, dit in
tegenstelling tot de dsp, die voor elk geheugen een aparte bus heeft.

Tenslotte is er het control blok, dat de communicatie tussen de host en de dsp
realiseert. Verder ondersteunt dit de interfaces van de overige hardware delen. Het
control blok is dan ook verreweg de belangrijkste van aIle interfaces. Bij de dsp wordt
het control blok wederom via de paraIleIle poort aangestuurd.
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Figuur 5 Blokschema van de interface tussen host en dsp

Een verder uitgewerkte versie van het blokschema uit figuur 5 is weergegeven in
Bijlage 2. Bij de volgende beschrijving van de hardware van het ontwikkelsysteem
wordt hiervan gebruikt gemaakt. Ook dit schema kan worden opgesplitst in een aantal
blokken, die nu apart zuIlen worden behandeld. De opsplitsing in functionele delen,
die in het vorige hoofdstuk behandeld is, zal in dit hoofdstuk tevens worden
gehanteerd. WeI kan het hardware gedeelte van meerdere functionele delen met een
hardware blok worden gerealiseerd. Er wordt dan echter duidelijk vermeld om welke
functionele delen het gaat.

3.1 Het control blok

Begonnen wordt nu met het definieren van de interface tussen de host en de dsp.
Deze interface stuurt tevens diverse andere functionele delen van het
ontwikkelsysteem. De functie wordt in het blokschema van Bijlage 2 gerealiseerd door
het control blok.

In het blokschema is allereerst te zien dat de host slechts een gemeenschappelijke
bus heeft, terwijl de dsp voor ieder geheugenblok, dat hij kan adresseren, een aparte
bus heeft. Om een geheugen of register te adresseren moet bij de host dus eerst het
adres gedecodeerd worden.
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Het decoderen van een adres gebeurt derhalve in het control blok. Tevens is hierin
aan de zijde van zowel de host als de dsp een communicatie-poort te zien. Bij de host
is deze poort in het adresseerbare geheugenbereik ondergebracht. De dsp heeft
echter voor ieder geheugen een aparte bus. Derhalve wordt hierbij de communicatie
poort via de paraIleIle poort van de dsp aangestuurd.

De funetie van een communicatie-poort is tweeledig. Allereerst wordt via deze poort
informatie met de communicatie-partner uitgewisseld. Zo vindt bijvoorbeeld de
synchronisatie tussen host en dsp plaats. Ook kan de host op deze wijze de in- en
uitgangen van de dsp die in de emulatie-mode op het scherm worden weergegeven,
'DFlAGS' genaamd, uitlezen.

De tweede functie van de communicatie-poort is het configureren van de andere
blokken. Indien een geheugen bijvoorbeeld uit een aantal banken is opgebouwd,
wordt via de communicatie-poort aangegeven welke bank geselecteerd is.

3.2 Ret communicatie- en het datageheugen

In deze paragraaf wordt het hardware gedeelte van de functionele delen, voor het
bekijken en veranderen van de interne status en het datageheugen van de dsp,
beschreven. Het tweede blok in het blokschema in Bijlage 2 is het datageheugen
RAMC van de dsp. De maximale grootte hiervan is 512 woorden van 16 bit breedte.
Door hiervoor een geheugen van 2k woorden te nemen kan het niet gebruikte deel
als communicatie-geheugen worden gebruikt. Dit geheugen is als een chip
verkrijgbaar, zodat geen extra hardware componenten vereist zijn. De dsp selecteert
het geheugen dan in banken van 512 woorden, via twee configuratie-lijnen uit zijn
communicatie-poort, HBANKSEL1/0 genaamd. De host kan het gehele geheugen
direct adresseren. Hiervoor wordt de selectielijn HCSEL gebruikt.

Er is nu de situatie ontstaan dat zowel de host als de dsp toegang willen hebben tot
hetzelfde geheugen. Dit zou door correcte buffering gerealiseerd kunnen worden.
Voor dit soort toepassingen zijn echter speciale geheugenchip's op de markt (Dual
Port RAM), waarvan de adres-, de data- en de control-bus dubbel zijn uitgevoerd.
Hiervan is dan ook gebruik gemaakt.

Bij Dual Port RAM kunnen twee processoren tegelijk toegang hebben tot hetzelfde
geheugen. De enige beperking is dan dat ze niet tegelijk dezelfde locatie in het
geheugen kunnen bereiken. Derhalve is aan beide zijden een Busy-signaal naar buiten
gevoerd, dat het conflict aangeeft. De 'Master' heeft dit signaal als uitgang. Om een
breder woord te realiseren kunnen 'Slaves' worden gebruikt, die Busy als ingang
hebben. Daar in het ontwikkelsysteem, onder software besturing, nooit dezelfde
locatie door beide processoren tegelijk wordt geselecteerd, hoeft hiervan geen gebruik
gemaakt te worden. De host hoeft immers aIleen toegang tot het geheugen tijdens de
break-mode. Er treedt dan gesynchroniseerde communicatie met de dsp op, zodat de
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host weet wanneer hij zonder problemen toegang tot het geheugen kan verkrijgen. Er
zijn dan ook aIleen 'Slaves' gebruikt, waarvan de Busy ingang inactief is gemaakt.

Het derde blok is het datageheugen PAGRAM van de dsp. Als communicatie
geheugen had ook dit datageheugen, dat via de paraIleIle poort wordt aangestuurd,
gebruikt kunnen worden. Dit geheugen is echter 64k woorden van 16 bit breedte
groot. Indien geen bank wordt geschakeld, wordt dan beslag gelegd op een deel van
het totale geheugen. In het andere geval zouden ook hier banken worden geschakeld,
hetgeen dus extra of groter geheugen vereist. Derhalve is gekozen voor de
implementatie van het communicatie-geheugen bij het datageheugen RAMC. Zoals
eerder beschreven, hoeft de host dan niet eens toegang te hebben tot het
datageheugen PAGRAM. De dsp kan immers via het communicatie-geheugen dit
datageheugen in blokken uitwisselen met de host. Voor deze methode is dan ook
gekozen. Het communicatie-geheugen wordt hierbij in drie delen opgedeeld. Het
eerste deel wordt als RAMC gebruikt en is 512 woorden groot. Het tweede deel is
tevens 512 woorden groot en wordt gebruikt om de interne status van de dsp uit te
kunnen wisselen. Het derde deel is lk woorden groot, zodat het datageheugen
PAGRAM in blokken van lk woorden wordt uitgewisseld.

Bij het datageheugen PAGRAM is een configuratie-lijn DPAGSEL vanuit de
communicatie-poort van de dsp te zien. Dit is vereist, daar de dsp via de parallelle
poort communiceert met het datageheugen PAGRAM. De gebruiker van het
ontwikkelsysteem kan immers ook zelf iets met de parallelle poort doen in zijn
schakeling. Doordat hij nu de parallelle poort via DPAGSEL kan omschakelen tussen
extern gebruik voor eigen doeleinden en het in het ontwikkelsysteem aanwezige
datageheugen PAGRAM, heeft hij in principe 64k extra intern datageheugen ter
beschikking. Deze mogelijkheid is vooral van belang bij het gebruik als algemeen
ontwikkelsysteem, met een geschikte interface naar de buitenwereld. Hierbij kan
worden gedacht aan de implementatie van algorithmen voor digitale signaalbewerking
via een analoge interface.

In het PAGRAM blok is ook de externe stack terug te vinden. Deze wordt tevens via
de parallelle poort geselecteerd. Verder zijn er nog twee configuratielijnen uit de
communicatie-poort van de dsp aangesloten. DESTACKS is het selectie-signaal voor
de externe stack. Bij het aanroepen van de breakhandler wordt automatisch de
externe stack geselecteerd. Tevens wordt de stack via DESTACKR/nW automatisch
in de schrijf-mode geplaatst. De breakhandler kan dan meteen dat deel van de
interne status op de externe stack beginnen te schrijven, dat anders verloren zou
gaan. Daarna kan de dsp zelf de stack deselecteren of in de lees-mode zetten.

De implementatie van een lees/schrijf-mode bij de externe stack is absoluut
noodzakelijk, om de waarde van het 'parallel input' register van de dsp te
preserveren. Het uitlezen van dit register initieert namelijk automatisch een lees
operatie uit de parallelle poort. Daar het parallel input register tevens op de externe
stack wordt bewaard, zou de afwezigheid van een lees/schrijf-mode erin resulteren
dat de zojuist weggeschreven waarde van het register meteen weer teruggelezen zou
worden. In de schrijf-mode wordt deze niet gewenste lees-operatie dan ondervangen.
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3.3 Tracen

Het vierde blok wordt gevormd door het trace-geheugen, TRRAM genaamd. Dit blok
vormt de hardware van het functionele deel dat het mogelijk maakt het gevolgde
programmaverloop na te gaan. Het geheugen is 2k woorden van 16 bit breedte groot.
In de emulatie-mode wordt hierin steeds de programma-teller opgeslagen. Daar deze
echter slechts 10 bit breed is, worden er tevens nog enkele belangrijke in- en
uitgangen van de dsp, DFLAGS genaamd, opgeslagen. Het trace-geheugen wordt
aangestuurd door een II-bit teller, die geklokt wordt door een signaal van de dsp, dat
het begin van een nieuwe instructie-cyclus aangeeft.

Na een break kan de gebruiker dus het gevolgde programmaverloop 2k instructies
terug tracen. Indien het tracegeheugen vol is wordt de oudste opgeslagen waarde het
eerst overschreven. De teller wordt dus gewoon cyclisch gebruikt. Na de break kan de
stand van de teller worden uitgelezen. De host weet dan wat de laatst uitgevoerde
instructie voor de break is geweest. Om de teller te selecteren wordt het signaal
HCNTSEL gebruikt. Analoog aan de situatie bij de datageheugens van de dsp kan de
host vervolgens met HTRSEL het tracegeheugen selecteren. Daar ook hier wederom
van twee kanten toegang tot het geheugen gewenst is, is wederom Dual Port RAM
gebruikt.

3.4 Break's en het proa:rammageheua:en

In dit hoofdstuk wordt het hardware gedeelte van het functionele deel beschreven,
dat de implementatie van break's mogelijk maakt. Dezelfde hardware realiseert het
functionele deel dat het mogelijk maakt het programmageheugen uit te lezen en te
veranderen.

In het vorige hoofdstuk is beargumenteerd waarom gekozen is voor een software
implementatie van de break's. Bij een break wordt naar de breakhandler gesprongen.
De maximaal bruikbare hoeveelheid geheugen wordt door de breakhandler echter
verminderd. De oplossing hiervoor is het schakelen van banken programmageheugen.
Dit kan in zowel hardware als software worden gerealiseerd. Bij beide mogelijkheden
wordt de breakhandler opgesplitst in twee delen. Het eerste deel bevindt zich in het
zelfde geheugen als het gebruikersprogramma en heeft tot taak het tweede deel van
de breakhandler aan te roepen. Hiertoe wordt de bank omgeschakeld, zodat het
tweede deel aan de dsp wordt aangeboden. Indien de breakhandler verlaten wordt
schakeIt het tweede deel de programma-bank weer terug. Tenslotte wordt er dan voor
gezorgd dat de programma-executie op correcte wijze wordt voortgezet.

De host moet het programma van de dsp kunnen veranderen. Derhalve is het
schakelen van de bank in software mogelijk. Het tweede deel van de breakhandler
wordt dan gewoon over het gebruikersprogramma heen geschreven. Indien de break-
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mode wordt verlaten, wordt het gebruikersprogramma gewoon weer teruggeschreven.
Het nadeel van deze methode is dat steeds complete programma's omgewisseld
moeten worden. Een alternatief vormt de hardware implementatie. In dat geval
bevinden het gebruikersprogramma en het tweede deel van de breakhandler zich in
aparte geheugens, die op het goede moment aan de dsp worden aangeboden. In
principe zijn dus twee aparte geheugens nodig, waardoor de hardware uitgebreider
wordt. Ook hier kan een compromis getroffen worden. Wederom is een twee maal zo
groot geheugen verkrijgbaar in ~~n chip. Voor dit alternatief is uiteindelijk dan ook
gekozen.

Er doet zich echter een complicatie voor. De dsp kent geen hold-mode, waarbij de
programma-executie wordt gestaakt en aBe aansluitingen hoog-ohmig worden
gemaakt. Toch moet de host het programmageheugen kunnen veranderen. Een
oplossing zou zijn om gedurende een niet gebruikt gedeelte van de machine-cyclus
een nieuwe instructie in het geheugen te schrijven. De dsp is echter gedurende de
gehele machine-cyclus werkzaam in het geheugen. Een andere mogelijkheid vormt het
gebruik van het wait-signaal. Met behulp hiervan kan de programma-executie tijdelijk
worden gestaakt. De uitgangen van de dsp zijn dan niet hoog-ohmig, maar dat kan
door correcte buffering worden opgelost. Het probleem is echter dat het wait-signaal
maximaal 1 usec actief mag zijn. In deze periode kan de host precies ~~n geheugen
operatie uitvoeren naar het programmageheugen van de dsp. Van het selectie-signaal
van de host kan dan een met de dsp gesynchroniseerd wait-signaal worden afgeleid.
De host kan zo toegang verkrijgen tot het programma-geheugen.

Een andere oplossing is de creatie van een soort hold-mode voor de dsp. Hiertoe
wordt aan de dsp een zogenaamde hard-wired instructie aangeboden, die hem laat
springen naar de plaats waar hij op dat moment staat. Dit wordt gedaan door de code
van een spronginstructie aan te bieden, met als sprongadres zijn eigen adresbus. Door
deze spronginstructie wordt de interne status van de dsp niet beinvloed. Verder
springt de dsp niet naar een ander adres. In principe is op deze wijze dus inderdaad
een hold gecreeerd. Vervolgens kan de host het programmageheugen veranderen.
Hieraan is nu dus geen tijdslimiet verbonden.

Het nadeel van de bovengenoemde realisaties is dat er altijd veel extra hardware
vereist is. Door wederom Dual Port RAM te gebruiken kan dit voorkomen worden.
Ook hier geldt dat ervoor gezorgd moet worden dat nooit dezelfde locatie in het
geheugen wordt geselecteerd door zowel host als dsp. Bij de 'break op instructie,
adresgebied, sprong-instructie en waarde' kan dit onder software besturing. Het
programmageheugen hoeft immers aIleen tijdens de break-mode veranderd te worden
en dan zjjn host en dsp gesynchroniseerd.

Bij de 'halt' vindt de break meteen plaats. Er moet dan naar de breakhandler worden
gesprongen. Het probleem is hierbij echter dat niet bekend is waar de dsp op dat
moment instructies uit zijn programmageheugen ophaalt. De enige methode van
implementatie is dan ook het volschrijven van het gehele programmageheugen met
een sprong-instructie naar het eerste deeI van de breakhandler. In principe wordt dan
gebruik gemaakt van een 'break op adresgebied' waarbij het adresgebied het gehele
programma-geheugenbereik is. Om nu een conflict bij de geheugentoegang te
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voorkomen is in dit geval echter weI arbitrage hardware nodig, die de toegang tot het
geheugen regelt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eerder genoemde methode,
die met behulp van het wait-signaal de dsp even onderbreekt. Door het gebruik van
Dual Port RAM is de benodigde hardware nu echter gering.

In het blokschema van Bijlage 2 is als vijfde blok het programmageheugen PRGRAM
van de dsp terug te vinden. Welke bank en dus welk programma aan de dsp wordt
aangeboden, wordt in het geheugenblok zelf bepaald. Dit gebeurt door een
combinatie van hardware en software. Met behulp van een kleine hoeveelheid externe
hardware wordt een nieuwe sprong-instructie gecreeerd, de 'Branch +' instructie, die
eerst de bank omschakelt en vervolgens naar de gewenste bestemming springt.

Via het signaal HPRGSEL wordt tenslotte het geheugen door de host geselecteerd.
Daar het programma-geheugen van de dsp zeer breed is (40 bit), kan de host het
geheugen niet per instructie adresseren. Derhalve komen er uit de communicatie
poort van de host vijf configuratie-signalen HPRGBANKS5/1. Hiermee kan de host
dan aangeven welk deel van het instructie-woord hij wil bekijken of veranderen.
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4 Ontwerp van de software

Bij de indeling in functionele delen is gebleken dat de verhouding tussen de
hoeveelheid hardware en software per deeI verschilt. De opsplitsing in functionele
delen zal in dit hoofdstuk tevens worden gehanteerd. Daar de software gedeeltes van
enkele functionele delen grote gelijkenis vertonen, worden ze samen behandeld. Er
wordt dan echter duidelijk vermeld om welke functionele delen het gaat.

4.1 Het 2ebruik van break's

In vorige hoofdstukken is de implementatie van break's uitvoerig aan de orde
gekomen. Bij een break springt de dsp allereerst naar het eerste deeI van de
breakhandler. Dit deel schakelt de programma-bank om, zodat het tweede deel van
de breakhandler aan de dsp wordt aangeboden. Bij de break op instructie wordt
vervolgens de event-teller aangepast. Als de event-teller nog niet is uitgeteld, wordt
dan de originele instructie uitgevoerd. Hiermee wordt de instructie bedoeld die
vervangen is door 'Goto breakhandler'. Tenslotte wordt dan de bank teruggeschakeld
en wordt de programma-executie op de correcte plaats voortgezet. De emulatie-mode
wordt dus niet verlaten.

Indien de event-teller is uitgeteld of indien een ander soort break is gedetecteerd
komt het ontwikkelsysteem in de break-mode. In de break-mode kan de host de
interne status van de dsp en de diverse geheugens bekijken en veranderen. Bij de
meeste geheugens is dit direct mogelijk, via een hardware interface. Toegang tot het
tweede datageheugen (PAGRAM) en de interne status van de dsp heeft de host
indirect via het communicatie-geheugen. Via dit geheugen wisselt de dsp de gewenste
gegevens met de host uit. Indien de gebruiker weer terug wil naar de emulatie-mode,
meldt de host dit aan de breakhandler, waarna de break-mode verlaten kan worden.

Tenslotte wordt de programma-bank weer teruggeschakeld, waarbij de programma
executie op correcte wijze wordt voortgezet. Hierbij moeten echter twee verschillende
situaties worden onderscheiden. Indien de gebruiker, via een reset of een
daadwerkelijke verandering, aan de programma-teller van de dsp een andere waarde
toekent, wordt de programma-executie op de nieuwe plaats voortgezet. In het andere
geval moet, net als bij de niet uitgetelde event-teller, eerst de originele instructie
worden uitgevoerd. Vervolgens wordt de programma-executie dan op de correcte
plaats voortgezet, waardoor het ontwikkelsysteem weer in de emulatie-mode terecht
komt.
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4.1.1 Het aanpassen van de event-teller

De vraag die nu naar voren komt is wie de event-teller moet aanpassen. Indien de
host dit doet, is er communicatie nodig tussen de host en de dsp. Dit legt beslag op
kostbare tijd. Daar het real-time aspect alleen bij het aanpassen van de event-tellers
niet geldt, moet deze tijd echter zo klein mogelijk zijn.

Indien de dsp de event-teller aanpast, is er geen communicatie met de host nodig.
Daar er geen datageheugen verloren mag gaan, moeten er weI banken datageheugen
geschakeld worden, voor de opslag van de event-tellers. Ook moet dat deel van de
interne status van de dsp, dat door het aanpassen van de event-teller wordt
veranderd, tijdelijk op de externe stack worden bewaard. Uiteindelijk blijft de
benodigde tijd voor het aanpassen van de event-teller echter klein. Deze methode
heeft dus in ieder geval de voorkeur. Er kunnen echter een aantal mogelijke vormen
van impIementatie worden onderscheiden.

De eerste gedachte is om in plaats van de instructie 'Goto breakhandler' een
instructie te gebruiken die de programma-bank omschakelt. Er wordt dan totaal geen
beslag gelegd op beschikbaar programma-geheugen, zodat de grootte van het eerste
deel van de breakhandler in principe gelijk wordt aan nul. In de parallelle bank moet
hierbij een sprong-instructie staan naar de correcte plaats in de breakhandler. Daar er
geen beperkingen worden gesteld aan de break op adresgebied is deze vorm van
implementatie echter niet realiseerbaar. De beschikbare plaats voor de breakhandler
in de parallelle bank kan dan theoretisch immers teruglopen tot nul.

Dit probleem kan worden opgelost door beide vormen van de break-instructie toe te
passen. Bij de break op adresgebied, sprong-instructie en waarde, wordt de 'Goto
breakhandler' instructie toegepast. Er wordt dan naar een plaats gesprongen, waar
meteen de programma-bank wordt omgeschakeld. Daarna vindt de break plaats,
zodat er toch met de host moet worden gecommuniceerd. Deze regelt dan, bij het
verlaten van de break-mode, op vergelijkbare wijze de correcte voortzetting van de
programma-executie. Bij de break op instructie staat nu nog steeds een instructie die
de bank omschakelt. Daarna kan ook hier de correcte voortzetting van de
programma-executie, bij zowel een niet uitgetelde event-teller als het verlaten van de
break-mode, op vergelijkbare wijze worden gerealiseerd. Deze methode heeft echter
een groot nadeel. Indien in de break-mode de breakpunten worden veranderd, moet
het tweede deel van de breakhandler steeds overnieuw worden 'geassembleerd'. Per
breakpunt is immers een deel van het geheugen niet bruikbaar. Ook kunnen er toch
absolute sprongen naar deze delen plaatsvinden. Dit 'assembleren' is zeer ornslachtig
en dus niet gewenst.

Indien alle vormen van een break naar dezelfde plaats springen, blijft het eerste deel
van de breakhandler klein. Na de sprong wordt de bank dan meteen omgeschakeld.
Nu moet echter worden achterhaald, waar de break gedetecteerd is. Hierbij moet
onderscheid worden gemaakt tussen de break op instructie en de andere soorten
break. Bij de break op instructie moet de event-teller worden aangepast, zonder dat
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er gecommuniceerd wordt met de host. De eerste gedachte is om bij de 'Goto
breakhandler' instructie een getal mee te geven. Hierdoor wordt echter de interne
status van de dsp veranderd, hetgeen niet mag. Een andere methode wordt gevormd
door het gebruik van 'Call breakhandler'. Het adres, waarop de break gedetecteerd
werd, wordt dan immers op de stack geplaatst. Er gaat dan echter een positie van de
stack voor de gebruiker verloren, hetgeen ook niet gewenst is.

De oplossing is gevonden in een implementatie, waarbij de twee vormen van de
break-instructie met behulp van externe hardware worden gecombineerd tot een
nieuwe 'Branch +'instructie. Die schakelt allereerst de programma-bank om en springt
vervolgens naar zijn bestemming. Bij de break op adresgebied, sprong-instructie en
waarde, wordt de 'Goto+' instructie toegepast, waarbij meteen naar het tweede deel
van de breakhandler gesprongen wordt. Het ontwikkelsysteem komt daarna meteen in
de break-mode, waarin met de host wordt gecommuniceerd.

Bij de break op instructie wordt met de 'Goto+' instructie naar een apart onderdeel
van het tweede deel van de breakhandler gesprongen, de breakpunthandler, dat voor
ieder breakpunt afzonderlijk uitgevoerd is. Dit is schematisch in figuur 6
weergegeven.

BANK 1 8AN1<2

1
2

..........-1 :3
PRS EVENT- TELLER4 AAN
UITGETELD?
}:GOTO SREAKHANDLER ........
ORIGINELE INSTRUCTIE

~...... GOTO+ CBREAKPUNT4 + 1),
, ~, e
, e

SREAKPUNT4 GOTO+ BREAKPNTHANDLER4 (=:........;
,

8REAKHANDLER f-..:

Figuur 6 De afhandeling van de break op instructie

In de breakpunthandler wordt eerst de event-teller aangepast. Indien deze nog niet is
uitgeteld, moet de programma-executie op correcte wijze worden vervolgd. Dit
betekent dat de originele instructie moet worden uitgevoerd en dat vervolgens naar
de juiste positie in het gebruikersprogramma moet worden gesprongen. Er mag echter
geen communicatie met de host plaatsvinden. Derhalve moet de host in de vorige
break-mode een voorziening hiervoor hebben gerealiseerd.
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Daartoe plaatst de host in iedere breakpunthandler op het einde twee instructies. Dit
zijn dan de originele instructie en een 'Goto +' instructie naar de positie volgend op
de plaats waar de break plaatsvond. Tijdens de emulatie-mode veranderen de
breakpunten niet van plaats, zodat de originele instructie en de bijbehorende 'Goto+'
instructie niet hoeven te veranderen. Indien de event-teller niet is uitgeteld, worden
deze instructies uitgevoerd, waarna de programma-executie op de correcte plaats
wordt voortgezet. Dit is in principe dus een plaats na het breakpunt.

Indien het ontwikkelsysteem in de break-mode terecht komt, wordt er gecommuni
ceerd met de host. Als de gebruiker breakpunten verandert, wordt de breakhandler
overeenkomstig aangepast. De terugkeer naar de emulatie-mode gebeurt verder nu
op vergelijkbare wijze als bij de break op instructie met niet uitgetelde event-teller.
Indien de programma-teller is veranderd wordt hierbij meteen gesprongen naar de
plaats waar de programma-executie moet worden voortgezet. In de andere gevallen
wordt eerst de originele instructie, waarop de break plaatsvond, uitgevoerd. Tenslotte
wordt de 'Goto +' instructie uitgevoerd.

Er zijn vele andere vormen van implementatie, die echter altijd beslag leggen op
gebruikersmogelijkheden. Zo kan een positie van de stack vereist zijn. Ook kan het
eerste deel van de breakhandler groeien en zodoende de hoeveelheid bruikbaar
programmageheugen voor de gebruiker verminderen. De gekozen vorm van
implementatie legt geen beslag op deze gebruikersmogelijkheden. Er is slechts een
kleine hoeveelheid externe hardware gebruikt om de nieuwe 'Branch +' instructie te
realiseren, waarop de implementatie berust.

Het belangrijke aspect van pipelining komt bij dit alles niet in gevaar. De pipeline is
immers maar een laag diep. De eerste instructie na de break is altijd een sprong naar
de breakhandler. Daarom is de pipeline dus altijd leeg als de breakhandler wordt
binnengegaan.

4.1.2 De ori2inele instructie

Bij de originele instructie moet nu weI onderscheid gemaakt worden naar het soort
instructie. Een 'Goto' instructie springt immers weI naar de goede plaats, maar moet
worden aangepast tot een 'Goto +' instructie. Hetzelfde geldt voor de 'Ret' en de 'Rti'
instructie. Bij de 'Call' instructie wordt echter naar een subroutine gesprongen.
Derhalve moet hierbij het correcte terugkeeradres op de stack worden opgeslagen.
Vervolgens springt een 'Goto+' instructie naar de subroutine. De enige
uitzonderingen worden nu nog gevormd door de 'Move' en 'Load immediate'
operaties naar de programma-teller Pc. Bij aIle andere instructies wordt de instructie
uitgevoerd, waarna naar de correcte plaats in het gebruikersprogramma gesprongen
wordt.

Bij de 'Move' en 'Load immediate' operaties naar de programma-teller wordt de
volgende instructie ook nog uitgevoerd, voordat de sprong plaatsvindt. Er is hier dus
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in principe sprake van een ondeelbare instructie. Het effect van meerdere 'Move' of
'Load immediate' operaties naar de programma-teller achter elkaar in het
programmageheugen wordt door Philips niet gedocumenteerd. Ook is dit programma
technisch niet zinvoI. Daarom is het niet toegestaan een break te plaatsen op een
aaneensluitende groep van meer dan een 'Move' of 'Load immediate' operaties naar
de programma-teller, inclusief de volgende normale instructie.

Bij de genoemde ondeelbare instructie wordt de break automatisch geplaatst op de
'Move' of 'Load immediate' operatie. Nu moet aIleen de correcte terugkeer vanuit de
breakhandler nog worden gerealiseerd. Als originele instructie worden nu twee
instructies gebruikt. De eerste is een gefilterde 'Move' of 'Load immediate', waarbij
de verandering van de programma-teller niet meer plaatsvindt. Als tweede instructie
kan dan het tweede deel van de ondeelbare instructie gebruikt worden. Tenslotte
moet de terugkeerinstructie een 'Goto+' instructie zijn naar de bestemming,
aangegeven door de nieuwe waarde die de programma-teller had moeten krijgen. Op
deze wijze wordt de ondeelbare instructie volledig correct afgehandeld.

4.2 De Qvergang van emulatie- naar break-mode en terug

In deze paragraaf wordt de communicatie tussen host en dsp beschreven, indien de
emulatie-mode verlaten wordt. Dit kan plaatsvinden als bij een break op instructie de
event-teller is uitgeteld, of als een ander soort break plaatsvindt. Ook hier vindt de
communicatie plaats op basis van het principe van wederzijdse bevestiging, hetgeen in
figuur 7 te zien is.

Na de break begint de dsp eerst met de interne status en het geselecteerde blok uit
het datageheugen PAGRAM in het communicatie-geheugen te schrijven. Zodra hij
daarmee klaar is meldt hij dit aan de host, door DSIGNAL actief te maken. De host
bevestigt nu de melding van de dsp door HSIGNAL actief te maken. Daarna vindt
wederom wederzijdse bevestiging plaats doordat achtereenvolgens DSIGNAL en
HSIGNAL inactief worden gemaakt.

Op dit moment bevindt het ontwikkelsysteem zich daadwerkelijk in de break-mode.
De host kan nu naar wens veranderingen voor de interne status van de dsp in het
communicatie-geheugen aanbrengen. Tevens kan hij in programma-, data- en trace
geheugen lezen en schrijven. Zoals in de vorige paragraaf vermeld, moet hij zelfs in
de breakhandler veranderingen aanbrengen, om correcte terugkeer naar de emulatie
mode te garanderen.
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Figuur 7 De overgang van emulatie- naar break-mode en terug

Zoals eerder beschreven verkrijgt de host indirect toegang tot het datageheugen
PAGRAM. Hierbij wisselt hij via de dsp blokken van lk woorden uit met het
geheugen. Hij begint steeds met het wegschrijven van veranderingen in het blok dat
hij wil uitwisselen. In het deel van het communicatie-geheugen voor uitwisseling van
de interne status vermeldt hij welk blok hij wi! veranderen en welk nieuw blok hij wil
bekijken. Vervolgens maakt hij HDATA actief. Met HCHOICE geeft hij aan of er
een veranderd blok weggeschreven moet worden in het datageheugen. Indien nodig
doet de dsp dit. Vervolgens leest de dsp het nieuwe blok uit en schrijft dit in het
communicatiegeheugen. Daarna meldt hij dit door DDATA actief te maken. Daarna
vindt wederom wederzijdse bevestiging plaats, doordat achtereenvolgens HDATA en
DDATA inactief worden gemaakt.

Indien de break-mode verlaten kan worden, Ieest de dsp zijn interne status volledig
opnieuw binnen vanuit het communicatie-geheugen. De uitwisseling van data van host
naar dsp is dan exact hetzelfde als bij de tegengestelde richting. In dit geval neemt de
host het initiatief, door HSIGNAL actief te maken. Zodra de dsp de nieuwe interne
status heeft ingelezen, meldt hij dit door DSIGNAL actief te maken. Vervolgens
wordt de communicatie wederom door wederzijdse bevestiging afgesloten. Dit gebeurt
door achtereenvolgens HSIGNAL en DSIGNAL inactief te maken. Tenslotte wordt
dan, op de in de vorige paragraaf beschreven manier, naar de emulatie-mode gegaan.
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AIs laatste moet nogmaals opgemerkt worden dat de externe stack steeds wordt
gebruikt om dat deel van de interne status van de dsp tijdelijk op te slaan, dat door
de uitwisseling ervan met de host verloren zou gaan.

4.3 Het veranderen van a:egevens tijdens de break-mode

Tijdens de break-mode vindt de toegang tot de geheugens gesynchroniseerd plaats. Er
treden dus geen conflieten op doordat zowel de host als de dsp dezelfde locatie in
een geheugen selecteren. Op deze wijze kan het software gedeelte van de functionele
delen voor het bekijken en veranderen van de interne status van de dsp en het
datageheugen worden gerealiseerd. Dit geldt ook voor het functionele deel dat het
mogelijk maakt het gevolgde programmaverloop na te gaan.

4.4 Het bekijken en veranderen van het programmageheugen

Ten aanzien van het programmageheugen geldt een aparte situatie. De dsp is immers
altijd nieuwe instructies uit het programmageheugen aan het lezen. Tijdens de break
mode zijn host en dsp echter via software gesynchroniseerd, door de communicatie
met wederzijdse bevestiging. Dit betekent dat de host altijd weet waar de dsp op dat
moment instructies uit het geheugen leest. AIle andere geheugenplaatsen zijn voor
hem dan vrij toegankelijk. Een paar instructies kunnen op deze wijze echter niet
worden veranderd. Deze instructies vormen echter een deel van de breakhandler dat
aIleen bij de initialisatie veranderd hoeft te worden. Doordat de host de dsp dan
Reset, kan hij ook deze geheugenplaatsen veranderen.

De enige uitzondering vormt dan de 'halt', waarbij host en dsp niet gesynchroniseerd
zijn. Voor deze situatie is dan ook de arbitrage hardware verantwoordelijk. Deze
zorgt dat de toegang tot het programmageheugen tijdelijk aan de host wordt
toegekend. Deze toegang duurt net lang genoeg om een instructie te veranderen. Op
deze wijze worden ook hier confIicten voorkomen.
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5 Realisatie van de hardware

Na het ontwerp van de hardware, zoals beschreven in hoofdstuk drie, zal in dit
hoofdstuk de realisatie ervan aan de orde komen. De verschillende blokken uit het
blokschema van Bijlage 2 worden hierbij naar concrete hardware vertaald. Hierbij zal
steeds eerst de functionaliteit aan de orde komen. Daarna wordt via een worst-case
benadering getracht aan te tonen dat de hardware altijd functioneert.

De hardware is als een insteekkaart voor een slot in een IBM-PC XT gerealiseerd.
Derhalve moet eerst worden achterhaald hoe de processor van de PC, de host, op het
slot is aangesloten. Dit is weergegeven in Bijlage 3. Hierin is een deel van de
hardware te zien, zoals gedocumenteerd in de Technical Reference van de mM-XT.
Tevens zijn de aansluitingen op het slot zelf weergegeven.

Daar in dit hoofdstuk ook de timing besproken wordt, is in Bijlage 4 de timing van de
8086/8088 CPU weergegeven. De maximum mode timing is hier van toepassing, daar
in een IBM-PC XT gebruik wordt gemaakt van de 8288 bus controller, zoals in
Bijlage 3 te zien is.

In Bijlage 5 worden tenslotte de minimale en maximale propagatietijden van de
voorkomende TTL-componenten weergegeven.

Ter verduidelijking worden in de tekst steeds verwijzingen naar de bijlagen van de
vorm [x,y] gegeven. Hierbij komt x overeen met het nummer van de Bijlage en y met
het nummer van de verwijzing in die Bijlage. Als Bijlage 6 is tevens een lijst van de
gebruikte signaalnamen, met hierbij steeds een korte omschrijving van het signaal,
bijgevoegd.

S.l De timin2 van de IBM-PC XT op het slot

IBM documenteert de timing op het slot niet. Deze kan via de technical reference en
de hardware reference van de 8086/8088 CPU weI zelf worden achterhaald. De worst
case situatie geldt voor de processor met de hoogste klokfrequentie. Bij deze CPU is
dat 10 MHz, overeenkomend met een cyclus van 100 nsec. Via een worst case
benadering zal de timing van de IBM-PC XT op het slot nu worden bepaald. In
Bijlage 7 is deze timing weergegeven. Er wordt hierbij altijd, tenzij anders vermeld,
uitgegaan van maximale vertragingen. In de volgende paragrafen, waar timing wordt
behandeld, zal de timing op de zelfde manier worden benaderd.

Uit Bijlage 4 blijkt dat ALE, TCHSVmax + TSVLHmax - TCHCLmin = 45 + 15 
39 = 21 nsec na T1 actief wordt. De adresbus is TCLAVmax = 50 nsec na T1 stabiel.

Via een 74LS373 latch wordt het adres door ALE in de PC ingeklokt, waarna het op
het slot beschikbaar wordt. Als er geen DMA wordt gepleegd is AEN laag. De
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propagatietijd is dan 'LS373max From CLK to Q' = 30 nsee. Na 21 + 30 = 51 nsee
is de latch dus transparant. Daar het adres 50 nsee na Tl stabiel wordt, treedt er
vervolgens nog een vertraging op van 'LS373max From input to Q' = 18 nsee.
Maximaal 51 + 18 = 69 nsee na Tl is het adres op het slot dus stabiel [7,1].

Bij een lees-operatie wordt het read-signaal HMEMR, TCLML nsee na T2 aetief en
blijft het tot TCLMH nsee na T4 (10 < TCLML,TCLMH < 35 osee) [7,2]. Voor de
data is een setup-tijd van TDVCLmin = 5 nsee v66r T4 en een hold-tijd van
TCLDXmin = 10 nsee na T4 vereist. Met behulp van een bidireetionele buffer
74LS245 worden de data via het slot uitgewisseld. Daar de buffer ruim van te voren,
via DEN, reeds is geseleeteerd, moet rekening worden gehouden met een
propagatietijd van 'LS245max From input to Q' = 12 nsee. Dit betekent dus dat bij
een lees-operatie de data 12 + 5 = 17 nsee v66r T4 op het slot stabiel moeten zijn.
Daar zowel HMEMR als DEN nog minimaal 10 nsee na T4 aetief blijven, is tenslotte
de hold-tijd van 10 nsee gewaarborgd. ABe lees-operaties worden namelijk door
HMEMR gestuurd [7,4].

Bij een sehrijf-operatie wordt het write-signaal HMEMW, TCLML nsee na T2 aetief
en blijft tot TCLMH nsee na T4 (10 < TCLML,TCLMH < 35 nsee) [7,3]. Met
behulp van DEN wordt de bidireetionele buffer 74LS245 opengezet. DEN wordt
TCVNVmax = 45 nsee na T2 aetief. Via een 74LS04 inverter wordt DEN aan de
buffer aangeboden. De inverter en de buffer hebben een propagatietijd van
respeetievelijk 'LS04max' = 15 nsee en 'LS245max From output enable to Q' =
40 nsee. De uitgang van de buffer is dus 45 + 15 + 40 = 100 nsee na T2 stabiel. De
data zijn TCLDVmax = 50 nsee na T2 aetief. Het duurt 'LS245max From input to Q'
= 12 nsee, voordat de data zijn doorgepropageerd. Maximaal 100 + 12 = 112 nsee
na T2 zijn de data op het slot dus stabiel. Na T4 wordt DEN op zijn vroegst na
TCLCHmin + TCVNXmin = 53 + 10 = 63 nsee inaetief. De data blijven dan nog
minimaal 'LS04typ' = 9 + CLS245min From output disable to Q' = 15) = 24 nsee op
het slot aanwezig. Na T4 zijn de data op het slot dus minimaal nog 63 + 24
= 87 nsee stabiel [7,5].

5.2 Het control blok

In Bijlage 8 is de hardware weergegeven, die het control blok realiseert. AIle signalen
die afkomstig zijn van de host worden voorafgegaan door een 'H'. Bij de dsp gebeurt
hetzelfde met een 'D'. Daar de host sleehts een gemeensehappelijke bus heeft moet
eerst het adres gedeeodeerd worden. De adresbus, HABI9..0, is twintig bits breed.
Door de host kunnen er dus maximaal zestien blokken van 64k woorden worden
geadresseerd. Zo'n blok wordt een segment genoemd. Voor het systeem is segment E
geseleeteerd. De woorden zijn voor de host, de 8086/8088 CPU, 8 bit breed.

Voor het deeoderen van segment E (1110 binair) wordt gebruik gemaakt van een
NAND. AIleen adreslijn HAB16 dient derhalve te worden gei'nverteerd. Er is nu een
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actief laag selectiesignaal verkregen, HSEGMENTSEL, dat aangeeft dat segment E
wordt geadresseerd [8,1].

Als er geen DMA plaatsvindt, hetgeen wordt aangegeven door een laag niveau van
HAEN, en segment E wordt geadresseerd, worden de adreslijnen HAB15..13
gedecodeerd. Via een 3 naar 8 decoder worden acht selectiesignalen gecreeerd [8,2].
Zodoende is segment E opgedeeld in acht blokken van 8k woorden. Het grootste
geheugen op de kaart is 2k woorden groot. De woorden zijn hierbij 16 bit breed,
hetgeen overeenkomt met 4k bytes. Dit past dus ruim in een blok, zodat de
decodering correct is gerealiseerd. In de onderstaande tabel is de indeling van de
diverse devices in de geheugenmap van de host te zien.

EOOOO ·...... EIFFF COUNTER 2 X a
E2000 ·...... E3FFF PRGRAM 2k X 40 = 10k X a
E4000 ·...... E5FFF RAMC 2k X 16 = 4k X a
E6000 ·...... E7FFF Unused
EaOOO · ... ... E9FFF Unused
EAOOO ·... ... EBFFF TRRAM 2k X 16 - 4k X a
ECOOO ·.. .. .. EDFFF Unused
EEOOO ·...... EFFFF COMM. POORT 2 X a

Daar er in een PC meerdere slot's aanwezig zijn, mag de belasting van een
uitbreidingskaart niet groot zijn. Derhalve wordt aan het begin van de kaart meestal
gebufferd. Een fout op de kaart heeft dan geen invloed op correcte werking van de
PC en andersom. De adresbus wordt allereerst gebufferd. HAB19..13 worden op
slechts een plaats gebruikt en dus niet meer meegenomen. De overige adreslijnen,
HAB12..0, worden weI gebufferd tot HA12..0. Ook de read- (HMEMR) en write
signalen (HMEMW) vanuit de PC worden gebufferd tot respectievelijk HRD en
HWR [8,3].

De host werkt intern met zestien bits. Op de bus wordt echter steeds met acht bits
gecommuniceerd. Er zijn derhalve ook op het slot slechts acht datalijnen HDB7..0 te
zien, die via een bidirectionele buffer op de kaart binnenkomen. De gebufferde
datalijnen heten dan HD7..0. De buffers voor zowel de adreslijnen als de datalijnen
staan aIleen open als segment E geadresseerd is [8,4].

Daar de host intern met zestien bits werkt, communiceert hij via de bus steeds via
twee opeenvolgende sessie's van acht bits. De laagste adreslijn geeft hierbij aan welk
byte bedoeld is. Derhalve wordt HAO meteen na de buffer tevens gelnverteerd tot
nHAO [8,5].

Er is nu op de kaart een interne adresbus HA12..0 en databus HD7..0 gerealiseerd
met de bijbehorende read- en write-signalen HRD en HWR.

De comrnunicatie-poort van de host kan worden opgesplitst in twee delen, voor
respectievelijk dataverkeer van host naar de poort en vice versa. Allereerst wordt het
gedecodeerde selectiesignaal voor de poort HCTRLSEL verwerkt tot twee
selectiesignalen voor het MSB en het LSB. Hiervoor wordt HCTRLSEL met nHAO
en HAO via een OR verwerkt tot respectievelijk HCTRLSH en HCTRLSL [8,6].
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Daar de genoemde twee selectiesignalen de read- en write-signalen volledig
overlappen, kan via een OR steeds een controle-signaal worden gerealiseerd voor de
delen van de communicatie-poort van de host. Zo bestaat het eerste deel van de
communicatie-poort bij de host uit twee acht bit brede latches, waarvan de uitgang
altijd beschikbaar is. Op de stijgende flank van HWR worden de data van de host in
de geselecteerde latch, aangegeven door HCfRLSH of HCfRLSL, ingeklokt. Vit de
communicatiepoort komen allereerst vijf configuratielijnen HPRGBANKS5/1 voor
het programmageheugen. Verder zijn er de signalen HCHOICE, HDATA en
HSIGNAL te zien, die gebruikt worden voor de communicatie via wederzijdse
bevestiging met de dsp. Ook komt er vanuit de communicatiepoort het signaal HINT,
zodat de host interrupts kan genereren voor de dsp. Tenslotte is het signaal HHALT
te zien, dat bij de beschrijving van het PRGRAM blok aan de orde komt [8,7].

Een uitzondering op het vorige vormt het Reset signaal van de dsp. De dsp wordt
altijd door de host gereset. Om na de power-up in een gedefinieerde toestand terecht
te komen wordt hiervoor een FF gebruikt. Hierbij is het reset-signaal HHRESET van
de PC op de CLEAR van de FF aangesloten. Na power-up blijft de dsp dus gereset,
totdat de host de reset opheft, door naar zijn communicatie-poort te schrijven [8,8].

Het tweede deel van de communicatie-poort bij de host bestaat wederom uit twee
acht bit brede latches. Daar de dsp aIle flags op de stijgende flank van zijn klok
inklokt, wordt dat bij deze latches ook gedaan. De host kan dan deze data uit de
geselecteerde latch, aangegeven door HCfRLSH of HCTRLSL, lezen. Als DFLAGS
worden allereerst de stuursignalen van de seriele poorten meegenomen. Ook worden
de diverse interrupt flags bekeken. Tenslotte worden de signalen DDATA en
DSIGNAL bekeken, die gebruikt worden voor de communicatie via wederzijdse
bevestiging met de dsp [8,9].

Net als bij de host kan de communicatie-poort van de dsp tevens worden opgesplitst
in twee delen. Bij de dsp wordt de communicatie-poort via de parallelle poort van de
dsp aangestuurd. Daar via de parallelle poort 64k woorden van 16 bit aangestuurd
kunnen worden via een adresbus van zestien bit breedte, DAI5..0, moet eerst de
communicatie-poort worden gedecodeerd. Door de communicatie-poort op adres
$FFFF te leggen kan via twee acht-input NAND's en een OR het selectiesignaal
DCTRLS worden gerealiseerd [8,10].

De dsp geeft bij de communicatie via de paraIleIle poort een gecombineerd DR/nW
signaal af en een actief lage data-strobe DDS. Net als bij de host worden ook hier
twee controle-signalen gerealiseerd, voor dataverkeer van de dsp naar de poort en
vice versa. Het dataverkeer wordt hierbij gestuurd door DDS [8,11].

De databus van de parallelle poort is zestien bit breed. Er zijn echter slechts acht bit
vereist voor de communicatie-poort. Het eerste deel van de poort wordt gevormd
door een acht bit latch, waarin op de stijgende flank van de data-strobe de data
worden ingeklokt [8,12]. Het tweede deel wordt tenslotte gevormd door een buffer,
via welke het dataverkeer van poort naar dsp kan plaatsvinden. Wederom zijn de
signalen te zien, die gebruikt worden voor de communicatie met wederzijdse
bevestiging. Bij de latch zijn nu echter ook de twee configuratielijnen DBANKSELI/0
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te zien, die gebruikt worden om de hardware van het RAMC blok te configureren.
Zij worden, aan de zijde van de dsp, gebruikt als respectievelijk hoogste en een naa
hoogste adreslijn voor het datageheugen RAMC. Verder is er het signaal DPAGSEL
te zien, dat bij de beschrijving van het PAGRAM blok aan de orde komt [8,13].

Tenslotte zijn er nog twee FF te zien, die gebruikt worden om de externe FIFO
automatisch te selecteren en in de schrijf-mode te zetten. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van de PRESET en CLEAR ingangen van de FF. Daar geen stack chips
beschikbaar waren zijn FIFO chips gebruikt. De stack functie wordt dan, indien dit
expliciet vereist is, in software gerealiseerd.

Bij de overgang van programma-bank nul naar een krijgen beide FF een CLEAR
commando. Dit betekent dat, bij het aanroepen van de breakhandler automatisch de
externe FIFO wordt geselecteerd en tevens in de schrijf-mode wordt gezet. De
breakhandler kan dan meteen het deel van de interne status, dat verloren zou gaan,
op de externe FIFO plaatsen. Vervolgens kan de dsp via zijn communicatie-poort de
externe FIFO ook deselecteren of in de lees-mode zetten. Bij terugkeer naar de
emulatie-mode, dus bij de omschakeling van programma-bank een naar nul, krijgen
de beide FF een PRESET commando. Zodoende is de externe FIFO in de emulatie
mode dus gedeselecteerd en bevindt hij zich in de lees-mode. De CLEAR en
PRESET commando's voor de beide FF komen gesynchroniseerd met het
omschakelen van de programma-bank. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het met
de dsp gesynchroniseerde signaal TOGCLK, dat het commando vormt om de
programma-bank om te schakelen [8,14].

5.2.1 De timinl: van het control blok

In Bijlage 7 is de interne timing van het ontwikkelsysteem weergegeven. In het
control-blok wordt eerst gekeken of het juiste segment geadresseerd wordt. Daar dit
via een inverter en een NAND gebeurt, kost dit ('F04max' = 6) + ('F20max' = 6) =
12 nsec. Daar het adres 69 nsec na Tl op het slot stabiel is, is het signaal
HSEGMENTSEL 69 + 12 = 81 nsec na Tl actief, als het segment geadresseerd
wordt [8,1][7,6]. Op dat moment worden de buffers op de kaart opengezet.

Na 'ALS245max From output enable to Q' = 20 nsec is het adres HAI2..0 op de
interne bus stabiel. Vervolgens is er nog 'F04max' = 6 nsec nodig om de laagste
adreslijn HAO door de inverter heen te laten propageren. Het volledige adres is dus
81 + 20 = 101 nsec na Tl op de interne bus stabiel [8,3][7,10]. nHAO is
101 + 6 = 107 nsec na Tl stabiel [8,5][7,11]. Na 'ALS245max From output enable
to Q' = 20 nsec staat de databus buffer open, dus in totaal 81 + 20 = 101 nsec na
Tl. Dit levert daarna steeds een vertraging van de data op ter grootte van
,ALS245max From input to Q' = 10 nsec. Dit betekent dat voor een lees-operatie de
data HD7..0 op de interne bus 17 + 10 = 27 nsec v66r T4 stabiel moeten zijn
[8,4][7,12]. Bij een schrijf-operatie zijn de data op de interne bus dan 112 + 10 = 122
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nsec na 1'2 stabiel en blijven tot 87 + ('ALS245min From input to Q' = 3) = 90 nsec
na T4 [8,4][7,13].

Op het moment dat HSEGMENTSEL actief wordt, worden via een 3 naar 8 decoder
de benodigde selectiesignalen gecreeerd. 'F138max From nE1 or 002 to Q' = 8 nsec
na het actief worden van HSEGMENTSEL en dus 81 + 8 = 89 nsec na T1 zijn de
selectiesignalen (HDEVICESEL) stabiel [8,2][7,7]. Achtereenvolgens zal nu de timing
van de communicatie-poort van de host en van de dsp worden besproken.

Bij de host worden eerst via een OR-poort de selectiesignalen voor het MSB en het
LSB van de communicatie-poort gerealiseerd. Hiervoor is een propagatietijd van
'F32max' = 6.6 nsec nodig. nHAO wordt het laatst stabiel, zodat de selectiesignalen
107 + 6.6 = 113.6 nsec na Tl dus stabiel zijn [8,6].

Zowel HRD als HWR worden op zijn vroegst 10 + ('ALS245min From input to Q' =
3) = 13 nsec en op zijn laatst 35 + ('ALS245max From input to Q' = 10) = 45 nsec
na 1'2 actief. Volgens de worst case benadering komen HRD en HWR dus net v66r
de selectiesignalen. Het verschil van 113 - 113.6 = - 0.6 nsec is ten aanzien van de
worst case benadering echter zo minimaal, dat in de praktijk HRD en HWR na de
selectiesignalen komen. Inactief worden HRD en HWR tenslotte minimaal 13 nsec en
maximaal 45 nsec na T4 [8,3][7,8][7,9].

Bij een schrijf-operatie naar de communicatie-poort worden de data op de stijgende
flank van HWR nu ingeklokt. Deze flank komt in het controle-signaal op zijn vroegst
13 + ('F32min' = 3) = 16 nsec na T4. Daar de data 122 nsec na 1'2 op de interne
bus stabiel zijn, zijn de data dus ruim van te voren aanwezig. De flank in het
controle-signaal komt op zijn laatst 45 + ('F32max' = 6.6) = 51.6 nsec na T4. Daar
de data minimaal 90 nsec na T4 op de interne bus stabiel blijven worden ze dus altijd
correct ingeklokt [8,7].

Bij het uitlezen van de communicatie-poort van de host wordt de Output Enable van
de latch aangestuurd. Het controle-signaal hiervoor wordt op zijn laatst 45 +
('F32max' = 6.6) = 51.6 nsec na 1'2 actief. Daarna duurt het nog 'ALS374max From
output enable to Q' = 18 nsec voordat de uitgang stabiel is. Maximaal 51.6 + 18 =
69.6 nsec na 1'2 zijn de data op de interne bus dus stabieI. Daar de data pas 27 nsec
v66r T4 op het slot stabiel hoeven te zijn is dit ruim op tijd [8,9].

De interfacing van de host naar de communicatie-poort verloopt voor beide
richtingen van het dataverkeer dus correct.

Bij de communicatie-poort van de dsp moet het adres eerst worden gedecodeerd. Aile
tijden worden, nu en in de volgende paragrafen, ten opzichte van de stijgende flank
van DCLK genomen. Bij de specificatie van de timing van de PCB5010/ll zijn de
tijden door Philips erg ruim genomen. Het is dan ook niet altijd mogelijk een worst
case benadering van de timing te hanteren.

DCTRLS is na ('CLK HIGH to Ax valid max' = 60) + ('F30max' = 5.5) +
('F32max' = 6.6) = 72.1 nsec actief [8,10]. De propagatietijd van DCTRLS tot het
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eontrole-signaal voor de eommunicatie-poort bedraagt 72.1 + (2 * ('F32max' = 6.6)
= 13.2) = 85.3 nsee. DnR/W wordt na ('CLK HIGH to R/nW LOW max' = 85) +
('F04max' = 6) = 91 nsee aetief. Vervolgens is nog een propagatietijd van 'F32max' =
6.6 nsee nodig, in totaal dus 97.6 nsee. DDS heeft eehter een minimale propagatietijd
van 62.5 + ('CLK LOW to DS LOW min' = 20) + (2 * ('F32min' = 3) = 6) =
88.5 nsee. De worst case benadering gaat hier dus niet op, daar de minimale
propagatietijd tot het eontrole-signaal van de eommunicatiepoort van DDS kleiner is
dan de maximale van DnR/W. Het versehil van 88.5 - 97.6 = - 9.5 nsee is ten aanzien
van de worst case benadering eehter zo minimaal, dat aangenomen mag worden dat
I?DS het dataverkeer nog steeds stuurt [8,11].

Op de stijgende flank van DCfRLWRS worden de data in de latch van de
eommunieatie-poort ingeklokt. Deze flank heeft een vertraging van 2 * ('F32max' =
6.6) = 13.2 nsee ten opzichte van de stijgende flank van DDS. Daar de data na de
stijgende flank van DDS nog minimaal 15 nsee stabiel blijven, gaat de sehrijf-operatie
naar de eommunicatie-poort van de dsp goed [8,12].

DCfRLRDS heeft maximaal 2 * ('F32max' = 6.6) = 13.2 nsee vertraging ten
opzichte van DDS. Na het aetief worden van DCfRLRDS is nog 'ALS245max From
output enable to Q' = 20 nsee nodig om de buffer open te zetten. Dit betekent dat
de data 13.2 + 20 = 33.2 nsee na het aetief worden van DDS besehikbaar zijn. De
benodigde setup-tijd bedraagt 15 nsee, waarbij de data op de stijgende flank van DDS
worden ingeklokt. Er van uitgaande dat DDS synehroon loopt met de klok en dus
62.5 nsee breed is, zijn de data ruim op tijd [8,13].

Ook de interfacing van de dsp naar de eommunicatie-poort verloopt voor beide
richtingen van het dataverkeer dus correct.

5.3 Het RAMC blQk

In Bijlage 9 is de hardware weergegeven die het RAMC blok realiseert. RAMC is het
bankgesehakelde datageheugen van de dsp, dat 2k woorden, van 16 bit breed, groot
is. Daar de host een aeht bit brede databus heeft, moet hij het geheugen per byte
seleeteren. Het geheugen is dan ook uitgevoerd in de vorm van twee geheugen chip's.
Door Dual Port Static RAM's te nemen hoeft geen aparte buffering voorzien te
worden. Daar de toegang tot het geheugen onder software besturing plaatsvindt, zijn
aIleen 'Slaves' gebruikt. Busy is hierbij altijd inaetief.

Aan de host-zijde wordt allereerst de interne adresbus naar beide geheugens gevoerd.
Via een OR-poort wordt de laagste adreslijn HAO of de ge'inverteerde ervan nHAO
meegenomen om het Chip Select-signaal voor de beide geheugens te realiseren [9,1].
Daar de geheugens tn-state uitgangen hebben kan de interne databus met beide
geheugens worden verbonden. Voor Write Enable en Output Enable kunnen nu
gewoon HWR en HRD worden gebruikt [9,2].
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Aan de zijde van de dsp wordt het geheugen door de data-strobe DRDS geselecteerd.
Het geheugen is dan aIleen geselecteerd als het dataverkeer plaatsvindt, om zodoende
de dissipatie zo klein mogelijk te houden [9,5]. Voor Write Enable en Output Enable
worden gewoon DRR/nW en DRnR/W gebruikt [9,6]. Ook hier wordt de adresbus
naar beide geheugens gevoerd. AIs hoogste adreslijnen worden hierbij de bankselect
signalen DBANKSEL1/0 uit de communicatie-poort van de dsp gebruikt [9,7]. De
databus wordt tenslotte samengesteld uit de twee acht bit geheugens tot een 16 bit
brede databus [9,8].

5.3.1 De timing van het RAMC blok

AIlereerst wordt nu de timing aan de host-zijde behandeld. Het selectiesignaal
HCSEL is 89 nsec na T1 actief. De interne adresbus, inclusief nHAO, is 107 nsec na
T1 actief [9,3]. Maximaal 107 + ('F32max' = 6.6) = 113.6 nsec na T1 zijn de
selectielijnen dus stabiel [9,1]. Daar HRD en HWR op zijn vroegst 13 nsec na 1'2
actief worden gaat ook hier de worst case benadering niet op. Het verschil van 113
113.6 = - 0.6 nsec is ten aanzien van de worst case benadering echter zo klein dat
aangenomen mag worden dat HRD en HWR het dataverkeer sturen.

Een schrijf-operatie naar het geheugen vindt plaats bij overlap van Chip Select en
Write Enable. Deze overlap moet voor het geselecteerde geheugen minimaal 30 nsec
zijn. Maximaal 122 nsec na 1'2 zijn de data op de interne bus stabiel [9,4]. AIle
stuursignalen voor het geheugen zijn dan al actief. HWR wordt op zijn vroegst
13 nsec na T4 inactief. De overlap bedraagt dus minimaal 91 nsec en is ruim
voldoende. HWR wordt op zijn laatst 45 nsec na T4 inactief. Daar de data op de
interne bus minimaal 90 nsec na T4 actief blijven levert dit geen problemen op.

HRD wordt op zijn laatst 45 nsec na 1'2 actief. Vervolgens zijn nog Taccess = 45
nsec nodig voordat de data op de interne bus beschikbaar zijn. Maximaal 45 + 45 =
90 nsec na 1'2 zijn de data dus beschikbaar. Ze hoeven pas 27 nsec voor T4 aanwezig
te zijn, hetgeen dus geen enkel probleem vormt.

De timing aan de zijde van de dsp is eenvoudig en identiek aan die van de paraIleIle
poort. DRnR/W wordt na 91 nsec actief [9,6]. DRDS wordt op zijn vroegst na
82.5 nsec actief [9,5]. De worst case benadering gaat ook hier dus niet op. Het kleine
verschil van 82.5 - 91 = - 8.5 nsec is ten aanzien van de worst case benadering echter
minimaal, zodat in de praktijk aangenomen mag worden dat DRDS het dataverkeer
stuurt. Er mag dus vanuit worden gegaan dat DRR/nW en DRnR/W, DRDS volledig
overlappen. Het adres is na 'CLK HIGH to ARRx valid' = 60 nsec stabiel en dus
ruim voor de stuursignalen actief zijn [9,7].

De schrijf-operatie vindt plaats tijdens de overlap van DRR/nW en DRDS en duurt
dus 62.5 nsec. Daar de data v66r DRDS reeds stabiel zijn is dit ruim voldoende [9,8].
Bij een lees-operatie duurt het, na het actief worden van DRDS, maximaal Taccess =
45 nsec, voordat de data beschikbaar zijn. Vanwege de setup-tijd van 15 nsec, moeten

38



ze er 62.5 - 15 = 47.5 nsec na het actief worden van DRDS zijn, hetgeen ook zo is,
daar de access-tijd 45 nsec bedraagt.

De lees- en schrijf-operatie aan de zijde van zowel de host als de dsp vormt dus geen
probleem.

5.4 net PRGRAM blQk

In Bijlage 10 is de hardware weergegeven die het PRGRAM blok realiseert.
PRGRAM is het programmageheugen van de dsp, dat 2k woorden, van 40 bit breed,
groot is. Het geheugen is wederom uitgevoerd in de vorm van vijf geheugen chip's.
Door Dual Port Static RAM's te nemen hoeft ook hier geen aparte buffering
voorzien te worden. Aan de host-zijde wordt allereerst de interne adresbus naar aIle
geheugens gevoerd. Via een OR-poort wordt de laagste adreslijn HAD meegenomen
om een algemeen selectiesignaal te realiseren, zodat aIleen de even adressen van de
host worden gebruikt [10,1]. Vervolgens wordt dit selectiesignaal per geheugen via
een OR-poort met een configuratie-signaal uit de communicatie-poort omgewerkt tot
een Chip Select-signaal. Het configuratie-signaal geeft aan welk geheugen
geselecteerd wordt [10,2]. Daar de geheugens tri-state uitgangen hebben kan de
interne databus met aIle geheugens worden verbonden [10,5]. Voor Write Enable en
Output Enable kunnen nu weer HWR en HRD worden gebruikt [10,3].

Wat opvalt is het ingangscircuit voor de hoogste datalijn van programmabank vijf. Dit
is nodig voor de realisatie van de 'halt'. Bij een 'halt' moet het gehele geheugen
worden volgeschreven met de instructie 'Goto breakhandler'. De arbitrage hardware
die conflicten bij deze geheugenaccess voorkomt wordt in het PROBE-blok
beschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het WAIT-signaal, dat echter
maximaal een microseconde actief mag zijn. In deze tijd kan de host net acht bits
wegschrijven. Een instructie is bij de dsp echter veertig bit breed, hetgeen dus vijf
schrijf-acties zou vergen.

Er is toen gezocht naar een instructie, waarvan de vijf bytes hetzelfde waren. Die is er
niet, maar er bestaat weI een instructie waarbij dat nagenoeg het geval is. De
instructie 'Goto 0' heeft namelijk als code '100...000'. Door aIle vijf de
programmabank selectiesignalen tegelijk actief te maken en als byte nul weg te
schrijven, kan weI in een keer een gehele instructie weggeschreven worden. Er moet
dan aIleen in hardware voor worden gezorgd, dat het MSB een wordt. Dit is
gerealiseerd met twee tri-state buffers, die anti-parallel worden geschakeld. De lees
operatie zet de ene buffer open bij selectie van die bank en een actief HRD signaal.
De gewone schrijf-operatie doet hetzelfde met de andere buffer. Alleen bij een
schrijf-operatie in de halt-mode, wordt deze buffer niet opengezet. Een pull-up
weerstand zorgt er dan voor dat als MSB een een wordt weggeschreven.
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Het is dus weI mogelijk om indirect, via adres nul, naar de breakhandler te springen.
Op adres nul in programma-bank een wordt de 'halt' dan opgevangen. De totale
handelswijze is dan als voIgt:

- Maak HHALT actief (H)
- Schrijf de instructie 'Goto 0' op adres 0
- Maak van 'Goto 0' nu 'Goto+ 0' op adres 0
- Schrijf het hele geheugen vol met 'Goto 0'.

Op een gegeven moment wordt het gebruikersprogramma dus altijd beeindigd door
een indirecte sprong naar de breakhandler.

Aan de zijde van de dsp is het geheugen altijd geselecteerd en is de uitgang altijd
beschikbaar. De dsp heeft immers geen stuursignalen voor het programmageheugen.
De adresbus wordt naar aIle geheugens geleid. De databus wordt samengesteld uit de
databussen van de diverse geheugens tot de volle breedte.

Om de 'Branch+ '-instructie te realiseren is een kleine hoeveelheid externe hardware
nodig. De dsp klokt steeds op de stijgende flank van DCLK de nieuwe instructie
binnen. Derhalve wordt ook hier op de stijgende flank van DCLK de toggle enable
TOGEN ingeklokt [10,8][10,9]. Er moet getoggled worden als het een 'Branch'
instructie is (DPD39,DPD38 = 10) en het om een 'Branch +' instructie gaat
(DPD37= 1) [10,7]. Bij een 'Branch +, instructie wordt vervolgens aIleen de bank
omgeschakeld als het geen 'dummy' instructie is. Daarom is DSYNC meegenomen
[10,10] om de toggle clock TOGCLK te realiseren. Bij aIle instructies, waarbij de
programma-teller veranderd wordt, wordt door de dsp immers eerst de volgende
instructie nog opgehaald. Deze 'dummy' instructie wordt echter niet uitgevoerd.
Derhalve geeft DSYNC aan als het geen 'dummy' instructie is. DSYNC wordt
daarom via een AND doorgelaten bij het toggle-commando. Via een D-FF in toggle
mode wordt de bank dan omgeschakeld. Bij Reset krijgen beide FF een zodanige
waarde, dat bank nul geselecteerd is, waarin zich het gebruikersprogramma bevindt.
Het bankseleet-signaal DBS wordt tenslotte aan de adresbus van de dsp toegevoegd
als de hoogste adreslijn [10,11].

5.4.1 De timin2 van het PRGRAM

Bij het PRGRAM geldt een vergelijkbare situatie als bij RAMC, zij het dat nu een
extra vertraging plaatsvindt via nog een OR-poort. Ook wordt nu aIleen HAO
meegenomen, zodat de seleetiesignalen na 101 + (2 * ('F32max' = 6.6) = 13.2) =
114.2 nsec stabiel zijn. Ten aanzien van de worst case benadering mag het versehil
van 113 - 114.2 = - 1.2 nsee eehter worden verwaarloosd, zodat ook hier aangenomen
mag worden dat HRD en HWR het dataverkeer sturen.

Aan de zijde van de dsp is de adresbus na 'CLK HIGH to PAx valid' = 60 nsee
stabiel. Vervolgens duurt het nog Taeeess = 45 nsec voordat de data stabiel zijn. De
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data zijn dus na 60 + 45 = 105 nsec stabiel. Er is een setup-tijd van 5 nsec vereist.
Dit betekent dat de data 5 nsec voor de volgende stijgende flank van DCLK., waarop
ze door de dsp worden ingeklokt, en dus 120 nsec na DCLK stabiel moeten zijn.
Hieraan is dus ruim voldaan.

Bij de 'Branch +'-instructie wordt het toggle-commando verkregen uit de boogste
adreslijnen. Hierbij treedt een vertraging op van ('F20max' = 6) + ('F04max' =
6) = 12 nsec. De data zijn na 105 nsec stabiel, zodat TOGGLE na 105 + 12 =
117 nsec stabiel is [10,7]. Op DCLK., na 125 nsec, wordt vervolgens TOGEN ingeklokt
in de FF [10,8]. Dit is dan na 'F74max' = 9.2 nsec altijd stabiel [10,9]. Daar DSYNC
op zijn vroegst na 20 nsec komt, is dit ruim op tijd [10,10]. Daar DSYNC maximaal
50 nsec na DCLK komt, is het kloksignaal TOGCLK voor de FF in toggle-mode
uiterlijk na 50 + ('F08max' = 6.6) = 56.6 nsec aanwezig. DBS is dus uiterlijk na 56.6
+ ('F74max' = 9.2) = 65.8 nsec stabiel [10,11]. Vervolgens duurt het nog Taccess =
45 nsec, voordat de data weer stabiel zijn. Na 65.8 + 45 = 110.8 nsec is dat het geval.
Aan de vereiste setup-tijd is dus voldaan, zodat de correctheid van de 'Branch +'
instructie is aangetoond.

5.5 Het TRRAM blQ.k

In Bijlage 11 is de hardware weergegeven die het TRRAM blok realiseert. Het trace
geheugen is aan de zijde van de host exact hetzelfde uitgevoerd als bij RAMC. Aan
de zijde van de dsp zijn nu twee acht-bit tellers te zien, waarvan de uitgangen op de
adresbus van de beide geheugens zijn aangesloten [11,1]. Daar de geheugens slechts
2k woorden, van acht bit breed, groot zijn, worden slechts elf uitgangen aangesloten.
Via twee buffers kan de host deze tellers uitlezen [11,2], waarbij via een OR-poort
HAO en nHAO meegenomen zijn om respectievelijk het LSB en het MSB te
selecteren. Ook is er het signaal ERST te zien, dat bij de behandeling van het
PROBE blok aan de orde komt [11,3].

De gebruikte tellers bestaan uit een acht bit teller en een output latch in een chip.
Op de stijgende flank van DSYNC telt de teller, zodat 'dummy' instructies niet
worden meegenomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de teller alleen telt als
bank nul geselecteerd is, dus als het ontwikkelsysteem zich in de emulatie-mode
bevindt. Derhalve is DBS op de 'CLK Enable' ingang aangesloten. Daar bij een
'Branch +' instructie DBS pas na de stijgende flank van DSYNC verandert, wordt bij
een 'Branch +' instructie uit bank nul weI nog geteld en bij een uit bank een niet.
Zodoende wijst de teller dus altijd naar de eerstvolgende vrije positie in bet trace
geheugen. Op de dalende flank van DSYNC wordt steeds de tellerstand naar de
output latch geklokt. Na een Reset van de PC bevindt de teller zich in stand nul. De
output van de teller hoeft tenslotte alleen beschikbaar te zijn als DSYNC actief is of
als de host de teller wil uitlezen. Daar de propagatie-tijd echter te groot is, is de
uitgang van de teller altijd beschikbaar.
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Omdat bij de dsp op de stijgende flank van DCLK aIle lijnen stabiel zijn en tevens
aIle data worden ingeklokt, worden de trace-data hierop in twee acht bit latches
geklokt [11,4], waarvan de uitgang aIleen beschikbaar is als DSYNC actief is [11,5].
De trace-data bestaan uit de vier Interrupt Flags, de Interrrupt en de bijbehorende
Acknowledge. De schrijf-operatie naar het geheugen aan de zijde van de dsp vindt nu
plaats als DSYNC actief is [11,6]. Derhalve wordt DSYNC gei"nverteerd en aan de
beide Chip Select-ingangen aangesloten. Aan Write Enable wordt CDBS aangeboden,
hetgeen de ingeklokte versie van DBS is. DBS moet worden ingeklokt daar deze na
de stijgende flank van DSYNC kan veranderen [11,7]. In het trace-geheugen wordt
dus aIleen geschreven als bank nul geselecteerd is, dus als het ontwikkelsysteem zich
in de emulatie-mode bevindt en het geen 'dummy' instructie betreft.

5.5.1 De timina: van het TRRAM blok

Voor de timing met betrekking tot het trace-geheugen geldt aan de zijde van de host
exact dezelfde timing als bij RAMC. HCNTSEL is 89 nsec en nHAO 107 nsec na Tl
actief. De output van de teller is altijd geenabeld. Derhalve zijn de data 107 +
('ALS245max From output enable to Q' = 10) = 117 nsec na Tl op de interne bus
stabiel, hetgeen ruim voor de setup-tijd is.

Op de stijgende flank van DSYNC telt de teller. Na 'LS590max From CLK to RCO'
= 30 nsec is de tellerstand stabiel. Op de dalende flank van DSYNC kan de
tellerstand dus zonder problemen in de output latch geklokt worden. Na
'LS590 From RCK to Q' = 33 nsec is de inhoud van de latch stabiel. Daar deze pas
bij het volgende actieve deel van DSYNC nodig is, is dit ruim op tijd. Op de stijgende
flank van DCLK worden de flags in de trace-latches geklokt. Na
'ALS374max From CLK to Q' = 16 nsec zijn de data stabiel. DSYNC komt op zijn
vroegst 20 nsec na DCLK, zodat de ingeklokte flags dan reeds stabiel zijn. Als
DSYNC actief is, wordt de output geenabeld, waarna het nog maximaal
'ALS374max From output enable to Q' = 18 nsec duurt voordat de data stabiel zijn.
Daar DSYNC 62.5 nsec duurt en de minimale write-tijd slechts 30 nsec bedraagt is de
output van de latch ruim op tijd stabiel. CDBS wordt 'F74max From CLK to Q' =
9.2 nsec na DCLK stabiel, hetgeen eerder is dan DSYNC, zodat dit geen probleem
vormt. Tenslotte moet de uitgang van de teller stabiel zijn voordat het geheugen met
DSYNC geselecteerd wordt. Dit kan aIleen als de output van de teller altijd
geenabeld is.

5.6 Het PAGRAM blok

In Bijlage 12 is de hardware weergegeven die het PAGRAM blok realiseert.
PAGRAM is het datageheugen van de dsp in het ontwikkelsysteem, dat 64k woorden,
van 16 bit breed, groot is. De host verkrijgt aIleen op indirecte wijze, via
communicatie met de dsp, toegang tot dit geheugen.
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Zoals eerder beschreven, kan de dsp zelf bepalen of hij zijn paraIleIle poort gebruikt
om het op de kaart aanwezige datageheugen aan te sturen, of voor externe
toepassingen. Hiervoor heeft hij in zijn communicatie-poort een configuratie-signaal
DPAGSEL [12,1]. Zowel de adresbus als de databus van de dsp worden hierbij altijd
aan het interne geheugen aangeboden [12,2] en aIleen naar buiten doorgeschakeld als
DPAGSEL hoog is [12,3]. Ook de stuursignalen zijn aIleen dan actief en anders hoog
[12,4]. Als DPAGSEL laag is wordt dus het interne geheugen aangestuurd.

Er zijn op deze configuratie twee uitzonderingen. De dsp selecteert zijn
communicatie-poort en zijn externe FIFO immers via zijn paraIleIle poort. De
selectiesignalen hiervoor zijn DCIRLS en DEFIFOS. Als de communicatie-poort
geselecteerd wordt, wordt het interne geheugen niet aangestuurd en worden de
databus buffers niet opengezet.

Er rest nu nog de aansturing van het geheugen zelf. Om het stroomverbruik zo klein
mogelijk te houden wordt het geheugen aIleen geselecteerd als er dataverkeer
plaatsvindt, dus als DDS actief is [12,5]. Vanwege de tijdkritische situatie kan hierbij
geen logica met DDS plaatsvinden. Er moeten derhalve Write en Output Enable
signalen worden gerealiseerd, die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen.
Allereerst wordt via een OR met DPAGSEL, nDCIRLS en nDEFIFOS een
algemeen selectiesignaal voor het interne geheugen DPAGISEL gerealiseerd. Op
dezelfde wijze wordt een selectiesignaal voor externe toepassingen van de paraIleIle
poort DPAGESEL gerealiseerd [12,6].

Voor het 64k x 16 geheugen zijn vier chip's van 32k x 8 gebruikt, die paarsgewijs
worden geselecteerd. De hoogste adreslijn maakt hierbij onderscheid tussen de
onderste en de bovenste bank van 32k x 16. Via een OR worden deze selectiesignalen
gerealiseerd. Tenslotte wordt per twee geheugenchip's via een OR met respectievelijk
DR/nW en DnR/W het Write en Output Enable signaal gerealiseerd.

De externe FIFO wordt geselecteerd als het bijbehorende selectiesignaal DEFIFOS
actief is en tevens de communicatie-poort niet wordt geselecteerd. Het dataverkeer
wordt vervolgens wederom gestuurd door DDS. Nieuwe data worden ingeklokt door
LDCK op de stijgende flank van DDS. De data die het eerst zijn ingeklokt, zijn via
OE direct weer opvraagbaar. Bij het lezen worden deze data in deze configuratie, via
UNCK, meteen weer uit de FIFO geklokt, zodat de volgende data op de uitgang van
de FIFO data beschikbaar komen [12,7].

Om te voorkomen dat ongewenste lees-operaties naar de externe FIFO plaatsvinden,
wordt deze via een FF uit het control-blok ofwel in de lees-mode ofwel in de schrijf
mode geplaatst. Het opslaan van het PI register op de externe stack initieert immers
altijd tevens een nieuwe lees-operatie. Dit zou dan betekenen dat de zojuist
opgeslagen waarde meteen weer teruggelezen wordt. Dit wordt voorkomen door de
implementatie van de lees/schrijf-mode. Om dit te realiseren wordt gebruik gemaakt
van de IRE en ORE ingangen. Deze vormen een enable ingang voor respectievelijk
schrijven naar en lezen van de externe FIFO. Hierop worden dan respectievelijk
DEFIFOnR/W en DEFIFOR/nW aangesloten [12,8]. Bij de reset van de dsp wordt
de externe FIFO tenslotte tevens gecleared [12,9].
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5.6.1 De timing van het PAGRAM blok

Er wordt in deze paragraaf wederom vanuit gegaan dat DDS als laatste van de
stuursignalen van de dsp aetief wordt. Het adres is na 'CLK HIGH to Ax valid' =
60 nsee en dus v66r DDS stabiel. Verder komen bij een sehrijf-operatie ook de data
in ieder geval v66r DDS. Volgens de worst case benadering zal ook hier blijken dat
DR/nW na DDS pas aetief kan worden. Derhalve wordt er wederom vanuit gegaan
dat DDS het dataverkeer stuurt en dus omsloten wordt door de vertraagde DR/nW.

DAIS is na 'CLK HIGH to Ax valid max' = 60 nsee aetief. Vervolgens ondervindt
DAIS nog een vertraging van maximaal 'F04max' = 6 + «2 • 'F32max' = 6.6) =
13.2) = 19.2 nsee, in totaal dus 60 + 19.2 = 79.2 nsee. DR/nW is na 'CLK HIGH to
R/nW WW max' = 85 nsee aetief. DR/nW wordt dus maximaal 85 + ('F04max' =
6) + 'F32max' = 6.6 = 97.6 nsee vertraagd. DPAGSEL is allang stabiel en levert
geen problemen. Tenslotte is DCTRLS na 72.1 nsee stabiel. DCTRLS wordt
maximaal 72.1 + 'F04max = 6 + «3 • 'F32max' = 6.6) = 19.8) = 97.9 nsee
vertraagd.

Bij het sehrijven naar het geheugen is Write Enable na 97.9 nsee altijd stabiel. DDS
wordt op zijn vroegst 'CLK HIGH to DS HIGH min' = 20 nsee na de volgende
stijgende flank van DCLK inaetief. In totaal duurt een sehrijf-operatie dus minstens
125 + 20 - 97.9 = 47.1 nsee, hetgeen ruim voldoende is.

Output Enable is bij een lees-operatie na 97.9 nsee altijd stabiel. In de worst case
situatie is DDS na 62.5 + 'CLK HIGH to DS low min' = 20 nsee = 82.5 nsee aetief.
Na 82.5 + Taeeess = 45 = 127.5 nsee zijn de data in principe dan bereikbaar.
Voorwaarde is dan weI dat Output Enable 'OUTPUT ENABLE WW to DATA
valid min' = 20 nsee van te voren, dus na 127.5 - 20 = 107.5 nsee, stabiel is. Daar
deze maximaal na 97.9 nsee stabiel wordt, is hieraan voldaan. Vanwege de vereiste
setup-tijd moeten de data 'Dx setup-time min' = 15 nsee v66r de stijgende flank van
DDS, dus na 125 + 20 - 15 = 130 nsee, stabiel zijn. Daar de data in de worst case
situatie na 127.5 nsee stabiel zijn verloopt de lees-operatie correct.

Als de eommunicatie-poort of de externe FIFO geseleeteerd is, wordt via DPAGISEL
ervoor gezorgd dat het geheugen altijd tri-state is. De timing van de eomrnunieatie
poort is reeds behandeld bij de timing van het control blok. Voor de timing van de
externe FIFO geldt nu dat aIleen een extra vertraging in de vorm van een inverter
optreedt. Voor de rest is deze timing exact hetzelfde, hetgeen dus ook hier geen
problemen oplevert.

Samenvattend kan worden gezegd dat zowel de lees- als de sehrijf-operatie naar
geheugen, eommunieatie-poort en externe FIFO correct verloopt. Hierbij goot een
geheugenplaats verloren voor de communicatie-poort ($FFFF).
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5.7 De probe

Tot nu toe is bij de realisatie van het systeem aIleen gepraat over het sturen van de
op de kaart aanwezige dsp. De signalen van de bond-out dsp PCB5011, die bij de
PCB5010 beschikbaar zijn moeten echter nog naar buiten worden gevoerd. Dit deel
wordt de probe genoemd en bestaat uit twee delen. Het tweede deel is hierbij een
stuk flat-cable en het socket, dat pin-compatibel is met de PCB501O.

Het eerste deeI bestaat uit logica op de kaart, die buffering tot taak heeft. Als buffer
is de '74Al.S245' gebruikt, die altijd geenabeld is. De meeste in- en uitgangen van de
dsp kunnen dan zonder problemen naar buiten gevoerd worden. De exteme signalen
beginnen dan met de letter E. In Bijlage 12 is het deel te zien, dat betrekking heeft
op de paraIleIle poort. In Bijlage 13 is de rest te zien.

Op de rechttoe rechtaan buffering zijn twee uitzonderingen. Aan de dsp moet ook als
extern signaal een reset ERST en een interrupt EINT aangeboden kunnen worden.
De reset is een trage toepassing en wordt niet direct in hardware verwerkt. Via de
communicatie-poort detecteert de host de externe reset. Indien gewenst reset de host
vervolgens zelf de dsp via zijn communicatie-poort met HRESET. Daar de
communicatie-poort voor het binnenlezen van de DFLAGS vol is, wordt ERST
ondergebracht in het TRRAM blok, daar van de teller toch slechts 11 bits gebruikt
worden.

De externe interrupt wordt weI in hardware verwerkt. Hij mag echter aIleen aan de
dsp worden aangeboden als deze zich in de emulatie-mode bevindt, dus als bank nul
geselecteerd is. Via een AND-poort worden de interrupt van de host HINT en de
exteme interrupt EINT verwerkt tot een interrupt, die aan de dsp wordt aangeboden
[13,1].

Als een interrupt in de emulatie-mode binnenkomt, is bank nul geselecteerd en wordt
de interrupt gewoon door het gebruikersprogramma afgehandeld. Daar er enige tijd
verstrijkt tussen het inklokken van de interrupt door de dsp en het springen naar de
interrupt handler, kan het gebeuren dat in die tijd een break geconstateerd is. Dit
betekent dat de programmabank dan omgeschakeld is en dat dus in bank een naar
de interrupt handler wordt gesprongen. In bank een wordt deze interrupt echter niet
afgehandeld, zodat de interrupt handler uit een 'Rti' instructie bestaat.

Er moet nu echter voor worden gezorgd dat de interrupt acknowledge wordt
afgevangen en dat bij het verlaten van de breakhandler de oude interrupt opnieuw
wordt aangeboden. Het eerste wordt gerealiseerd door aIleen in programmabank nul
de interrupt acknowledge door te laten. Tenslotte moet ook bij een interrupt, gegeven
door de gebruiker van de emulator, geen interrupt acknowledge aan de buitenwereld
gegeven worden [13,2].

Het opnieuw aanbieden van de interrupt wordt door de eerder beschreven hardware
reeds gerealiseerd. Na de afhandeling van een interrupt moet de interrupt ingang
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namelijk eerst even inactief worden, voordat een nieuwe interrupt kan worden
aangeboden. Dit wordt tevens door het meenemen van DBS gerealiseerd. Als
programmabank een is geselecteerd wordt de interrupt ingang immers inactief, zodat
aan de eis voldaan is. Daar de buitenwereld geen interrupt acknowledge gekregen
heeft, is de interrupt nog steeds aanwezig, zodat deze opnieuw wordt aangeboden
[13,1].

De uitzondering op dit alles vormt de interrupt, die geen acknowledge verwacht.
Deze is dan immers na een bepaalde tijd weer verdwenen. De gebruiker van het
systeem moet er dan rekening mee houden dat, bij de implementatie van
breakpunten, tijd vereist is voor het aanpassen van de event-teller. Indien de applicatie
zeer tijdlaitisch is, zal hij dan ook de breakpunten niet of zeer bewust moeten gebruiken.

In het probe-blok is tevens de generatie van een WAlT-signaal te zien. Om conflicten
te voorkomen bij de toegang tot het programmageheugen is bij een 'halt' immers
arbitrage hardware nodig. Hiervoor kan gewoon het gesynchroniseerde selectiesignaal
van de host gebruikt worden. Gesynchroniseerd betekent in dit geval dat het
selectiesignaal op de dalende flank van DCLK moet worden ingeklokt. In dat geval
wordt het WAIT-signaal ruim op tijd door de dsp onderkend. Het gesynchroniseerde
WAIT-signaal HWAIT wordt tenslotte aIleen bij een 'halt' actief. Hiervoor wordt
gezorg door de PRESET ingang van de FF aan HALT te hangen. Daar HALT actief
hoog is, is HWAIT normaliter hoog [13,3].

Voor de generatie van een intern 8 MHz kloksignaal voor de dsp is het volgende deel
in het probe-blok verantwoordelijk. Via een simpele kristal-oscillator wordt een 16
MHz bloksignaal opgewekt. Via een FF in de tweedeler-mode wordt hiervan dan een
symmetrisch 8 MHz bloksignaal van gemaakt. Via een schakelaar kan de gebruiker
dan kiezen tussen het interne HCLK en het externe kloksignaal ECLK [13,4].

Door de buffering treden er vertragingen 0p, zodat de timing op het socket niet exact
gelijk is aan die van de dsp. De vertragingen zijn echter zeer klein, zodat dit in de
praktijk geen problemen oplevert.
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6 Implementatie van de hardware

In hoofdstuk drie en vijf zijn ontwerp en realisatie van de hardware besproken. De
daadwerkelijke implementatie is echter aItijd nog eens een verhaal apart. Als eerste
moet er een keuze gemaakt worden voor de wijze van implementatie. Zo zijn er de
mogelijkheden van solderen, wire-wrappen en het ontwerp van een printplaat.

Ret ontwerp van een printplaat met behulp van CAD heeft het voordeel van een
foutloze overdracht van schema naar implementatie. Nadeel is dan echter meteen
weer dat veranderingen moeilijk kunnen worden aangebracht. Daar de print in een
ffiM-PC XT moet passen voIgt hieruit meteen de noodzaak voor een multi-layer
print. Dit betekent dan dat het eraan verbonden prijskaartje een groot getal bevat,
hetgeen voor een prototype niet echt zinvol is. Deze mogelijkheid is dan ook snel
verworpen.

De techniek van solderen werkt prettig en snel. Nadeel is echter weI dat de
soldeerpunten altijd bereikbaar moeten blijven. De bedrading moet dus in vaste
patronen lopen, hetgeen de kans op overspraak onevenredig vergroot. Wire-wrappen
is het laatste alternatief, dat net als solderen prettig en snel werkt. Rierbij kunnen
verbindingen tevens via de kortste weg worden gelegd, daar de bevestigingspunten
altijd bereikbaar blijven. Een ander groot voordeel is dat de componenten direct
naast elkaar kunnen worden geplaatst, hetgeen een zeer grote dichtheid op de print
mogelijk maakt. Ret grote nadeel is echter dat het overzicht snel verloren raakt. Er
moet dan ook zeer secuur worden gewerkt.

Uiteindelijk is gekozen voor de wire-wrap techniek. Als uitgangspunt is een speciale
wire-wrap print voor een IBM-PC XT genomen, waarop reeds een edge connector
geetst is. De print kan dus direct in een slot worden geprikt. Op de print kunnen de
componenten nu naast elkaar worden geplaatst. Zo wordt een zeer hoge dichtheid
bereikt. De hardware is echter zo omvangrijk dat de componenten niet allemaal op
de print kunnen worden geplaatst. Derhalve is gebruik gemaakt van een extra print,
die op de hoofdprint wordt bevestigd. Deze extra print bevat alleen een aantal
geheugenchip's. De gehele stuurlogica bevindt zich dus op de hoofdprint. In de rest
van dit verslag zal de extra print 'subprint' worden genoemd.

De subprint wordt aan de componentzijde, achter op de hoofdprint, bevestigd. Ret
voordeel hiervan is dat korte uitbreidingskaarten dan nog steeds kunnen worden
geplaatst in het slot, direct naast de componentzijde van de hoofdprint. De subprint
wordt bevestigd met behulp van twee connectoren, volgens welke meteen ook de
verbindingen worden gemaakt tussen de hoofdprint en de subprint. Bijlage 14 geeft
de plaatsing van de componenten op de hoofdprint en de subprint in detail weer. De
hierbij gebruikte nummers stemmen overeen met de nummers van de componenten,
die in de Bijlagen 8 tim 13 zijn gebruikt. De nummering met betrekking tot de
subprint wordt steeds voorafgegaan door een 'p'. Tevens worden de verbindingen
tussen de hoofdprint en de subprint aangeduid via de aansluitgegevens van de
connectoren.
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Om te kunnen emuleren wordt een socket, dat pin-compatibel is met de dsp PCB5010
naar buiten gevoerd. Hiervoor zijn v66r op de hoofdprint twee connectoren
aangebracht. Er wordt gebruik gemaakt van een door Philips geleverd socket, met
hieraan bandkabel en connectoren bevestigd. De aansluitingen van de connectoren
zjjn in Bijlage 15 weergegeven.

De voeding wordt niet uit het slot, maar via een floppy disk power connector
verkregen. Op deze wijze wordt de voeding op de bus dus niet verder belast door de
grote hoeveelheid componenten op de kaart. Tenslotte worden aIle componenten, zo
dicht mogelijk bij de component zelf, ontkoppeld met een condensator van 22 oF. Op
plaatsen waar meerdere voedingslijnen van componenten op de grote voedingsbanen
worden aangesloten is ook nog ontkoppeld met condensatoren van 0.1 uF en kleine
elco's. Vooraan bij de voedingsaansluiting is dan nog een grote elco geplaatst voor
verdere ontkoppeling.

~1 Testen van de hardware

Bij het testen van de hardware is een modulaire aanpak gehanteerd. Net als bij het
ontwerp en de realisatie van de hardware is gebruik gemaakt van de indeling in
functionele delen. Deze zijn achtereenvolgens opgebouwd en getest. WeI moet hierbij
worden opgemerkt dat eerst de zijde van de host is getest en daarna de zijde van de
dsp. De testprogrammatuur aan de zijde van de host is hierbij steeds in Turbo Pascal
geschreven. Aan de zijde van de dsp is dit steeds in PCB5010/11 assembler gebeurd.
Delen van deze testprogrammatuur zijn later weer gebruikt in de systeem
programmatuur.

Bij het testen van de hardware is uitvoerig gebruik gemaakt van een tachtig kanaals
100 Mhz logic analyzer van Hewlett Packard. Dit meetinstrument biedt twee mode's
voor gebruik, namelijk een timing en een state mode. In de timing mode kunnen
tachtig kanalen tegelijk worden bemonsterd, waarna tot in het kleinste detail de
timing kan worden bekeken. De state mode biedt de mogelijkheid om,
gesynchroniseerd met een extern kloksignaal, te bemonsteren. Deze mode is ideaal
om het programmaverloop van een processor te controleren. Door namelijk te
bemonsteren met de klokfrequentie van de processor en dan de diverse bussen op te
slaan is dit tot in detail mogelijk. Dit meetinstrument is bij het testen dan ook
onmisbaar gebleken. De gehele timing van aIle functionele blokken is tot in detail
gecontroleerd. Tevens is de correcte werking van de testprogrammatuur volledig
nagegaan. De gehele hardware en de gebruikte testprogrammatuur zijn dan ook
volledig foutvrij.

In de volgende paragrafen zal nu de testprogrammatuur aan de orde komen. Er
wordt steeds summier een beschrijving gegeven van het testprocede, waarbij de
testprogrammatuur in de Bijlagen is terug te vinden. De timing is steeds tot in detail
gecontroleerd met de logic analyzer en wordt verder niet meer besproken. De Pascal
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programmatuur heeft tenslotte de extensie 'TP' en de assembler programmamatuur
de extensie 'SRC'.

6,1.1 Het CONTROL blQk aan de zijde van de host

Om de communicatie-poort van de host te controleren op zijn correcte werking zijn
de uitgang en de ingang ervan tijdelijk met elkaar verbonden. De verbinding is
hierbij, per byte, in bit-reverse volgorde gemaakt. Het programma 'CfRL_T.TP'
schrijft steeds een waarde in de communicatie-poort en leest vervolgens deze ook
weer uit. Door de verbinding, per byte, in bit-reverse volgorde aan te brengen, is het
zeker dat niet gewoon de zojuist weggeschreven waarde nog op de bus aanwezig is en
meteen weer wordt teruggelezen. Door de getallen 1, 2, 4, ..., 215 weg te schrijven
worden de diverse bits afzonderlijk getest. In Bijlage 16 is 'CfRL_T.TP' terug te
vinden.

fi.l.2 Het RAMC blok aan de zijde van de host

Het RAMC blok aan de zijde van de host wordt getest met behulp van het
programma'RAMC_T.TP'. Dit programma schrijft steeds het gehele geheugen vol en
leest het daarna weer uit. Als er een fout wordt geconstateerd, wordt de lees-operatie
nog eens uitgevoerd. De foutieve lees-operatie wordt op het scherm getoond, door het
bijbehorende adres en zowel de verwachte als de gelezen waarde binair te tonen. Ook
wordt vermeld of de fout in het MSB of het LSB is gedetecteerd. Tevens wordt
getoond hoeveel fouten in deze totale sessie reeds zijn geconstateerd. Na tien
achtereenvolgende foutieve lees-operaties wordt de test gestaakt.

Bij het vuHen van het geheugen wordt het volgende principe gebruikt. Allereerst
wordt het geheugen volgeschreven met de waarde 2(adres MOD 16). Dit betekent dat twee
aangrenzende geheugenplaatsen nooit dezelfde waarde hebben. Verder wordt van
iedere geheugenplaats een bit getest. Op dezelfde wijze wordt het gehele geheugen
achtereenvolgens getest met de waarden 2«adres MOD 16)+1) tot 2«adres MOD 16)+15). Zo
worden dus aIle bits van aIle geheugenplaatsen getest. Tenslotte worden nog twee
additionele testen uitgevoerd, waarbij het geheugen volgeschreven wordt met
respectievelijk $5555 en $AAAA. Op deze wijze wordt dan overspraak tussen
aangrenzende bits getest. In Bijlage 17 is 'RAMC_T.TP' terug te vinden.

6,1.3 Het PRGRAM blok aan de zijde van de host

Het PRORAM blok aan de zijde van de host wordt met het programma 'PRO_T.TP'
op dezelfde wijze getest als het RAMC blok. De geheugenwoorden zijn nu echter
veertig bit breed, geselecteerd in vijf banken van acht bit. Deze vijf banken worden
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bij de test achter elkaar geplaatst. Ook de additionele testen met $55 en $AA worden
nu iets anders uitgevoerd. Aansluitende bytes uit het veertig bit brede geheugenwoord
krijgen hierbij gecomplementeerde waarden. Op deze wijze is het zeker dat de
afzonderlijke bytes in een geheugenwoord correct worden geselecteerd.

Tenslotte wordt er nog een extra test uitgevoerd, om te kijken of aIle vijf de bytes van
een geheugenwoord ook tegelijk geselecteerd kunnen worden. Dit is immers nodig
voor de implementatie van de 'halt'. Bij deze test wordt een woord in een keer
weggeschreven en vervolgens in vijf afzonderlijke delen weer uitgelezen. In Bijlage 18
is 'PRG T.TP' terug te vinden.

6.L4 Ret TRRAM blok aan de zijde van de host

Het TRRAM blok wordt met het programma 'TR T.TP' op exact dezelfde wijze als
het RAMC blok getest. In Bijlage 19 is 'TR_T.TP' terug te vinden.

6.1.5 Ret CONTROL blok

Bij de test van het gehele CONTROL blok is voor het eerst de aanwezigheid van de
dsp vereist. De dsp moet namelijk zelf zijn communicatie-poort testen, daar dit niet
door de host kan worden gedaan. Derhalve moet eerst het programma voor de dsp
kunnen worden geladen. Hiervoor is een conversie-programma nodig, dat de output
van de assembler converteert naar een code, die in het geheugen van de dsp geladen
kan worden. De exacte werking van dit conversieprogramma komt in hoofdstuk zeven
aan de orde.

Na het laden van het programma in het programmageheugen van de dsp wordt via
HSIGNAL en DSIGNAL een communicatie volgens wederzijdse bevestiging opgezet.
Hierbij voIgt de dsp met DSIGNAL de host met HSIGNAL. Met de logic analyzer
kan dan in de timing mode gekeken worden of dit inderdaad gebeurt. De state mode
biedt vervolgens de mogelijkheid om het programmaverloop in detail te controleren.
De programma's van host en dsp heten respectievelijk 'HCTRL_T.TP' en
'DCTRL_T.SRC' en zijn in Bijlage 20 weergegeven. De programma's
'HCTRI2 T.TP' en 'DCTRI2 T.SRC' realiseren tevens een communicatie volgens
wederzijdse bevestiging, nu gebruik makend van HDATA en DDATA. Zij zijn tevens
in Bijlage 20 weergegeven.

6.1.6 Ret RAMC blok

De test van het gehele RAMC blok verloopt op de zelfde wijze als de test van het
RAMC blok aan de zijde van de host. In dit geval werken host en dsp echter samen.

50



De dsp test de vier banken van zijn eerste datageheugen RAMC op exact de zelfde
wijze als de host eerder. Als hij geen fouten geconstateerd heeft, communiceert hij
met de host volgens wederzijdse bevestiging met DSIGNAL en HSIGNAL. In dit
geval begint de dsp echter de communicatie, waarbij de host de dsp dan voIgt.

Na de initiatie van de communicatie door de dsp, controleert de host tevens de door
de dsp in het datageheugen RAMC weggeschreven waarden. Bij een fout, wordt deze
gemeld en wordt de test afgebroken. Indien geen fout wordt geconstateerd, wordt de
communicatie voortgezet. Na de communicatie vervolgt de dsp dan de test. Indien de
dsp een fout constateert, meldt hij dit aan de host, door zowel DSIGNAL als
DDATA laag te maken, hetgeen de host dan constateert en meldt. De test wordt dan
tevens afgebroken.

De dsp leest steeds slechts een keer een geheugenlocatie uit. De host corrigeert
eventuele lees-fouten nog steeds op de eerder beschreven wijze. De gebruikte
programma's zijn respectievelijk 'HRAMC T.TP' en 'DRAMC_T.SRC' en zijn in
Bijlage 21 weergegeven. -

6.1.7 Ret PRGRAM blok

Daar de eerdere testprogrammatuur aan de zijde van de dsp correct werkte, was dit
deel van de test voor het programmageheugen reeds gebeurd. Wat weI nog getest
moest worden, was de correcte werking van de 'Branch +' instructie. Dit is
gerealiseerd in de vorm van een uitgebreide communicatie. In programma bank nul
communiceren host en dsp via respectievelijk HSIGNAL en DSIGNAL. Na het
beeindigen van die communicatie, wordt met een 'Branch +' instructie naar de andere
programma bank gesprongen. In programma bank een communiceren host en dsp via
respectievelijk HDATA en DDATA. Zo ook wordt, na het beeindigen van deze
communicatie, weer met een 'Branch +' instructie terug gesprongen naar programma
bank nul. Dit geheel herhaalt zich cyclisch. Bij deze twee vormen van communicatie
voIgt de dsp in dit geval de host.

Wordt op een gegeven moment een toets ingedrukt, dan wordt de communicatie
beeindigd. Op dat moment wordt de 'halt' ge'implementeerd door HALT actief te
maken en het gehele geheugen vol te schrijven met de instructie 'Goto 0'. Vervolgens
wordt op adres nul van de 'Goto 0' instructie een 'Goto + 0' instructie gemaakt.
Daama wordt dus alleen nog maar gecommuniceerd via HDATA en DDATA Het
programma dat deze test uitvoert heet 'DBS T.TP' en is in Bijlage 22 weergegeven.
Het maakt hierbij gebruik van de in Bijlage 20 weergegeven programma's
'DCTRL T.SRC' en 'DCTRU T.SRC'.- -
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6.1.8 Het TRRAM blok

Dit deel is volledig getest met de logic analyzer. Er is getest of inderdaad in de
latches geklokt werd, wat de 'DLAGS' van de dsp op dat moment voor waarde
hadden. Tevens is getest of de teller correct telde en of hij inderdaad alleen in
programma bank nul telde. Zo ook is getest of alleen in programma bank nul de
DFLAGS van de dsp in het trace-geheugen werden opgeslagen. Dit alles was het
geval en leverde dus een positief testresultaat op.

6.1.9 Bet PAGRAM blok

Het testen van het PAGRAM blok is een geval apart, omdat in dit geval de host niet
kan controleren of de dsp zijn geheugentest correct uitvoert. Hij heeft immers zelf
geen directe toegang tot dit geheugen. De dsp test zijn geheugen op dezelfde wijze,
als reeds eerder beschreven. Na iedere komplete geheugentest communiceert hij even
met de host via wederzijdse bevestiging met DSIGNAL en HSIGNAL. Als de gehele
geheugentest klaar is, doet hij hetzelfde met DDATA en HDATA. Ook hier geldt
dat, indien de dsp een fout constateert, hij dit aan de host meldt, door zowel
DSIGNAL als DDATA laag te maken. In dat geval wordt de test afgebroken.

Na een complete test begint de dsp weer van voren af aan. Tenslotte moet nog
opgemerkt worden dat de dsp de communicatie-poort ($FFFF), die tevens via de
parallelle poort wordt geselecteerd, niet test. De gebruikte programma's
'HPAG_T.TP' en 'DPAG_T.TP' zijn in Bijlage 23 weergegeven.

6.1.10 De externe FIFO

Ook bij de externe FIFO wordt het zelfde testconcept gebruikt. De stack wordt
volgeschreven en vervolgens weer uitgelezen. Een fout meldt de dsp wederom aan de
host door zowel DSIGNAL als DDATA laag te maken. Indien de test correct
verloopt communiceert de dsp met de host via DSIGNAL en HSIGNAL, waarna de
test wordt voortgezet. De gebruikte programma's 'HEFIFO_T.TP' en
'DEFIFO_T,SRC' zijn in Bijlage 24 weergegeven.

Ook is getest of de externe FIFO, bij de overgang van programma bank nul naar een
automatisch geselecteerd en in de schrijf-mode geplaatst wordt. De omgekeerde
situatie, waarbij de externe FIFO bij terugkeer naar programma bank nul
gedeselecteerd en in de lees-mode geplaatst wordt, is ook getest. Dit alles is gedaan
met behulp van de logic analyzer en correct bevonden.
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6.1.11 Het PROBE blok

Het PROBE blok is tenslotte volledig getest met de logic analyzer. Hierbij bleek dat
alles correct functioneerde.

6.2 Problemen bij het testen van de hardware

In de ontworpen hardware is geen enkele functionele fout ontdekt. WeI zijn er een
aantal problemen geconstateerd en opgelost. Het eerste probleem vormde het feit dat
in de bedrading toch nog een aantal fouten geslopen waren, die veel oponthoud
veroorzaakten.

Een ander probleem had betrekking op de voeding. Deze bleek namelijk geregeld
een 'dip' onder de minimale voedingsspanning van de ITL-componenten te hebben.
Af en toe reageerden componenten dan ook onvoorspelbaar. Door de voeding nog
meer te ontkoppeIlen, is dit probleem grotendeels ondervangen. Aileen aan de zijde
van de host treden er af en toe nog enige onregelmatigheden op in de controle
signalen. Dit komt echter aIleen voor bij lees-operaties. Het probleem is verder in
software opgelost. Er wordt gewoon een aantal malen gelezen. Indien de lees-operatie
steeds hetzelfde resultaat oplevert, wordt dit als correct beschouwd. Een dergelijke
fout komt ongeveer een keer per 100.000 lees-operaties voor. Met een nieuwe lees
operatie kan dan meestal worden volstaan om de correcte waarde alsnog binnen te
lezen.

Tenslotte waren er ook nog problemen met de gebruikte FF. Deze bleken namelijk af
en toe spontaan van waarde te veranderen. Met de logic analyzer kon dan echter toch
geen 'glitch' op de klokingang worden ontdekt. Het aanbrengen van een kleine
condensator op de klokingang bleek echter voldoende om dit euvel te verhelpen. Het
probleem is waarschijnlijk dan ook te wijten aan EMC problemen, in verband met de
soms aanwezige lange verbindingen.
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7 Realisatie van de software

Na de behandeling van de hardware in de vorige hoofdstukken, zal in dit hoofdstuk
de software aan de orde komen. Er wordt een vertaling gemaakt van het in hoofdstuk
vier behandelde ontwerp van de software naar een daadwerkelijke realisatie.

Als eerste wordt het programma beschreven dat in programma-bank een van de dsp
wordt geladen, de systeem-programmatuur van de dsp. Dit programma, geschreven in
PCB5010/11 assembler, realiseert samen met de systeem-programmatuur van de host
de software van aIle functionele delen. Duidelijk zal hierbij blijken dat een aantal
programma-delen uit de testprogrammatuur voor de hardware, in de systeem
programmatuur terug zijn te vinden.

7.1 De systeem-programmatuur van de dsp

De systeem-programmatuur van de dsp, weergegeven in Bijlage 25, is uitvoerig
gedocumenteerd. Ook is er een duidelijke structuur in aangebracht door het gebruik
van macro's en subroutines. Macro's zijn stukjes programma-code, die bij aanroep
door de assembler automatisch in de source worden tussengevoegd. Ze nemen
hierdoor meer programma-geheugen in beslag, maar vereisen, bij uitvoer van het
programma, geen aparte aanroep- en terugkeer-instructies. Vooral bij tijdkritische
situaties, zoals bij het aanpassen van de event-teller in de breakpunthandler is iedere
besparing van elke instructie belangrijk, hetgeen het gebruik van macro's dus
onderstreept. De beperkende factor is dan de grootte van het programma-geheugen.
In dit geval levert dit echter geen problemen op.

Macro's zijn ook gebruikt om structuur in het programma aan te brengen. Indien een
programma-deel slechts een keer wordt gebruikt, wordt dit in de vorm van een macro
gerealiseerd. Programma-delen die meerdere keren worden gebruikt, worden als
subroutines aangeroepen. Op deze wijze kan er een duidelijke structuur in het
programma worden aangebracht. In de systeem-programmatuur van de dsp kunnen
tenslotte een aantal hoofdblokken worden onderscheiden, die in de volgende
paragrafen aan de orde komen.

7.1.1 De 'halt'

In hoofdstuk vijf is reeds beschreven hoe de 'halt' wordt gei'mplementeerd. Dit
betekent dat het gehele gebruikers programma-geheugen vol wordt geschreven met de
instructie 'Goto 0'. Op adres nul staat dan de instructie 'Goto + 0'. Samengevat
betekent dit dus, dat op een gegeven moment naar adres nul van de systeem
programmatuur wordt gesprongen. Hier staat dan een instructie die naar de plaats
springt waar de break verder wordt afgehandeld.
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7.1.2 De atnandelina: van de interrupts

Zoals reeds eerder beschreven worden interrupts volledig door de hardware
afgehandeld. Dit betekent dat interrupts alleen in programma-bank nul daadwerkelijk
worden afgehandeld. In bank ~~n staat dan slechts de 'Rti' instructie op het interrupt
adres, zodat verder niets wordt gedaan bij een interrupt. Bij terugkeer uit de
breakhandler in programma-bank nul, wordt de interrupt door de hardware dan
opnieuw aangeboden, waama het gebruikersprogramma de interrupt afhandelt.

7.1.3 De initialisatie van bet systeem aan de zijde van de dsp

Bij de initialisatie van het systeem zorgt de systeem-programmatuur van de host voor
de initialisatie van het systeem aan de zijde van de dsp. Hiervoor bevindt zich een
kleine routine in de systeem-programmatuur van de dsp, die even wordt aangeroepen
via een 'Goto + ' instructie. De dsp selecteert dan bank nul in zijn eerste
datageheugen RAMC. Verder wordt de externe FIFO gedeselecteerd en in de lees
mode geplaatst. Als tweede datageheugen wordt het interne geheugen PAGRAM
geselecteerd. Tenslotte worden de communicatie-signalen allemaal inactief gemaakt.

7.1.4 Ornscbakelen van de paralleJle poort

Zoals reeds eerder beschreven heeft de gebruiker de mogelijkheid om de parallelle
poort voor selectie van het interne datageheugen PAGRAM of voor externe
toepassingen te gebruiken. Hij moet derhalve de parallelle poort kunnen
omschakelen. Het ontwerp van het systeem laat het echter niet toe dat de gebruiker
zelf deze configuratielijn in de communicatie-poort van de dsp verandert. Derhalve
heeft de gebruiker twee keuzemogelijkheden. Bij de eerste geeft hij bij de initialisatie
van het systeem op hoe de parallelle poort geconfigureerd moet worden. Hij heeft
dan het gehele gebruikers programma-geheugen ter beschikking, maar kan niet meer
zelf in zijn programma de parallelle poort omschakelen. Bij de andere
keuzemogelijkheid heeft hij die optie weI. Op de hoogste geheugenplaats in zijn
gebruikers programma-geheugen staat dan een aanroep van een routine die de
parallelle poort kan omschakelen. Met een parameter kan hij hierbij aangeven hoe
deze moet worden geschakeld. Deze routine maakt deel uit van de systeem
programmatuur van de dsp. Het nadeel van de methode is dan wel dat hij een
geheugenplaats in zijn gebruikers programma-geheugen verliest.
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7.1.5 De breakpunthandler

De breakpunthandler maakt deel uit van de systeem-programmatuur van de dsp en
zorgt voor het aanpassen van de event-teller. Daar de originele instructie, het
terugkeeradres en de plaats van de event-teller per breakpunt verschillen, is voor
ieder breakpunt een aparte breakpunthandler terug te vinden. In dit geval is dat dus
acht maal.

De breakpunthandler begint met het opslaan van dat deel van de interne status van
de dsp, dat door het aanpassen van de event-teller anders verloren zou gaan. Er
wordt hiervoor gebruik gemaakt van de externe FIFO, die bij het aanroepen van de
breakhandler automatisch geselecteerd en in de schrijf-mode geplaatst wordt. Een
deel van de interne status, dat als eerste weggeschreven wordt, moet als laatste
teruggelezen worden. Derhalve moet deze stack-functie in software worden
gerealiseerd, door dat deel uit de externe FIFO te lezen en wederom achteraan, in
omgekeerde volgorde, erbij te schrijven.

De event-teller wordt vervolgens aangepast. Indien deze is uitgeteld, wordt naar de
eigenlijke breakhandler gesprongen. Zo niet, dan wordt het tijdelijk opgeslagen deel
van de interne status van de dsp weer teruggelezen van de externe FIFO. Vervolgens
wordt de originele instructie uitgevoerd, waarna teruggesprongen wordt naar het
gebruikersprogramma. De systeem-programmatuur van de host heeft hierbij van te
voren reeds ervoor gezorgd dat de originele instructie en de terugkeerplaats in het
gebruikersprogramma correct zijn.

Indien alleen de event-teller hoeft worden aangepast, is toch enige tijd nodig voor het
opslaan en teruglezen van dat deel van de interne status van de dsp, dat anders
verloren zou gaan. Bij het aanpassen van de event-teller werkt het systeem dus even
niet real-time. De totale benodigde tijd is echter kleiner dan 10 usec. De gebruiker kan
nu, aJ1zankelijk van de mate waarin zijn toepassing tijd-kritisch is, zelf beoordelen of hij
event-tellers kan toepassen.

7.1.6 Een break zonder event-teller

Wanneer een break plaatsvindt en het niet om een breakpunt gaat, wordt naar de
zelfde plaats in de systeemprogrammatuur gesprongen, als bij een 'halt'. Vervolgens
wordt eerst een deel van de interne status van de dsp tijdelijk opgeslagen. Dit wordt
gedaan omdat ook bij het naar buiten brengen van de interne status een deel ervan
anders verloren zou gaan. Er wordt hierbij op dezelfde wijze gewerkt als in de
breakpunthandler. Na het opslaan van dat deel van de interne status van de dsp
wordt dan naar de eigenlijke breakhandler gesprongen.
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7.1.7 De breakhandler

De breakhandler is dat deel van de systeem-programmatuur van de dsp, dat
daadwerkelijk communiceert met de systeem-programmatuur van de host. Ook wisselt
dit deel de interne status en de inhoud van het datageheugen PAGRAM met de host
uit.

In de breakhandler wordt allereerst de inhoud van de externe FIFO naar het
communicatie-geheugen (bank een van datageheugen RAMC) overgebracht.
Vervolgens wordt het resterende deel van de interne status van de dsp tevens naar
het communicatie-geheugen overgebracht. Tenslotte wordt een blok van lk woorden
uit het datageheugen PAGRAM naar het communicatie-geheugen (bank twee en drie
van datageheugen RAMC) overgebracht. Het beginadres van dit blok is door de
systeem-programmatuur van de host daarbij reeds eerder in het communicatie
geheugen opgeslagen.

De dsp signaleert nu de host via wederzijdse bevestiging met DSIGNAL en
HSIGNAL dat een break heeft plaatsgevonden, waarna de break-mode ook
daadwerkelijk wordt ingegaan. Dsp en host wisselen nu blokken uit van het
datageheugen PAGRAM. Er wordt hierbij gecommuniceerd via wederzijdse
bevestiging met HDATA en DDATA. Met HCHOICE geeft de host steeds aan of er
weljniet een blok uit het datageheugen moet worden teruggelezen naar het
datageheugen PAGRAM.

De systeem-programmatuur van de host kan nu ook gegevens in het communicatie
geheugen bekijken en veranderen. Tevens moet hij in de systeem-programmatuur van
de dsp de 'originele instructies' en de 'terugkeer instructies' , indien nodig aanpassen.
Als een breakpunt wordt veranderd, moeten deze instructies immers worden
aangepast. De instructies in de breakhandler, die zorgen voor correcte voortzetting
van het gebruikersprogramma moeten tenslotte altijd worden aangepast.

Indien de terugkeer naar de emulatie-mode is gewenst, begint de host met de
communicatie met de dsp via wederzijdse bevestiging met HSIGNAL en DSIGNAL.
Daarna wordt de interne status van de dsp op correcte wijze hersteld. Tenslotte wordt
de programma-executie van het gebruikersprogramma op correcte wijze voortgezet.
Dit wordt gedaan door eerst de originele instructie uit te voeren en vervolgens naar
de correcte plaats in het gebruikersprogramma terug te springen.

7.2 De systeem-programmatuur van de host

De systeem-programmatuur van de host heeft een aantal taken. Allereerst zorgt deze
voor de correcte initialisatie van de dsp. Daarnaast ondersteunt en communiceert hij
steeds met de breakhandler. Tenslotte worden de functionele delen van de DOS
functies en de user-interface door dit programma gerealiseerd. Ook hier zal blijken
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dat een aantal programma-delen uit de testprogrammatuur voor de hardware terug
zijn te vinden.

Tot de systeem-programmatuur van de host is slechts een aanzet gegeven. Dit
betekent dat in Bijlage 26 in pseudo code de vereiste opzet ervan wordt aangegeven.
De software synchronisatie met de dsp is hierin duidelijk terug te vinden. Hetgeen nu
nog resteert is voornamelijk de realisatie en implementatie van de user-interface.

In Bijlage 26 is te zien dat de procedures, voor conversie van de output van de
assembler van de PCB5010/11 naar machinecode, iets verder zijn uitgewerkt. Deze
routines zijn bij het testen van de hardware ook gebruikt. De output van de assembler
met extensie 'SDO' kan hierbij gebruikt worden als input voor de conversie
procedures.

7.2.1 De user-interface

Als laatste en wellicht ook belangrijkste deel van de systeem-programmatuur van de
host komt nu de user-interface aan de orde. Er wordt een voorstel gedaan ten
aanzien van de vorm hiervan.

Het operationele ontwikkelsysteem zal in de toekomst grotendeels gebruikt worden
door mensen die vertrouwd zijn met de dsp PCB501O/11. De gebruiker zal dan ook
snel vertrouwd zijn geraakt met het systeem. Toch is het zinvol te streven naar een zo
eenvoudig, echter tevens zo kompleet mogelijke user-interface. Dit betekent dat er
een compromis moet worden bereikt tussen de hoeveelheid informatie die op het
scherm wordt getoond en de overzichtelijkheid van de gepresenteerde informatie.

Het is derhalve allereerst zinvol na te gaan welke soorten informatie een gebruiker
tegelijk op het scherm getoond wil hebben. Dit is allereerst de interne status van de
processor. Vervolgens is het ook wenselijk om een deel van het geheugen te kunnen
zien. Tenslotte wil een gebruiker een deel van het programma in menmonics kunnen
zien.

In Bijlage 27 is een voorbeeld van een scherm opmaak weergegeven. Hierin is de
gehele interne status van de dsp inderdaad zichtbaar. Ook is een deeI van het
geheugen te zien. Verder wordt een deel van het programma in mnemonics
weergegeven. De gebruiker heeft op deze wijze een standaardscherm, waarop hij een
grote hoeveelheid informatie te zien krijgt.

Er is een status/input regel beschikbaar, waarop terugmeldingen van de systeem
programmatuur worden gegeven. Ook functioneert deze regel als plaats voor input.
Via een eenvoudige command line interpreter kunnen commando's dan worden
afgekort tot hun minimum. Op deze wijze hoeft de ervaren gebruiker van het systeem
minder in te voeren. Ook is het mogelijk met een muis de gewenste selectie te
maken. Als laatste kunnen dan hiervoor ook de cursor-keys worden gebruikt.
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Naast het standaard scherm kunnen nog pull-down menu's worden gebruikt. Ook deze
kunnen via zowel een command-line interpreter, een muis, als cursor-keys worden
bestuurd. Er kan dan worden gedacht aan een menu voor 'DOS-functies', een menu
voor 'program flow' en een menu voor 'memory access'. Het systeem bevindt zich dan
normaliter in de standaard scherm mode. Met behulp van de pull-down menu's is het
dan mogelijk andere functies te implementeren.

Bij het menu voor de 'DOS-functies' kan worden gedacht aan de volgende
keuzemogelijkheden:

- Setup
- Edit
-Asm
- Load
- Save

> Default settings (b.v. directories)
> Aanroep van editor
> Aanroep van assembler
> Laad data uit file naar programma-/data-geheugen
> Bewaar data uit programma-/data-geheugen in file

Het tweede menu is dat voor de besturing van de 'program flow' en kan in de
volgende mogelijkheden voorzien:

- Break's
- Go
- Step
- Tracen
- Reset
- Halt

> Standaardscherm voor invoer break's
> Start emulatie (extra Go From ... to ...)
> Single-/Multi-step mode
> Nagaan gevolgde programmaverloop
> Reset dsp
> Directe break

Voor de break's is de mogelijkheid geopperd van een standaardscherm. Hierop
worden aIle break's weergegeven. Tevens kan per break worden aangegeven of hij
wel/niet actief is. De 'Go From ... To .. .' optie kan ook in dit standaardscherm
worden verwerkt.

Als derde menu kan gedacht worden aan een menu voor 'Memory Access' met de
volgende mogelijkheden:

- Select
- Zoom-out
- Fill
- Move
- Find
- Base

> Geselecteerd geheugen in standaardscherm
> Uit-zoomen van geselecteerd geheugen tot gehele scherm
> Vul geheugen met waarde
> Verplaats data in een geheugen
> Zoek data in een geheugen
> Base adres geselecteerd geheugen

In bet standaardscherm kunnen meerdere geheugens worden geselecteerd, die tevens
kunnen worden uitgezoomd tot de gehele schermgrootte. Dit geldt ook voor het deel
van het programma, dat in mnemonics wordt getoond. In het standaardscherm
kunnen direct veranderingen worden aangebracht in zowel het getoonde geheugen als
ook in het getoonde programma. Na een verandering in hetzij het programma
geheugen of het programma moeten de getoonde mnemonics dan meteen worden
aangepast.
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Er zijn natuurlijk nog vele andere functies te bedenken. Tevens kan de user-interface
op vele andere wijzen worden geYmplementeerd. Op deze wijze is echter toch een
duidelijke aanzet gegeven tot een mogelijke vorm van implementatie.
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8 Conclusie

Het doel van dit afstudeerproject was de realisatie van een ontwikkelsysteem voor de
digitale signaal processor PCB501O/11. Hierbij zou dan het gehele traject van
ontwerp tot en met implementatie worden doorlopen. Om in dit traject een duidelijke
structuur aan te brengen, is meteen in het begin een planning gemaakt, bestaande uit
vijf fasen.

I;>e eerste fase werd gevormd door het literatuuronderzoek. Het resultaat van de
tweede fase was het ontwerp van zowel de hardware als de software. Deze twee fasen
zijn volgens de planning afgerond. De derde en vierde fase werden gevormd door
realisatie en implementatie van respectievelijk de hardware en de software. Hierbij
gooide de derde fase roet in het eten. De laatste fase was gereserveerd voor
verslaggeving en presentatie.

Gebleken is dat zowel realisatie als implementatie van de hardware twee keer zoveel
tijd als gepland in beslag namen. Bij de realisatie was dat het geval omdat de
hardware, ondanks vereenvoudiging door gebruik van speciale geheugens, toch nog
uitgebreider bleek dan verwacht. Ook de implementatie vergde, voornamelijk bij het
testen, meer tijd. Daar hierbij steeds twee processoren, namelijk de processor van de
IBM-PC XT en de digitale signaal processor, samenwerken, moest in zowel Turbo
Pascal als in de assembler van de PCB5010/11 testprogrammatuur worden
ontwikkeld. Ook het testen van de hardware tot in het kleinste detail, hierbij gebruik
makend van een logic analyzer, vergde veel tijd. Daar er sprake is van een prototype,
waarbij uitgebreide testen noodzakelijk zijn, is deze extra benodigde tijd echter
gerechtvaardigd.

Toen bleek dat de gemaakte planning niet haalbaar was, is het einddoel bijgesteld.
Doel was nu om een systeem, bestaande uit zowel hardware als software te realiseren,
dat de basis vormt voor het uiteindelijke ontwikkelsysteem. Voor de hardware zou
dan het traject van ontwerp tot en met implementatie volledig doorlopen moeten
worden. Het software deel zou dan bestaan uit het ontwerp en de realisatie van de
systeem-programmatuur. Hiermee wordt de software bedoeld die, voortbouwend op
de hardware laag, de fundamentele mogelijkheden van het ontwikkelsysteem
realiseert.

Het resultaat van dit afstudeerproject is dan ook de genoemde basis voor het
uiteindelijke ontwikkelsysteem. De hardware is als insteekkaart voor een IBM-PC XT
gerealiseerd. Er wordt een interface, die pin-compatibel is met de PCB501O, naar
buiten gevoerd. Met het uiteindelijke ontwikkelsysteem kan deze processor nu real
time worden geemuleerd. Zoals beschreven, wordt het software deel gevormd door de
systeem-programmatuur. Voor de bediening van het uiteindelijke ontwikkelsysteem
resteert nu nog een user-interface, die weer voortbouwt op de systeem
programmatuur. Hiertoe is reeds een aanzet gegeven.
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1.0 INTRODUCTION

The PCB501 0 and PCB5011 are part of
our sP 50 lamily 01 digital signal
processors that contains devices for
various applications. These CMOS
devices have a common processor
structure and are accompanied by a
common set of development tools.

The processor structure is characterized
by a double data bus, a two operand
hardware multiply/accumulate unit and
a two operand ALU to improve through
put. Po_rlul parallel and serial inter
faces enable communication with
external devices. Large on·chip data
memories. each with its own program·
mabie address computation unit (ACU),
oller the possibility to make systems
with only a few components.

The PCB5010 and PCB5011 are the
optimal solutions lor implementing DSP
functions in telecommunications. and
can also be used to advantage in speech
processing, high-speed control, image
processing and many other fields.

• PCB 501 0: Version with on-chip ROM
(mask programmable)

• PCB 5011; ROM less bond-out version,
for use with external
program/data memory

ORDERING INFORMATION

order number speed operdlng emllient .-hgll
(MHzl h1mpl11'etur. (oCI

PCB501OWP-S 8 o to +70 58-pin PLCC
PCF501OWP·S" 8 -40 to +B5 5B-pin PLCC

PCB5011 YC-S 8 o to +70 144 PGA
PCF5011YC·S" 8 -40 to +85 144 PGA

" The PCF versions will be identical to the PCB versions except that they have
an extended operating ambient temperature range. However. minor variations
may occur in the AC characteristics.
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PCB5011 l Single-chip digital signal processor J
"---------------------

PCB501.1

PCB5011

FEATURES 2.0 FUNCTIONAL DESCRIPTION

SIGNAL DESCRIPTION

(continued on next pagel

~------+----------------------

2.1 GENERAL DESCRIPTION

The detailed block diagram of the
PCB5010 and PCB5011 are shown in
Fig. 2.1·1 and Fig. 2.1·2. The signals of
the processors are described briefly in
the table below.

DESCRIPTION

Maskable interrupt (input)
Interrupt acknowledge (outpull

User flag (input)
User flag (input)
User flag (input)
User flag (input)

Supply voltage: 5V ±5%
Ground
Clock (input)
Reset (input)

Serial data output (output) for the Y-bus
Serial output enable (input) for the Y·bus
Serial output rOQuest {outpull for the Y·bus
Serial output clock (input) for the Y·bus

Synchronization signal; indicates where eKecution of a new instruction starts (output)

Serial data input (input) for the X·bus
Serial data enable (input) for the X·bus
Serial input request (outpull for the X-bus
Serial input clock (input) for the X·bus

16-bit wide parallel I/O port (input/output)
16·bit wide address for 64K-words in external data memory (output)
Read/write ,ignal for control of external memory (output)
Data strobe (outputl
Wait signal for synchronization of parallel I/O !input)

Serial data output (output) for the X·bus
Serial output enable (input) for the X·bus
Serial output request {output I for the X·bus
Serial output clock (input) for the X·bus

Serial data input (input) for the Y-bus
Ser ial input enable (input) for the Y·bus
Serial input request (output) for the Y·bus
Serial input clock (input) for the Y·bus

DOX
SOXEN
SOXRQ
COX

DI5 DO
AI5 AO
R/W
DS
WAIT

IFA
IFB
IFC
IFD

VDD
VSS
CLK
RST

SYNC

DOY
SOYEN
SOYRQ
COY

SIGNAL

DIX
SIXEN
SIXRO
CIX

DIY
SIYEN
SIYRQ
CIY

et
I
et
C
I
Z
w
~
Q.

o
-J
W
>
W
C

•

•J

I

• Harvard architecture with two data buses of 16 bit width

• 4 instruction types:
multiply/accumulate operation + 2 data moves + 3 address calculations!

memory read accesses
- alu operation + 2 data moves + 3 address calculations!

memory read accesses
- load immediate data + 3 address calculations/

memory read accesses
branch + 3 address calculations/

memory read accesses
Note: a high degree of parallel processing allows UP to 6 basic operations to

be performed simultaneously.

• Hardware two', complement 16 x 16 multiplier with 4G-bit accumulator full
range barrel-shi fter and format adjuster: •
_. 45 different multiply/accumulate operations
- multi-precision multiplication support
- result bit-reversal possibility
- 4 status flags

• 16·bit 2·operand ALU with:
31 different operations
multi-precision operation support
15 x 16·bit 3'port register' file
5 status flags

• Program memory:
PCB5010: 987 x 4G-bit on'chip ROM (mask programmable)

32 x 40·bit on'chip RAM (loaded via the X·bus)
5 x 40·bit on·chip ROM (fixed load RAM program)

PCB5011: 1024 x 40·bit external memory (or 64K x 40·bit when some
external logic is added)

• Data memory:
PCB5010: 512 x 16 bit on·chip ROM (mask programmablel

2 x (128 x 16) on ·chip static RAM
PCB5011: 51:? x 16 bit external memory (read and write possible)

2 x (128 x 161 on·chip static RAM

• 3 powerful programmable address computation units (ACU'sl for the data
ROM and both data RAMs and also for t6 pages of 4096 x 16 bit external
data memory
- each ACU has 8 dillerent operatIons
- 1 status flag for each ACU

• 5 level deep hardware stack (software extendable)

• 16·bit parallel I/O to access external data memory
- 8 million words!s
- WAIT facility so that "slow" peripherals can be connected

• 2 independent serial inputs and outputs (one pair for each data bus), with a
max.imum speed of 4 million bitls under the control of external clocks

• 4 user input fla~s

• Maskable interrupt

• Repeat possibility of single instruction

• Maximum clock rate 8 MHz

• Pipelined (P) and Non·pipelined (NP) modes under programmer control:
Pomade: a new instruction can start every 125 ns
NP-mode: a new inslruction can start every 250 ns

• Single 5 V power supply (±5%)

• All 1/0 are TTL compatIble
• Operatmg ambient temperature range:

PCB5010/11: 0 tn +70 DC
PCF5010!11: --40 to .85 DC



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

FEATURES 2.0 FUNCTIONAL DESCRIPTION

(continued on neKt page)

2.1 GENERAL DESCRIPTION

SIGNAL DESCRIPTION

The detailed block diagram of the
PCB5010 and PCB5011 are shown in
Fig. 2.1-1 and Fig. 2.1-2. The signals of
the processors are described briefly in
the table below.

Maskable interrupt (input)
Interrupt acknowledge (output)

DESCRIPTION

User flag (input)
User flag (input)
User flag (input)
User flag (input)

------

Supply voltage: 5V ±5%
Ground
Clock (input)
Reset (input)

Serial data output (output) for the V-bus
Serial output enable (input) for the Y-bus
Serial output request (output) for the V-bus
Serial output clock (input) for the V-bus

Synchronization signal; indicates where execution of a new instruction starts (output)

Serial data input (input) for the X-bus
Serial data enable (input) for the X-bus
Serial input request (output) for the X-bus
Serial input clock (input) for the X-bus

16-bit wide parallel I/O port (input/output)
16-bit wide address for 64K-words in e"ternal data memory (output)
Read/write signal for control of e"ternal memory (output)
Data strobe (output)
Wait signal for synchronization of parallel I/O (input)

Serial data input (input) for the V-bus
Serial input enable (input) for the V-bus
Serial input request (output) for the V-bus
Serial input clock (input) for the V-bus

Serial data output (output) for the X-bus
Serial output enable (input) for the X-bus
Serial output request (output) for the X-bus
Serial output clock (input) for the X-bus

DOX
SOXEN
SOXRO
COX

SYNC

IFA
IFB
IFC
IFD

DOY
SOYEN
SOYRO
COY

DIX
SIXEN
SIXRO
CIX

VDD
VSS
CLK
RST

SIGNAL

D15 __ DO
AI5 .. _AO
R/W
DS
WAIT

DIY
SIYEN
SIYRO
CIY

e{
l
e{
C
I
Z
w
~
l1.o
-l
W
>
W
C

•

•

t

• Harvard architecture with two data buses of 16 bit width

• 4 instruction types:
- multiply/accumulate operation + 2 data moves + 3 address calculations/

memory read accesses
alu operation + 2 data moves + 3 address calculations/

memory read accesses
- load immediate data + 3 address calculations!

memory read accesses
- branch + 3 address calculations/

memory read accesses
Note: a high degree of parallel processing allows uP to 6 basic operations to

be performed simultaneously.

• Hardwarp. tlNO'S complement 16 x 16 multiplier with 4D-bit accumulator. full
range barrel-shifter and format adjuster:
- 45 different multiply/accumulate operations

mUlti-precision multiplication support
~ result bit-reversal possibility
- 4 status flag<

• 16-bit 2-operand ALU with:
- 31 different operations

multi-precision operation support
15 x 16-bit J-port register-file
5 status flag<

• Program memory:
PCB5010: 987 x 40bit on-chip ROM (mask programmable)

32 x 40-bit on-chip RAM (loaded via the X-bus)
5 x 40-bit on-chip ROM (fixed load RAM program)

PCB5011: 1024 x 40-bit e"ternal memory (or 64K x 40-bit when some
external logic is added)

• Data memory:
PCB5010: 512 x 16 bit on-chip ROM (mask programmable)

2 x 1128 x 16) on-chip static RAM
PCB5011: 512 x 16 bit external memory (read and write possible)

2 x (128 x 16) on-chip static RAM

• 3 powerful programmable address computation units (ACU's) for the data
ROM and both data RAMs and also for 16 pages of 4096 x 16 bit e"ternal
data memory
- each ACU has 8 different operations
- 1 status flag for each ACU

• Slevet deep hardware stack (software extendable)

• 16·bit parallel 1/0 to access external data memory
- 8 million words/s
- WAIT facility so that "slow" peripherals can be connected

• 2 independent serial mputs and outputs (one pair for each data bus), with a
maximum speed of 4 million bills under the control of external clocks

• 4 user mput flags

• Maskable interrupt

• Repeat possibility of single instruction

• Maximum clock rate 8 MHz

• Pipelined (PI and Non-pipelined (NP) modes under programmer control:
P-mode: a new instruction can start every 12S ns
NP-mode: a new instruction can start every 250 ns

• Single 5 V power supply (±5%)

• All I/O are TTL compatible

• Operating ambient temperature range:
PCB5010/11: 0 to +70 °c
PCF501O/11: -40 to +85 °c

6 January 19871 ( PHILIPS PHILIPS 1(January 1987 7



PCB5010

PCB5011 l Single-chip digital signal processor J
--------""'"

PCB5010

PCB5011

SIGNAL DESCRIPTION IConl'd)

"'''

'00

I"
_._.~

==1'1
===J:L _.

I~ AND H~I~TER FILE I SERIAL I/O

, ,

~

MUlTlPLlER I ACCUMULATOR
AND 8ARREVSHIFT UNIT

\lATA

Il'l'"

OATA MEMORY AND ADDRESS
COMPUTATION UNITS

,.

)( C-'ll ----====-=.~--=-=====-==-~--==
DATA 8lJSES

X,Y
Note 1: t means connected to the X·buslY-bus.
Note 2: all data paths are 16 bits wide unless indicated otherwise.

Fig. 2.1-1 Detailed block diagram of the PCB5010.
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IAccumulator with ACC (adder),
AC R (multiplication/accumulat ion
register) and 5/50 (sign/scale·
down hlock)
BS (barrelshilterl

- FA (format adjusterl
BSR (barrelshift and format adjust
control register)

The working of the main blocks is
described in the following sections.
The II1struction set is described in the
section 3.0.

• Data buses with:
16 bits X·bus

- 16 bits Y·bus

• Serial I/O with:
SIX (serial input latch connected
to X hus)

- SOX (serial output latch connected
to X bus)

- SI Y (serial input latch connected
to Y busl
SOY (serial output latch connected
to Y bus)

- SIOST (serial I/O control register)
Serial 1/0 data and control pins

• ALU and register file with:
Input selectors ILA and ILB
Latches AAL and ABL
ALU (arithmetic logic unitl
Al·A15 (regist.. file)
Trash can

• Parallel I/O with:
- PI (parallel data input latch)
.. PO (parallel data output huffer)
- Parallel I/O data and control PinS

DESCRIPTION

Aead/write signal for second 16·bit parallel I/O port (outputl
Data strobe for second 16·bit parallel I/O port (outputl

External program memory address (output)
External program word (input)

9-bit address for 512 words in external data memory (output)
Second 16·bil parallel I/O port (input/output)

PCB5011 only'

SIGNAL

PI\9. . PAO
PD39 ... roo
AAAB. AAAO
ADI5 ... ADO

AA/W
RDS

The mJin hlocks of PCB5010111 are:

• Multtpllp.r/acf;umu1rttor and barrel
shift unit with:

Input sdCClOrs ILX dnd ILY
- Latches MXL ami MYL

MPY (mull,plie,)

• Data memory <lnd address compu
ration unIts With·

AAMA. ACUA (add,ess compu·
tation lIlHt A). ORA (data register
A)

PG (page renister)
AAMB. ACUB (arhtress compu'
tation lIllIt HI. ORB (data regtster
B)

ADM (only PCB!)OI01, ACUA
(adrlrl!SS compuliJllOIl unit Rl.
DAR (data reqistel A)
External rlala WOld pins (only
PCB501l)
fxtNnal dClta lllP.lnory address
pins (only PCB50ll)

• Program control IUllt with:
Program ADM (only for PCB501 Q)

IR (lIlstructioll register)
Sync: nin
PC (proqram counter)
APR (1Ilstrllr.lion repeat register)

.. Stack
-,. PST (processor status register)

IOF (Ifljlut/otltput status and user
flag feCj1sler)

User flag pins
(NT pin ann lACK pin

Bus-save rf~glslms RX and RY
fiST pin
External program memory port

(only PCB50111
EXIClllJl proCJram rnenlory address
pOll (only pCB5011)
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AC IRAMA.INCAI;
AC IRAMA, INCAI;
AC IRAMA. INCAI;

Fig.2.2.2-1 Program RAM lolding procedure.

Fig. 2.2.1-1 "Laid RAM" program.

Code per instruction field (hex)

OP-3 OATA-OFFFF ox-o OY-A R-O ACA-S ACR-O Ace-o
OP-l MI-OOO sx-OS sy-oo OX-9 DY-O R-O ACA-l ACR-O Ace-o
OP o l MI-OOO sx-OS SY-OO OX-7 Oy-o R-O ACA-' ACR-O Ace-o
OP-, MI-OOO SX-OS Sy-OO oX-S oy-o R-O ACA-l ACR-O ACB-O
OP-l MI-OOO sx-oo Sy,oo ox-o Oy-o R-O ACA-O ACR-O ACB-O

AREG = address register
DREG = data register
PRAM\il e position i in the program RAM
1m - nF bit m to bit n

Itllo pO;'" lo
~ ..... _-
~::::: ..

Assembler program

ACU IRAMA. MI : - -1
RPR: - PI

PRAM: - PI
PC: - PI

RISET

Instruction code (hex)

9B7: CFFFEI4140
9BB: 4014120040
989: 4014160040
990: 40140A0040
991: 400000000o

LP R enables the programmer to load
the 32 x 4o.bit program RAM. To load
each 4o.bit instruction, three 16-bit
words must be transferred to LPR 'Ilia
the X-bus. using MOVE or LOAD
IMMEDIATE operations. LPR contains
a 5·bit address register (AREG) in which
the load address (range 0·31) is loaded
and it contains a 24·bit data register
(DREG) in which the instruction word
is assembled. The loading procedure is
shown in Fig. 2.2.2·1.

2.2.1 Program memory

The PCB5011 has no on-chip program
memory but you can connect external
program memory. To access the external
program memory, there are 40 program
data pins (PD39-PDO) and 10 program
address pins (PA9-PAO). The on-chip
lO·bit program counter contents are
available via these address pins.

2.2.2 Laid program RAM circuitry
(LPRI

2.2 PROGRAM CONTROL UNIT

The "load RAM" program stored in the
ROM can be used to load the RAM
instructions from an external data
memory. This program's code, and its
equivalent expressed in the PCB5010/11
assembly language is given in Fig. 2.2.1·1.

2.2.3 Program counter (PCI and mode
circuitry (p and NP-model

The 10·bit program counter in the
PCB5010 and PCB5011 is automatically
incremented ewery instruction cycle
during sequential program flow.

The PCB5010 has 1K x 40·bit on-chip
program memory:

987 x 4o.bit mask programmable
ROM (address 0.986)
32 x 40'bit static RAM (address

992·1023)
S x 40·bit "load RAM" program

in ROM (address 987·991)
The memory is addressed by the 10·bit
on-chip program counter. The static
RAM of the program memory can be
loaded via the X·bus by MOVE or
LOAD IMMEDIATE operations,
following the procedure described in the
section 2.2.2 "Load program RAM
circuitry".

«
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o
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J

'00

_. .-.J

MUl TlPllEAJACCUMUlATOR
AND BARREL-SHIFT UNIT

\ ..
.:~.~

=======1'1DATA BUSES

========,..
~'';ND .'0';'" "LE'T'~:~-
, . I

~I
81

I .

I

I

DATA ""EMORY AND "ODRESS
CU'lr>urATION UNITS

X,Y
Note 1: t means connected to the X·bus/Y ·bus.
Note 2: all data paths are 16 bits wide unless indicated otherwise.

Fig. 2.1·2 Detailed block diagram of the PCBSOll.
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PCB5010

PCB5011 l Single-chip digital signal processor j
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PCB5010

PCB5011

laccumulator flaH)
rharrel~shifter flag)
lALU flag)
IALU flag)
lALU flag)
IALU flag)
lALU flag)
lbarrel-shifter flag)
(accumulator flag)
lACU flag)
(ACU flag)
lACU flag)
(parallel I/O flag)
(parallel I/O flag)
(interrupt enahle/disablel
(uperation mode)

2.2.5 Stad<

the value of the PC (in P·mode) or PC+ 1
lNP·mode) on to the stack and loading
the PC with address 1. When the PC
contains address 1, the lACK pin goes
LOW for one clock cycle to indicate to
the outside world that the interrupt has
been acknowledged.

Fig. 2.2.9·2 Interrupt logic timing in NP-mode.

CL<

t
AFTI

t
ox .. RX
OY .. RY

u

'" \"'S\"'\',L- _

Note: The interrupt is postponed when one of the follOWing conditions is
true during instruction N ... 1:

loading of PC (as part of BRANCH or MOVE ope'ation)
- loading of RPR

stack source or destination to X·bus
- repetition mechanism on

interrupt disabled by EI " 0

\
I

..,

••*=ul«l
;nllrutl,on

Note 1: The interrupt is postponed when one of the following conditions is
true during instruction N ... 3:

loading of PC las part of BRANCH or MOVE operation)
loading of RPR
stack source or destination to X-bus
repetition mechanism on

- interrupt disabled by E I " 0
Note 2: Instruction N + 4 is executed only after the interrupt routine; before

the interrupt routine only the bus sourCes are stored in RX and RY

Fig.2.2.9-' Interrupt logic timing_in~-~lJde: _

Accepting the interrupt means pushing

As soon as the above situations are
completed, the postponed interrupt is
accepted and thereafter handled in the
same way as an interrupt that was
accepted directly.

The PST and 10F register can be read
using a MOV~ operation. The flags can
also be used as corditions in BRANCH
operations (see section 2.2.7 on
BRANCH circuitry). "Lock·' type flags
will automatically be reset to a when
they are tested In a BRANCH operation.

2.2.9 Interrupt circuitry liNT and
I AC'j( pins, RX and Rvl

The processor has an interrupt facility
that the user can access via the tNT and
lACK pins. When an interrupt is accepted
by the processor the program counter is
loaded with address 1. The interrupt
procedure is described below and the
logic timing diagrams are given in
Figures 2.2.9-1 and 2.2.9-2.

All interrupt is initiated by a LOW on
the INT pin. The first positive going
edge of CLK after a HIGH to LOW
transition on INT, the interrupt is
clocked in by the processor. Two or
three clock pulses later (see timing
diagrams). the processor decides to
accept the interrupt or postpone it.
An interrupt is postponed:
- while the PC is being loaded (as part

of a BRANCH. MOVE or LOAD
IMMEDIATE operation)
while the RPR register is loaded

- during instruction repetition
-- when the stack is the source or

destination to the X·bus
- when the interrupt is disabled by

software (E I bit in PST regfster is 01.

The flags in PST and 10F reflect the
status of the funct ional units to wh ich
they belong and they are updated
during each relevant instruction, The
flags IFA, IFB, IFC and IFD reflect the
signal level on their respective input pins.
'·Lock" type flags 10VFL, OORL and
VL) can only be changed from 0 to 1 by
the functional units to which they
belong. The programmer can overrule
the functional units updating the flags
in the PST register: the PST register can
be overwritten using a MOVE or LOAD
IMMEDIATE operation. These
opp.rations are also used for loading the
EI. FOR. PIOI and PI02 bits. Further·
more, the programmer can load the
FOR bit using a MOVE or LOAD
IMMEDIATE operation without
changing the other bits in the PST
regIster,
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(serial I/O flag)
(se"al I/O flag)
(serial I/O flaH)
Iserial I/O flag)
(user flag)
(user flag)
(user flag)
(user flag)

SIXACK
SOXACK
SIYACK
SOYACK
IFA
IFB
IFC
IFD
reserved
reserved
reserved
reserved
reserved
reserved
reserved
rl!served

10F register

2.2.8 The PST and 10F registers (PST,
10F,IFA - IFD pins)

PST and IOF are 16·htt reqlsters that
contain all the flags. Furthermore. PST
also contains a bit (E I) that tIldlCdtcs
whether the tnterrupt is enabled or not
(enabled 1; disabled 01. d bit (FOR)
indicattng which mode (P a or NP 1)
the proc(!ssor is workmg in, and two Ults

(Pial and PI02) determinlllq the lf1put
Criteria for the parallel input. The
meaning of each hit of PST dnd IOF is
given helow:

go to
subroutine call
return from subroutine
return from interrupt.

The 50 branch conditions are the true
and false status of the following flags
or combination of flags
- ALU lIags: l, N. C, C.OR.Z, V, VL,

\NXORV!OR.Z. jljj(OR--:-17
-- Accumulator flags: SGNM, OVFL

Barrel'shifter flags: OOR. OOR L
- ALU and harrel·shifter flags:

OORL.OR.VL
ACU flaHs ACA, ACB. ACR

- User flags: IFA. IFB, IFC, IFD.
IFA.AND.IFB.AND.IFG.AND.IFD
Se"al I/O flags: SIXACK. SIYACK,
SOXACK. SOYACK

The 4 branch types are:

PST register

OVFL
OORL
VL
V
C
Z
N
OOR
SGNM
ACA
ACB
ACR
PI02
PIOI
EI
FOR

bit

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

When an interrupt or subroutine call
occurs. the value of PC (in the P·model
or the value of PC+l (in the NP·mode)
is placed on the stack. The stack is a
5 • 10-bit 1I FO register file that allows
automatic nesting up to five levels of
subroutines and/or interrupts. The top
of the stack containing the most recent
PC value can be accessed via the data
buses. This enables the programmer to
extend the stack in the data memory.

2.2.7 Branch circuitry

The PCB5010 and PCB5011 make it
possible to depart from the seQUlmtial
program flow under software control.
There are 4 branch types, and p.ach
hranch can depend on anyone of
50 different conditions.

2.2.6 Instruction repeat circuitry (RPR)

RPR is an a·bit register that can be
loaded via the X·bus by a MOVE or
LOAD IMMEDIATE operation. Only
the a LSBs on the bus (representing a
number N between 0 and 2551 are
loaded. The instruction after the one
in which these a bits are loaded is then
executed N tim~s as lon9 as 2 ~ N ~ 255.
The execution count is undefined when
o ~ N < 2. The execution count is also
undefined when the mstruction to be
repeated is to load RPR or the PC, or
is to change the FOR hit in the PST
rcglstcr.

2.2.4 Instruction register ORI

In ~very Irl'itructlon cycle (i.e. every
clock cycle when worklnq 111 the P-mode
and every two clock r:ycles when
working in the NP-nlOdp.) ,111 Instruction
word is fet dwd from Ihe program
memory. The proqt am memory access
and storinq of 'he result in the
instruction leqlsfer (I Rt lakes olle clock
cydl?_ DurtflCl tlw next clock cyde, the
new GOllf(~nt<; of the IR IS decoded and
thf~ prOCl'ssor I:onl rolled accordingly.

When the processor works in the
P-mode. the rf~'iliit of <J hasic operatIon

(sec section 3.1 un instruction sct) is
not always availahle dfter the fIrst

instruction cych! hut sometimes one
clock cycle later. Since the processor
uses pipelulIJlfl, a IUlW operation can
!itart before the result of the previous
operatlun IS availJhle. When the
processor operates m NP-mude, the
result of a haslr; opl~ra1 ion is always
avallahle dt 1he p.lld of all Instruction
cycle. On reset, the processor is placed
in the P-mude. Mode switching is possihle
ullder proQram control hy settinq and
tp.settilln the FOR hit III the PST refllSlp.r
usinH a MOVE <II LOAU IMMEDIATE
0pNatlOn. Thp. trlslructUIn after the one
that causer! the challClc in the FOR bit is
executed in till' new modi!. Return from
interrupt and rflhHn from suhroutine
should hI"' done ill tlH' Ill0tlP. in whIch
it was entl~rNI.

The processOl s work III two differpn'
nlt)ll~~:

1. Pillclined lT1()dl~ (P):
instruction cycle om! clock cycle

2. Non-pipellfled mode (NP):
Instruction cyde two clock cycles

There are however, certain situations
when the program counter is not
incremented but updated differently:

reset (see section 2.2.10)
interrupt (see c;ection 2.2.9)
instruction repelltion (see section

2.2.6)
hranch operations (see section 2.2.])
loading PC vIa the X -hus by means of
a MOVE or LOAD IMMEDIATE
operation (,he 10 least significant
hIts of the X·hus data are loaded)
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2.2.10 Reset circuitry (RST pin)

AX and AY can be used as gen·
eral purpose registers when the
interrupt is not used.

Note:

RAMA and the external RAM are always
simultaneously accessed bv ACUA. A
read·access results in loading of ORA
and (under certain conditions deter
mined by the PIOI and PI02 bits)
simultaneous loading of PI. A next
instruction specifies which of the two
words lor both) are transferred to other
places within the DSP via the data buses.
A write-access results in an update of
RAMA and lor the external RAM,
depending on the specified destinations.

*'d•.-l by:
-PG -0000
-ACUA 1010 .onl

-by
~fIG-OOOI

- ACUA 1010 .0851

- ....
~PG -1111
-ACUA to fa AM51

- ....
-fIG _ 0010

-ACUA (010 .M51

Fig. 2.3.2·1 Memory Mldr..sing.

EXTERNAL
RAM

PAGE 15

40la

Fig. 2.3.2·1 illustrates the memory
addressing.

externel dete memory that defines the
position within a page of 4096 x 16
words. It is possible to have 16 pages of
external data memory. Pages are selected
using the address pins A12 to A15 that
reflect the contents of the page register
PG that is loaded using a MOVE or
LOAD IMMEDIATE operation.
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2.3.2 ACUs Imd PG register

The 3 address computation units,
ACUA. ACUB and ACUR, function
identically but, their address widths
differ: 12, 8 and 9 bits respectively.
ACUs calculate the addresses for the
on-chip RAMs lonty the 7 least signi·
ficant address bits are used for thi'
addressing) and data ROM. ACUA not
only generates the address for RAMA
but also the part of the address for
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2.3 DATA MEMORIES AND ACU'S

With the PCB5011. it is not only possible
to read from an external ROM, but in
place of the read, it is also possible to
write-to an external 512 x 16-bit
memory because the port is bidirectional,
and therefore can be used as a second
parallel I/O port .

Memory outputs are connected to the
data registers (ORA, ORB and ORR)
and the parallel data input register PI.
ORA, ORB and ORR are updated every
instruction cycle, but in the P-mode,
ORA and ORB are not updated when in
that instruction cycle, data is moved
(from one of the buses) into RAMA or
RAMB. Updating PI is described in the
section 2.6 on the parallel 1/0. D.ta
written into the data registers and PI
can be transferred via the X or Y·hus
during a subsequent instruction.

The processor indicates where execution
of a new instruction starts with a HIGH
at the SYNC pin for half a clock cycle.
Th is occurs once every two clock cycles
in the NP-mode. and once every clock
cycle in the P-mode. However, in the
P·mode it will not occur when the
program counter is loaded with a new
address during the execution of a
BRANCH operation, a MOVE operation,
an interrupt. or a reset.

2.2.11 Synchronizlltion circuitry (SYNC
pin)

RAMA can be written-to via the X·hus,
RAMB '. 'n be written-to via thp. Y'hus
and, external RAM can be written·to
via either bus.

2.3.1 Data memories

The processor contains 3 on-chip data
memories:
• RAMA: 128 x 16 brts, statrc
• RAMB: 128 x 16 bits, static
• ROM : 512 x 16 brts (only on

PCB5010, external for
PCB50111

It is also possible to connect up to 64K
of external data memory via the parallel
1/0.

AAL,
ABL : all leros

ARA,
AA, SA : all zeros
ARB,
AB,SB ; all zeros
ARR,
AR,SR : all zeros
MA,
MB,MR : all zerOS
PG : all zeros

,;;, ---,'.,- -.Jr----,
.,'~

Fig. 2.2.10-1
The complete reset action.

1 - reset detection
2 - reset of all registers and latches

mentioned above (excluding
ACRI. and "top ot stack",
serial 1/0 request signals. and PR

3 - reset of ACR and 2nd stack
position

4 - reset of 3rd stack position
5 - reset of 4th stack position
6 - reset of 5th stack position
7 - reset of 6th stack position (note:

this stack position must not be
used, otherwise it may lead to
an undefined state).

SIOST : all zeros
SOX,
SOY : all zeros
SIXRO = SIYRO =0

- SOXRO =SOYRO =1

The logic timing of the reset is shown in
Fig. 2.2.10-1.

- RAMAIO): all zeros
RAMBIO) : all zeros
PR : all zeros
ACR : all zeros
BSR : all zeros

repeat

. all leros

AX, RY : all leros
STACK : all 'NOS (5 x 10)

- APA : instruCllon
mechanism off

:5TATE-0- LPR
MXL,
MYL

The processor is reset to an initial state
when AST is LOW over at least 7 rising
edges of CLK. A shorter reset may lead
to an undefined sltuat,orl.
The initial statp. is characterized by:
- PC : all leros
- PST : all zeros

IDF : 51 XACK- 51 YACK ~ Oand
SOXACK - SOYACK " 1

Note: A new interrupt can only be
generated after the INT signal
has been HIGH for at least one
positive going edge on ClK.

An interrupt routine is completed under
program control using an AETI condi
tional BRANCH operation lsee
instruction set section 3.0). When the
condition is true, PC is loaded with the
address that was pushed onto the stack,
and thf!n the Instruction at that address
is executed. In the P-mode, however,
AX and RYare used instead of the
indicated X and Y -bus sources. Nested
interrupts are permitted. but in the
P·mode they are latched so long as the
programmer has not stored the data in
RX and AY elsewhere I i.e. so long as
AX and RY have not been used as
sources for the X and Y-buses). After
returning from a nested interrupt in the
P-mode, the old contents of RX and RY
must be restored by the programmer.

In the P·mode. the instruction in the
pipeline that should have been executed
is not executed ",,"ile the PC contains
address 1 even though the expected X
and Y-bus sources put their data on the
buses. This data is stored in the bus-save
register, AX and RV. that are auto
matically assigned as the destinations for
the buses.
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Address computation oflers the following options:
• AR:~AR A:=A
• AR:-·(A"I'M A:-(A+l)IM
• AR:=IA l1'M A:=IA-lI'M
• AR=(A'SI'M A: . (A<S)lM
• AR·=(SI11'M A:=A
• AR:=(A)IM A:-A
• AR:=(S)lM A:-A
• AR:=b'(AISI A:-A<S

The notation !M means that, depending
on the contents of the M register, all
bits are not necessarily updated as the
expression indicates:
- the bits whose corresponding bits in

the M register are 1 are updated as
specified in the expression

- the bits whose corresponding bits in
the M register are 0 will retain their
value (for AR) or will receive the
previous value of their AR bit (for
A and S).

The notation br(. .~ means that the
bits are reversed in order.

2,4,3 Barrel-.hifte,

From the 40·bit ACR contents, the
barrel-shifter extracts 32 contiguous bits.
The programmer determines which
group of 32 bits is extracted by a value
placed in the BSR register (bits BSR3 to
BSRO),
Sixteen different sets are possible:

0000 ACR30, ' , . , ,ACRO,O
0001 ACR31" .. , ,ACRO
0010 ACR32•. , .. ,ACRI
0011 ACR33, ' , . , .ACR2
0100 ACR34", " ,ACR3
0101 ACR35, . , , , ,ACR4
0110 ACR36, .. , , ,ACR5
0111 ACR37, ' , , . ,ACR6
1000 ACR38, ... , ,ACR7
1001 ACR39"." ,ACRB
1010 ACR39,ACR39•.. ".ACR9
1011 ACR39,ACR39,ACR39" , ,. ,ACRID
1100 ACR39,ACR39,ACR39,ACR39, .... ,ACRll
1101 ACR39,ACR39,ACR39,ACR39,ACR39. ' . , , ,ACR12
1110 ACR39,ACR39,ACR39,ACR39,ACR39,ACR39, .. , . ,ACR13
1111 ACR39.ACR39,ACR39,ACR39,ACR39,ACR39,ACR39,., .. ,ACR 14

BSRconten.. . .
BSR3 _BSRO 32-b.t word, E31 - EO, extracted by the barrel-.h.fter

2,4,4 Format adjuster

The output E31-EO of the barrel-shifter is split into a 16·bit most significant part
MSP and a 16-bit least significant part LSP'. MSP can be connected directly to the
X and/or Y bus, LSP' passes through a format adjuster (FAI before it reaches the
X or Y bus. The output of FA is called LSP. Under software control, three FA
options can be selected by placing a value in the BSR register (bits BSR5 to BSR41.
The options are:

BSR contents ,
BSR5 _BSR4 output LSP of format adJuster

Two flags in the PST register indicate the status of the barrel-shifter:
• OOR - Out of range flag, It is set when the sign bit of the extracted word

E31-EO has no significance. This occurs when one or more bits of
ACR to the left of the extracted word differs from E31.

• OOR L - Out of range lock flag. The conditions for setting are identical to
those of OaR. The conditions for resetting are given in the section
describing the PST register,

2,4.2 Accumulator

The accumulator unit consists of a 40 bit
adder ACC, a 40 bit multiplication/
accumulation register ACR and a sign
and scale down block S/SD. The adder
adds the in PR stored result of the
multiplication to a second operand
(provided by the S/SD block) which can
be chosen from the following set:
• + or - the contents of ACR
• + or - the content s of AC R div ided

by 21
S (which allows multiprecision

multiplication and addition)
• the number 0

The result of the addition is stored in
ACR and is fed simultaneously to the
barrel·shifter. The contents of the ACR
register are not changed when no
MULTIPL Y operation is performed or a
multiply HOLD operation is executed.

The 40-bit width of the accumulator
allows the programmer to accumulate a
number of multiplier results ~at least
256) without the risk of overflow.
Two flags in the PST register indicate
the status of the accumulator:
• OVFL - overflow lock flag; this flag

is set when overflow occurs
in the adder (result outside
the range _239 to +2'" -1).
For reset conditions see
description of PST register
(section 2.2.B).

• SGNM -sign flag; indicates the sign
of the result of the addition
(is identical to bit ACR(39)1.

«
I«
o
I
Z
UJ
:!:
Q.

o
-l
UJ
>
UJ
o

•

•)

2.4,1 Multiplier

The multiplier performs a multiplication
of two signed 16 bits operands P and Q

presented in 2's complement notation.
The result is presented by 32 bits III 2's
complement notation and stored in the
product result latch PRo

The contenls of MXL, MYL and PR are
not changed when no MULTIPL Y
operation or a multiply HOLD operatIOn
is executed.

2,4 MULTIPLIER, ACCUMULATOR,
BARREL-SHIFTER AND
FORMAT,ADJUSTER UNIT

One of the following values can be
chosen as P-operand:
• The value present on lhe X·bus
• The previous value which was auto·

matically latched in the MXL latch
• The number· 1

One or the following values can be
chosen as O-operand:
• The value present on the Y-bus
• The prevIous value which was auto·

matically latched in the MY L latch
• The negated Y bus value

Note: when the V-bus contains the
highest negative value, --1 1 ~

(1000 0000 0000 0000 in binary)
then the operand will be the highest
positive value plus one, .2' ~

(1 0000 0000 0000 0000 in hinary).
This number is stored in MYL which
has a width of 17 hits for this
particular situation.

M:=·M
M:=M
M:=M
M:=M
M:=M
M:=M
M:=M
M:=M

S:=S
S:=S
S:=S
S:=S
S:=(S+l)lM
S:=S
S:=5
S:=S

Three flags in the PST register indicate
the status of the 3 ACU's:
• ACA - ACUA flag

is 1 when AR contains
00000000 0000;
is 0 when AR does not
contain 0000 0000 0000

• ACB - ACUB flag
is 1 when AR contains
00000000,
is 0 when AR does not
contain ooסס 0000
ACUR flag
is 1 when AR contains
000000000;
IS 0 when AR does not
contain 0 0000 0000

• ACR

Only the AR "'9"lcrs (ARR, ARB and
ARA) ale shown in F1QC; 2.1-' and 2.1-2.
The A, Sand M ",glStcrs nf RAMA,
RAMB and the ROM (AA/BA/RA,
AS/BS/RS and AM/BM/RM) are not
shown.
The A, S. M <mel AR re~Jisters can he
loaded djl~ctly (for Irlilialilation) via
one uf the dala hu<;es (X·htls (or ACUB
fp.gisters and Y bus for ACUA and
ACUR regi\tNs) \.lSlnB a MOVE or
LOAD IMMEDIATE operation or thcy
can be morli fl(!'d dUI inC) add. ess compu
tation operations. Dlrr.ct loading and

arfdress computation roannot take place
slmultannously (spe Ihp section 3.0 on

the instructIon Sl~t).

An ACU contams:
• an ad(hess register AR (which

adrlresses the ROM respectively
RAM's)

• a base adrtrf's<; Icqistcr A
• an uffsl'!t r~gister S
• an addr~ss ma~king register M
• a dedicated arithmetic unit

Direct loadinq nffNs the following
nptlOns:
• Load AR with v;,lue on the hus
• Load AR ilnd A with value all the bus
• Load AR (nul S wllh value on the bus
• Load A with v.,IIIP Oil the hu~

• Load S with value on the hus
• Load M WI th value 011 the bus
• Load AR, A and S with value 011 the

hlJ~

• Load AR with (vahlp. on the hus) !M

00
01

10

11

E15-EO (no change)
eG-E15 (bits reversed in order, used to speed-up certain serial
outputs)
0, El5-El (bits shifted right over 1 position, left adjusted with zero;
used for mUlti-precision multiplications)
reserved/undefined



______~../ '--...... ....r---------------------/ '-......------

The following notation is used:

Dyadic operations require an A and
8-operand, while monadic operations
require only an A-operand. Some
operations do not require an operand
at all.

A: Arithmetic operations (see table on next page)

For the calculation of result R, the operands A and B are considered to be binary
numbers in 2's complement notation (between _2 15 and +2 1 ~ -1). R is also a
binary number in 2's complement notation. However, with the DIV operation. the
operands and the result are unsigned numbers (between 0 and 655351.
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o (when not all 16 bits of Rare 0)
1 (when all 16 bits of Rare 0)
o (when a function F does not lead to a carrv)
1 (when a function F leads to a carrv)
Note: For this calculation, the operands are unsigned

16-bit numbers from 0 to 65535. The carrV is 1
when the result of the addition is greater than O.
In all other cases the carry is O.

o (when a function F does not lead to a borrow)
1 (when a function F leads to a borrow)
Note: For this calculation, the operands are unsigned

16-bit numbers from 0 to 65535. The borrow is 1
when the result of the subtraction is below O.
In all other cases the borrow is O.

o (when a function F does not lead to an overflow)
1 (when a function F leads to an overflow)
Note: For this calculation, the operands are signed 16-bit

numbers between -2 1 sand 21 ~ -1. The overflow
is 1 when the result of the calculation is outside this
range. In all other cases the overflow is O.

Bit i of the 16·bit word R.

The ALU operations and their result
R and flag settings are summed up in
the following three tables:
A; Arithmetic operations
B; Logic operations
C: Other operations

• CARRY(F)

• ZERO(R)

• BORROW(F)

• R(i)

• OVERFLOW(F)

One of the following values can be
chosen as A-operand:
- the value on the X·bus

the value on the Y·bus
the previous value which was auto
maticallv latched in the AAL-Iatch
(this is not the case with the "byte
swap" instruction).

2.5.1 AlU

The PCB501O/11 has an ALU totallv
independent from the multiplierl
accumulator unit. It is a 16·bit.
2-operand unit capable of executing
31 distinct operations. There are
arithmetic, logic and some special
purpose operations. The arithmetic
operations defmed as "extended"
(mnemonic starts with X) are included
to facilitate multi-precision operations.
Extended operands are represented by
16-bit multiples.

2.5 AlU AND REGISTER FILE

An ALU operation produces a result R
that may be stored in the register file
or mav be ignored (dumped in the trash
can).

One of the following values can be
chosen as B·operand:
- the value on the Y·hus
- the previous value which was auto·

matically latched in the ABL-Iatch

Several flags in the PST register give the
status of the ALU. The IIags are:
Z Zero IIag
N Negative flag
C Carrv IIag
V Overllow IIag
VL Overllow lock IIag (same as V
but locked; see PST register description,
section 2.2.B).

2.4.5 Blrrel·shifter register (BSRI

BSR is a 6-bit register. Its contents
control the barrel-shifter (bit 0·3) and
the format adjuster (bit 4·51 as explained
in the previous sections. BSR can be
loaded bV means of a MOV E or LOAD
IMMEDIATE operation. Loading ha,
to be done at least one instruction
before LSP or MSP is read to the X or
V-bus.
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,~- 2.5.2 Register file The following control signals are1--- ~ ~

The output of the ALU is connected to associated with the parallel 1/0 (see
N timing in section 4):
1\ the register file. This register file contains

RM: indicates a read or write actionm fifteen 1&bit registers. The programmer
~ ~ I

choose to which register the ALU
(output)

Nc..., N« III III III III III III III v ;! can
DS: data strobe (output)

V (; ..... - result is written and also has the option
V" WAIT: signals for synchronization ofc
LOLO mo c c of discarding the result by writing it to0 IV .g ~Ill . III .g the parallel 1/0 (input). This signal.;; a a a a oro _0 _0 0- 0_ the trash can,:;; mm «m :;; .!!. .!!. .!!.. .~ .!!..I.!.. .!!.. .'l .1l.!L .~ .~ .!!. .I.!.. :;; delays the internal clock, so thatc + + VI I c

.P 015 ~ ~ .22
c

8 «« 0« 8 .2 .2 .2 .&.2 .2.2 .2.2 0 "slow" peripheral devices may be
--C:~~

u The contents of any register may be
I-~ ~~- -- -~ -- ~-- -- connected. Note: that WAIT signal

read to either or both of the buses.
iiilii

Moreover, the register file is implemented cen also be used with the second

mm .,; as a 3·port memory, so that in the same parallel 1/0 port in the PCB5011 Isee
+ + (; section 2.3.1).«« ~ instruction cycle three registers can be
~~

~
accessed: two accesses to read the

A block the parallel 1/000 present contents of registeds) and one diagram of
...J...J c

circuitry is shown in Fig. 2.6-1.u-u- i) to write in a new value.II: II: J fww i)
» <b The register file can be filled directly> 00 00 > ? a a a a 00

~'='-
00 00 00 > a a >

'"
----- from the buses by a MOVE or LOAD

1O1O 5\ IMMEDIATE operation. This does notmm -;;;
mm I I .- affect the ALU flags but the AAL~latch

+ + «« II: <t will be updated. ALU operations can· Ol!> 10 00

i «« ~~ i ;,.,; I- not be specified simultaneously with
;;:: >->- 00 1" ~ <t MOVEII: II: II: II: 0 LOlO UiLO C the aforementioned operation.

II: II:

I~l
~ 00 00«« I-

u uu ~ ~. a a c:> a 00 ~~ «« -~ ~~ U a a 0 Z 2.6 PARALLEL 1/0c
--- w

lriiD III III i) in in in in miD ;;;; ;;;; III :!: Via the D15 - DO pins. the PCB501 0/11ll.
Z II: II: II: II: 2 :0 z ii II: II: II: II: II: ~~ ~~ 00 00 Z ~ a 2 0 permits parallel communication between

<b 1--- - . .~~~ ._--- ..J the X ur Y~bus and the outside world.w PIOl BIT A/W

2 .. > An input or output can lake place IN PST
.0 AEGIST£R

I- 2
w during each instruction cycle. Output PAAAlLEl I/O CONTROL

~~I ~
c PI01·BIT

II: II: ] II: II: II: II: occurs when data is transferred via the IN PST
OsII: II: II: II: II: II: II: II: II: « A£GIST£R

00 -- 0 0 0 0 00 00 00 00 00 0 X or Y·bus with destination PO~ The
00 2 "tlII: II:
~~ ~

.;;; II: II: II: II: II: II: II: II: II: II: II: II: II: II: output is direct, there is no latching.ww c w w w ww ww ww ww ww W
N NN _~Nt-~· 8 N N N N NN NN NN NN NN N N - N Inputs are loaded into the parallel input

~ ~ ... -~- ~~~ - -- ----
latch PI. whose contents can be Fig. 2.6-1 Parallel 1/0 circuitry.

I
~ ) • transferred via the X or Y·bus during am .- m subsequent instruction. The programmerN 12

"tl iii II:
"ii'

I lij .- ci m 0 can select one of three input criteria
lOin tti « !; ~ 2 r:i X !; by wr iting specified values into PST bits,I ....: « 0 w -00

1] mm ~« -;;
~

~ .1 .l :t
~

PIOI and P102;
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0 C 0 (f) c 0 2 II: X ;: (f) II: (f) II: c « => 0 0 A read action is performed each instruction cycle
~

E « 0 X E u « 0 w (f) ...J ...J ...J ...J E a. 2 0 1 A read action is performed only when:

~
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~ - ACUA is not executing a "no operation", or when
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«
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2. The SI XRO signal is reset to '0', indicating to e)Cternal
devices that they are allowed to send new data.

The binary numher in each field specifies the length; the
code 0000 ind,cales a length of 16 bils.

2.7.2 Serlel output procedures

The serial oUlput procedure, as illustraled in the flow diag
in Fig. 2.7.2-1 is described below. A detailed block diag
of Ihe serial output circuitry (Fig. 2.7.2·2) is needed
understand Ihe procedure.

NOle: Onlv Ihe ..riel outpul via Ihe DOX pin Is descril
Ihe serial output via the DOY pin operales in
same way.

1. AI reset, Ihe SOXACK flag is set to 'I'. indicaling tho
word may be transferred via the X·bus 10 the SOX la'

2. The SOX1iQ oulpUI signal is set to T indicating to
externel devices that there is no data available 10

clocked out. The procedure is suspended until the I
falling edge of incoming clock signal COX.

3. When the SOXACK flag is nol '0' (then no dala has b
Iransferred via the X·bus 10 Ihe SOX lalch), step:
repealed. When SOXACK is '0' (dala has been Iransfer
via Ihe X·bus to Ihe SOX latchl,lhe data in Ihe SOX la
is copied to the SOXS outpul shift register. The firsl
(LSB) of Ihe word Ihal musl be shifted oul is place,
front of the output J-state driver.
Then Ihe SOXRQ oulpul signal is sel 10 '0' indicaling
the external devices that data is available to be clocked (

Also, the SOXACK flag is sel 10 one 10 indicale Ih,
new data word may be transferred via the X-bus to
SOX latch. Finally, an inlernal counler is loaded wil
value one less than the word-length. The word~len

informal ion is laken from the SOX L field of the SIO
register.

The procedure is now suspended until the next fall
edge of the incoming clock signal COX.

4. When Ihe word·lenglh is 1 (Ih"n Ihe counl is 0),
output procedure is finished. One bit words can be Tl

by eXlernal devices that sel Ihe SOXEN signal to
which enables the 3-state oulpul buffer. In this case,
procedure continues with step 3. It is important to nl
thaI SOXS can be overwrillen before Ihe bil has b.
read by the external devices.

When the word-length is greater than 1 (then count is I

equal to zero) the output procedure is not finish

The procedure is suspended until one of the exter
devices enables the serial output by setting the inl
signal SOXEN 10 '0'. The firsl bil is available on the 01
pin immediately after the serial output is enabled.

5. Nothing happens unlil a falling edge on Ihe clock inl
COX is generated. At that moment another bit in 1
SOXS shift·regisler is shifted out via DOX. In addilion, I

coments of the counter is decremented. The output
finished when the counter contents has been decremenl
to zero (continue at step 3L

If after decrementing, the counter value is not zero, 1
oulpul continues by repealing slep 5 unless SOXEN
now 'I'. When SOXEN = 1,Ihe outpUI is finished (aborll
and the procedure continues at step 3.

x BUS

1....-----+1-- SlllEN

SERIAL

INPUT

CONTROL

Fig. 2.7.1-2 Serial input circuitry.

Fig. 2.7.1·1 Serial input procedure.
.... _----_.-~---------~

• SIXACKgoesloO when SIX is Ihe source on the X·bus.
•• When less than 16·bits have been received, the word is

placed in the most sign,ficanl parI of SIX and Ihe
remaining bits are set to O.

• This point is only passed when a rising edge on CIX
occurs.

._._.._~-~_.~~._~_.._._-----------,
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•
Nole: After changing Ihe conlenls of Ihe 51 LX and 51 LY

fields of Ihe SIOST regisler (which means: changing
Ihe word·lenglh) Ihe conlenls of SIX and SlY are
undefined.

This copying and flag setting however does not occur
when Ihe SIXACK flag is nol '0' (indicaling that the
previous input has not been transferred via the X-bus;
note that the first time after reset or power up SIXACK is
always 0), The SIXRd signal is set to one, indicating to
external devices that they are not aHowed to send new
dala.

SIXEN equal 10 '0', results in Ihe shifling in of Ihe firsl
bil (LSBI available via Ihe DIX pin. Then an inlernal
counler COUNT is sel 10 one less than Ihe word·lenglh.
The word·lenglh informal ion is taken from Ihe SI LX
field of Ihe SIOST regisler.

After SIXACK has become '0' (this is lesled only al rising
edges of Ihe CIX clock signal) Ihe copying and flag selling
finally takes place. The procedure continues with step 2.

4. At the nexl rising edge of Ihe incoming clock signal CIX,
Ihe conlents of COUNT is tesled. When Ihe conlenls of
the counter is zero, data input is finished (continue at
step 5). It it does not contain zero the data input continues
as long as Ihe SI XEN signal is '0': COUNT is decremented
and a bil is shifted in via Ihe DIX pin. Slep 4 is Ihen
repeated. When the SIXEN signal is one, the data input is
finished (aborted) and the procedure continues with step 5.

5. After finishing data input, the content of the shift register
SIXS is copied 10 lalch SIX. When less than 16 bits have
been received the word is placed in the most significant ,
parI of SIX and the remaining bils are set 10 '0'. Also, Ihe
SI XACK flag is sel 10 1 indicaling thaI a word has been
received and is awaiting transfer via the X-bus.

- length of serial input word with destination X·bus
:::- Icnqth of serial output word with source X-bus
'"" length of serial input word with destination Y·bus
'"" length uf !ierial output word with source V-bus

1. AI reset, Ihe SIXACK flag is resello '0' indicaling Ihal no
word has heen received in the SIX latch awaiting transfer
via the X-bus.

Note: Only the serial input via the OIX pin is described
since the "r.Tlal input via the 01 Y pin operates in the
same way.

2.7.1 Serial input procedure

The serial input procedure, as illustrated in the flow diagram
in Fig. 2.7.1·1, is described below. A delailed block diagram
of the serial input circuitry (Fig. 2.7.1-2) is needed to
understand the nrocedure.

15141312)11 1(i090B'[07'060504lo30201 OJ
SOlY SILY SILX SOLX

- -- ---

2.7 SERIAL I/O

The PCB5010/11 has 2 independenl serial inpuls DIX and
DIY and 2 inder,endenl serial oUIPUIS DOX and DaY
(destinations and sources for X and Y·bus respectively).
Actual transfer occurs, with a maximum speed of 4 million
bits/s, und"r the conlrol of clocks CIX, COX, CIY, and COY
ftom e)(ternal devices.

3. Nothing hannens until the external device enables the
serial innut by setting the tnput signal SIXEN to '0'. This
is checked only on the T1sing edge of the incoming clock
signal CI X.

The followin!] f1a!ls. whose functions are also described in the
following sections, are associated with the serial 110:
- serial I/O acknowledge flags SIXACK, SOXACK, SIYACK

and SOYACK.

The rroqrammer may control the length of the words to be
translerred (helween 1 and 16 bilsl by wriling Ihe applicable
values in thf! SIOST register fields:

The following handshake signa's, described in more detail in
the following sections. are associated with the serial 110:

input/oUlpul enahle SIXEN, SOXEN, SIYEN and SOYEN
(input liignals)

- input/olltput r"Quesl SI>(R'Q, SOXRO, SIYRQ and
SOYRO loutpllt signalsl

SILX
SOLX
SILY
SOLY
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PCB5010

PCB5011

SOXACK goes to 0 when SOX is the destination on
the X-bus.
This point is only passed when a falling edge on COX
occurs.

Note; DOX is not enabled (in the 3-state mode) while

SQXEN" 1.

Fig. 2.7.2-1 Serial output procedure_

)(·8US

SERiAl

OUTPUT

CONTROL

1-------4- SOXfN

r..-------~$OXRO

Fig. 2.7_2-2 Serial output circuitry_

• f

•

APPENDIX A

PCB5010/PCB5011 INSTRUCTION SUMMARY



Type 0 inUruetion" ALU/MOVE/ADDRESS COMPUTATION

o
1

2
3
4
5
6
7

AcueACURACUARFILEOYOXSY

hex ! Ihex Ihex 1m hex hell. hex hex
codernemO~lc cod mnemont~ernemonlC COd mnemoniC code mnemonIc COd.jmnemonlC code

100 1- ~O '- ;0 ""i'"""----t-=-0'-'-1-.::0 :-:Y-.A-:-+-=I=+-I::o,",y'-.=-E-IF=+::o'-X'-.::E-F=-J

IRAMS !01 FQR I, ;eSR I' :Rl liAR 10; IAR !O AR 0
,- 102 !SIOST 12 1- 12 A2 2 !AAA IAAA 1, AAA 1
'RAMA ,03 :RPO 3 iRAMB !3 A3 3 1 SAAR !SAA 2 SAR 2
lAY '04 ,- 14 1- '4 :A4 4 3 IsA 3 A 3
iROM :05 iPC '5 IRY 5 'AS 5 Is 4 4 S 4

,SlY ,06 !SOX i6 ,-_ :1'6
7

ilAA67 6
7

1M 5 1M 5 M 5
1- !07 IP_RAM 17 IASAR 6 ASAR 6 ASAR 6
ipG !oa 18 ~ 8 IRS 8 IAR1M 7 AA1M 7 AR1M 7

::~'AOM' I~ I~A i~ i.:~UIAAMAI I~ I:~o ~ OY"A OY;E OX~E
IIAcu'AAMAI'108 ,AAMA 18 'PO 8 IAll 8 - ° - 0-

I
PST IDC IPST C JAPO C IR12 C INCA 1 INCA 1 INCA
PI 00 'TOS 0 ISOY 10 AI3 0 OECA 2 OECA 2 OECA
soy IDE IACUIAAMB e IACU(ROMI E R14 ESTEP 3 STEP 3 STEP
LSP OF IAFILE F rAFILE F A15 F INCS 4 INCS 4 INCS
MSP 10 A 5 A 5 A

Al 11 Is 6 S 6 S
A2 12 AEV 7 AEV 7 AEV

I:~ ~~ I I
IA5 15

l

'A6 16
A7 17
AS 18
A9 19
A10 lA
All 18
A12 lC
A13 10
A14 IE
R15 IF

I
hex I

mnemonic
,codel

- '00
:ROM '01
,- 102
'TOS :03

::,X I~
:IOF i06
·SOX :07
ISIX loa

:~':~: I!E
:PST OC
RAMA 100

:ACU'AAM80E
,LSP OF

I

':;" ~!
R3 13

R4 '4

'IA5 15

I

A6 16
R7 17
AS IS
A9 19
Al0 lA
All 18

A'2 lC
R13 lD
R14 lE
A15 1F

I SX

m.d: hex !mnemonlc
code:

!SX SY jd
,AAL,SY Id
·SX,ABL Id
,AAL,ABL d

m
m
m

'0 !,.
o 15

o '6
a , 7

d '8

:~ I ~~ I~:~~WAPI m jO
m IDE isx m, I

: 16: !~Y ::~
m loa I
m 109 I

m 107 '

,~ I~
I; I;~
Id 12

i~ I~
01
02
OF

- 10
- 18
- IF

:ACD

o XA.DD
SU8
XSUB
CSUB
NEG
XNEG
CNEG
DEC
XDEC
INC

IXINC

IASL
IXASL
IASA
,XASA

IAOOM

,OIV
.XSGN

ICOM
AND
OA
EXOA
SWAP
LSL
LAOL
LSA
LAOA
PASS
NULL

-...-'a
'"

Typo 1 inltruetion.' MPY/MOVE/ADDRESS COMPUTATION
TY MPY MOPS SX SY OX OY RFILE ACUA ACUR ACU9

hex hex l:eK I~ex l~eK I~ex cl ;hex ~I hex :I~U m...mo~mnemonic mnemonic mnemonic mnemonic mnemonic mnemonIC r"'nemonic cod' mnemonic cod mnemonic codilCOd cod code codt cod code

- ° SX,SY 0
1 0 1 SX,-SY 1

ACA 2 MXl,SY 2
-ACR 3 MXl,-SY 3

I
ACAS 4 SX,MYL 4 illS above as above as above las ~ov. as above asabow asabo~ e.ebow

-ACAS 5 MXl,MYL 5
-l,-SY 6
-l,SY 7

1,MYl 8

- '....

Type 2 in.tructions: BRANCH/ADDRESS COMPUTATION

-...-

TY NAP BR CONDITION CONDITION 1/ ACUA ACUR ACUB

hex I hex hex :I,hex : Ihex cl hexmnemonic code I mnemonic code mnemonic code mnemonic code mnemonic code mnemonic code

2
I

GOTO 0 00 - 01address of next -
instruction if CALL 1 AN 02 NOTAN 03
condition matches RET 2 XO 04 NOT XO 05

RETI 4 - 06 - 07 as above as above as above
GE OB LT 09
LE OA GT OB
IFX OC NOT IFX 00
HI OE LS OF
OFL 10 NOT OFL 11
XOL 12 NOT XOL 13
AOL 14 NOT AOL 15
VL 16 NOTVL 17
Z 18 NOTZ 19
N 1A NOTN 1B
C 1C NOTC 10
V 1E NOTV 1F
SIX 20 NOT SIX 21
SOX 22 NOT SOX 23
SlY 24 NOT SlY 25
SOY 26 NOT SOY 27
ACU(RAMAI 2B NOT ACUIRAMA) 29
ACUIRAMBI 2A NOT ACU(RAMB) 2B
ACUIROM) 2C NOT ACU(ROM) 20
- 2E - 2F
IFA 30 NOT IFA 31
IFB 32 NOT IFB 33
IFC 34 NOT IFC 35

IIFO 36 NOT IFO 37

Type 3 in.tructions: LOAD IMMEDIATE/ADDRESS COMPUTATION

TV / DATA OX DY RFILE ACUA ACUR ACUB
- - 1------

mnemonic I~ex mnemonic Ilhex mnemonic I~ex mnemonic I hex mnemonic Ihex mnemonicJ hex
code code code code code code

. _.-
3 16-bit data transferred as above as above as above as above as above as above

to both X and Y buses

PCB5010/PCB5011 INSTRUCTION SUMMARY
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2.8 DATA BUSES X AND V

PCB5010

PCB5011

The data buses have a width of 16·bits and are used for
transferring data between the functional units connected to
them. Bus transfers are always part of MOVE and LOAD

IMMEDIATE operations and can be part of MPY and ALU
operations. The possible sources and destinations of the bus
are given in the table below.

dlltination on Ysource on X destination on X source on V
------11-------------1

STACK
f--- ...

RX
STACK

"'-"---"- ..._------ ~-------_._------"---------_.._-
RX

PC-------.-----.---- ------------+---- --------1
RPR

f---- ..

f-----.- -

RY RY
---------

" -.----.. -- -.-----.-------.- 1-----------------1
IRCDATA field)

--.-------.-----f-------------/
PST

------- -- --- --- 1---

PST

+-_-=F..:O:::.R.:.... -1/- . f--------------
ORA
ORB
ORR-_... - -_._.---- .---- -_._-----..--

RAMA

.. f--.. __!l_~M_B . __j

ARA

ARR
--------_._----- ----------

ACUA
ACUB

ACUR
.__._------_.--- ,-----------------j

___~G .___ _--"..Q.. _
ILX

ILY
. ---_.,,----- ._-_._-_._-------/

RFILE

ILA

PO

SIOST

SOX

--...-

LSP
MSP

-----. -----_._---1---_._----------\
BSR BSR-------.-- ----- -- --._. -_._-------1
RFILE RFILE

-----------1
ILA
ILB

.------------- - - f------ .=------------__j
PI

PO
-----------

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

SlY

SOY SOY

Note I: FOR is loaded by putting the required value
(0 or 11 in bit 15 of the 16-bit word that is sent.
The other bits are 'don'. cares'

Note 2: When the source or destination has a width of les5

than 16 bits, only the least significant bits on the
bus (same width) contain information. For a source,
the MSBs are set to lero.

Note 3: ILX and IL Y select the operands for the multiplier;
ILA and 'LB select the operands for the ALU.



-------~/ '-...._-----------------------------------------------_/ '-...._-------

3.0 INSTRUCTION SET

The behaviour of the processor is controlled by the instructions
stored in on·chip ROM (PCB501O) or external program
memory (PCB50111. Each instruction leads to the execution
of one or more (up to 6) basic operations. The basic operations,
the instruction format and the instruction fields are described
in the following sections.

3.1 BASIC OPERATIONS

The e)(ecut,on of a basic operation can take either 1 or 2 clock
cycles. This means that:
• for 2 cycle basic operations pipelining is used in the P·mode
• a 1 cycle operation IS extended by a second "no action"

cycle when the processor is operating in the NP-mode.

Basic operation sequencing is shown in Fig. 3.1-1 for the
P·mode, and Fig. 3.1·2 for the NP·mone. There are 6 different
basic operatiolls which are described below.

• ALU oPeration (1 clock cycle)

One of 31 different ALU operations is e)(ecuted. The
operations need 2, 1 or 0 operands. The operation's
result is stored in the register file or thrown away (into
the trash can). In addition, a number 01 flags are updated.

• MOVE operation (1 clock cycle)

Data from In X·hus IY·bus) source is transferred via the
X·bus (Y·hus) to an X·bus (V-bus) destination. In the case
that both buses have the c;ame destination no transfer
takes place.

• ACU (address computation and memory KCelS) operation
(2 clock cycl!!s)

Clock cycle 1:
An address is calculated by the ACU and written into an
address register (ARA, ARB, or ARRI.

Clock cycle 2:
RAMA, RAMR, ROM or external memory is accessed at
the locatIOn given hy the address register tARA, ARB, or
ARRI. This access is normally a read which uJX1ates one
of the nata registers (ORA, ORB, DRR, or PI). If in the
p·mone, howev!!r, th!! relevant RAM (RAMA, RAMB or
e)(ternal RAM) is asslqned as a destination during a MOVE
exp.cuted In parallel, tht~ access Will be a write. The result
In this case IS that the RAM is updated.

•

, (

«
~
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I
Z
w
~
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o
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>
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• MPY (multiply/accumulate' operation (2 clock cycles)

Clock cycle 7:
Two operands are multiplied together and the result
stored in the PR latch.

Clock cycle 2:
The content of PR is added to the ootput of S/SD and
stored in the ACR.

Note 1: The content of the ACR is accessed via the
barrel-shifter and format-adjuster SO that it can
be transferred on the X or V-bus during the
clock cycle following ACR loading, The buses
are selected by specifying LSP andlor MSP as
the source for the X or V-bus.

Note 2: The explanation of the MPY operation is a
simplified presentation of what really happens.
In fact, clock cycle 1 is not just used for
multiplication, but part of the accumulation as
well: i.e. accumulation of the lower part of the
multiplier result and the contents of the
accumulator. Therefore. in the P·mode, an
MPY with +ACRS or -ACRS in the MPY field
(see section 3.3 on description of MPY field)
that directly follows another MPY operation
leads to an undefined situation where the higher
part of the first multiplication/accumulation
result is already required at the end of clock
cycle 1, but is only ready after clock cycle 2.
If it is necessary to have an MPY operation with
.ACRS or -ACRS directly after a previous
MPY operation (for multi precision multiplication),
then there has to be a no operation cycle (or at
least no MPY operation) between them.

• BRANCH operation (lor 2 clock cycles)

Clock cycle 1:
The branch condition is checked, the result of which can
be true or false. When the result is false, the BRANCH
operation is terminated. When the result is true. the pro
gram counter is loaded with the branch address.

Clock cylce 2: (only when condition is troe)
The new instruction is fetched to the instruction register
IR.

Note: during this fetch no new operation is started.

• LOAD IMMEDIATE operation (1 clock cycle)

The 16-bit data word specified in the instruction is put on
the X-bus and the Y-bus and transferred to one or two
specified destinations. In the case that two identical
destinations are specified no transfer takes place.
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Fig. 3.1·1 Ba.ic operation .equencing in P·mode.

time----.

J
r

OPTIONS FOR
BASIC OPERATION
N - 1

OPTIONS FOR
BASIC OPERATION
N

OPTIONS FOR
BASIC OPERATION
N"

fACUI

(MPY)

lACU)

(MPY)

ALU ~ J!.'l~CTlON

MOVE I NO ACTION

NE~-;':;;-~R~S~i~E;~ORY
CALCULATlONI ACCESS
-------1·,---

:~~g~T~~N=-:::::1!-::-:f-C.(BRANCH). _ .1

lBRANCH)

lMPY)

----- -------- --- ---- -- --- -T
lACU)

ALU INO.A~'ON

MOV E INO ACTION

NEW-A~DRESS 'MEMORY
CALCULATION IACCESS
-----------1;
-- - -_._+-----

g~~g~TION I ~,~~'~~+~:fC (BRANCH)

L1 ~0 ACTION

I,
I

I
I 1 clock I
4- cycle ---..

I I

ALU

Fig. 3.1·2 Ba.ic operation .equencing in NP·mode.

NO ACTION
~ .------1

or MOVE INO ACTiON

NEW ADDRESS IMEMORY
CALCULATlON IACCESS

-. --- - - ----

"--.- ---T--
CONDITION NEW INSTRUC·
CHECK ITiON FETCH

LI - -INO;;'CTION
__L_.__._

(

<l
~
<l
o
~
Z
l1J
:!:
Q.

o...
l1J

>
l1J
o

(,

•

r
OPTIONS FOR
BASIC OPERATlON
N -,

OPTIOlllS FOR
BASIC OPERATlON
N

lACU)

lBRANCH)

lMPY)

1
:~:'~~~;'~RY~~--- ------1--
CALCULATION ,ACCESS _ lACU) OPTIONS FOR

1-. (MPYI ~~S~C OPERATION

, :~g:no"_ j~~'~iig~, _~."'"'~ .. __ _ _ J_.

LI

CONDITION
CHECK

NEW AODRESS IMEMORY

CALCULATION_I~(;(;!~~_

I'

-fN-EW INS~RUC
I TION FETCH

~~~------·l- -- ----.----
or MOVE

m ~~~ ~-DDRESS I~E;';~~~-~
CALCULATION JACC_ES._:_ lACU)

" (MPY)

or CONDITION I NEW INS:;'-RUC..
CHECK I TlON FETCH lBRANCH)

.---------

LI

1 clol:k
14---- eyde ------.1

Note. to Fig. 3.1-2

Note. I, Fig. 3.1·1

NOTE 1: Each instructIon may contain several simultaneous
basIc operations (see section 3.2 on instruction
formats).

NOTE 2: "New inSlruction fetch" (BRANCH) takes place
onty when the condition is true.

NOTE 3: Durinq "Newmstruction fetch" (BRANCH) no new
opNatlOn IS started.

NOTE 4: Memory access is normally a data register lORA,
ORB. ORR. or PI) r"a,l This read doesn't take
~Iace when there is a simultaneous MOVE to a
RAM (dllflnq a HAM access).

NOTE 5: An MPY operation with ,ACRS or -ACRS in the
MPY field directly following another MPY
operation leads to an undefined Situation (see
description of MPY operation).

NOTE 6: After instruction N which specifip.s a MOVE
or LOAD IMMEDIATE operation to PC first
instruction N + 1 is executed.

NOTE 1: Each instruction may contain several simultaneous
basic operations (see section 3.2 on instruction
format).

NOTE 2: "New instruction fetch" (BRANCH) takes place

only when the condition is true. If the condition is
false, there is no action during the second clock
cycle.

NOTE 3: Memory access is a data register react.
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3.2 INSTRUCTION FORMAT 0 !XI 0 !XI 0 !XI 0 !XI

:> :> :> :>
All instruction words are 4D-bits wide. Type 2: BRANCH operation + 3 ACU operations 0 0 0 0

N <l: N <l: N <l: N <l:
Type 3: LOAD IMMEDIATE operation + 3 ACU operations.

M M M a: M a:4 types of instructions are defined, each with their own set Each basic operation is specified by the contents of one or a: a:
:> :> .. :> .. :>of basic operations: more instruction fields (see Fig. 3.2·1 I. .. 0 .. 0 0 0
<l: <l: <l: '" <l:TYl,e 0: ALU operation + 2 MOVE operations + 3 ACU '" '" '"

operations The field at the far left of each instruction indicates the CD <l: CD <l: CD <l: CD <l:
Tyre 1: MULTIPLY operation + 2 MOVE operations + instruction type. The other fields are defined in the following :> ,... :> ,... :> ,... :>

0 0 0
~3 ACU operations table. a> <l: a> <l: a> <l: a>

m m m 0 m

0 w ~ w 0 0 ~ w
--"~---"---"------------""----- ..""-----I -' -' -'

ALU -= Type of ALU operation dedicated for ALU operations u- u::
0 ;: u-

a: a: a:AOPS c ALU ollerands dedicated for ALU operations
N N N N

SX ~ Source on X-bus Th•• "."~ o. 'CO ...1. "0" O~,,"O". 0

SY ~S()urce on V-bus I or for MPY and/or MOVE operations M M M M

DX '" Destination on X-bus for MOVE or LI operations • ( .. .. ....DY "--Destination on V-bus for MOVE or LI operations >- >- Z >-
RFILE -; Destination in Register file for ALU, MOVE or LI operations 0 0 '"

0
'" 0

'" '" ~ .aACUA -Type of ACUA oreration dedicated for ACU operations
CD is CD ..ACUB cType of ACUB operation dedicated for ACU operations ~

CD Z ;;:
ACUR 'Type 01 ACU R ore ration dedicated for ACU operations 0 .;,... ,... 0
MPY - Type ot accumulator operation derlicated for MPY operations « ~
MOPS ~ Multiply operands dedicated for MPY operations I- a> ~

a> a> ...« X X cX •NAP ~ Addmss of neKt instruction when condition is true dedicated for BRANCH operations 0 m 0 m 0 m m 0 iBR - Type of branch operation dedicated for BRANCH operations I-
COND .: Branch condition dedicated for BRANCH operations Z 0 0 0 a: 0 ?:

w N N N !XI N cDATA : 16 bits data word that is transmitted on X and V-bus dedicated for LI operations ~ 0
~ N N N N 'il-- -~----- ._--- ---
0 i-J N N N N
W N N N N

.!:
3.3 INSTRUCTION FIELDS > M >- M >- M M jspecified but also a mnemonic. The PCB5010/11 assembly W N Vl N Vl N N

For each instructIon field, the valid codes and their function language. using the mnemonics in this data sheet, is described
0 .. .. .. .. •N N N N

~are specific<l. For most fields, not only 'he function is in a separate document.

'" '" '" '"N N N N

~CD CD CD CD
N N N N M

• ( ,... ,... ,... ,... oi
N N N N ii:
a> X a> X a> a> <l:
N Vl N Vl N N I-
m m m . m <l:
N N N 0- N 0

<l:
0 0 lOl z 0
M M M

M Vl M M M0-

N 0 N Vl N N
M <l: M 0- M M

M M 0
::l M ~M M ::;; M

:>.. ;Ii ;Ii ;Ii ~M

'"
:>

'" '" '" ;;;M -' M N M ,;; Mc; <l: ~ >- g
I CD I CD 0- • CD & CD

M M a. M M N
?: ?: ::;; ?: ~ N,... ,...

c
,...

c
,...

0 :lc M C M M 0 M
.S! 0 0 ii
b a> 0

"jj a> "il a> 0 'il a> >-M 2 M 2 M 2 M c:2
t: m t: m 0 t: m t: m 0
E- M 0 E- M E M E M
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PCB5010

PCB50ll l Single-chip digital signal processor J
-------~---

PCB5010

PCB50ll

AOPS
~--------~--------~----------,----------~---------,

B-operand

sou rCe on Y-bus
source on Y-bus
ABL
ABL

A·operendALU-type
code

binary hex
----1--------+---------+-----------1

mnemonic

.. 00 0 dyadic source on X-bus
AAL, • 01 1 dyadic AAL
" ABL 10 2 dyadic source on X·bus
AAL, ABL 11 3 dyadic AAL

AAL 00 0 monadic AAL
(the operation is undefined when this operand is selected with a SWAP operation)

,~ 01 1 Lmonadic I source on X·bus
.. 10 2 monadic source on Y-bus
- 11 3 - reserved

~_ _ -l L.- --'

Note: the AOPS field has no meaning when a no operand operation is specified in the ALU field and as there is no operation,• ( AAL and ABL retain their values_

• lhe mnemonic of the particular source is used (see SX and SY fields),

SX

<l:
mnemonic code full name of sourceI-

binary<l: hex
0 -------""--.--- .. ---------~----- --------" ---
I- 00000 00 no sourceZ
W ROM 00001 01 data register DAR
::i; 00010 02 reserved
Q.

00011 03 top of stack (Note 1J0 TOS
..J RX 00100 04 bussave register X
W
> PI 00101 05 parallel data input register
W IOF 00110 06 input/output status and user flag register
0 SOX 00111 07 serial output register connected to X-bus

SIX 01000 08 serial input register connected to X-bus
SIOST 01001 09 serial I/O control register

01010 OA reserved

t (
RAMB 01011 OB data register DR B
PST 01100 OC processor status register
RAMA 01101 OD data register DRA
ACU(RAMB) 01110 OE address register ARB
LSP 01111 OF least significant 16 bits of multiply/shift/adjust result
MSP 10000 10 most significant 16 bits of multiply/shift/adjust result
Rl 10001 11 register 1
R2 10010 12 register 2
R3 10011 13 register 3
R4 10100 14 register 4
R5 10101 15 register 5
R6 10110 16 register 6
R7 10111 17 register 7
R8 11000 18 register 8
R9 11001 19 register 9
RIO 11010 lA register 10
Rll 11011 lB register 11
R12 11100 lC register 12
R13 11101 10 register 13
R14 11110 lE register 14
R15 11111 IF register 15

Note 1: When lOS is used as a source, the stack is popped one level.

ALU," mnemonic ... r-- binar;ode
hex

type function
0 ____-

-~--------_._--_.

Arithmetic operations:
ADD 10100 14 dyadic addition
XADD 10101 15 dyadic extended addition
SUB 10110 16 dyadic subtraction
XSUB 10111 17 dyadic extended subtraction
CSUB 11000 18 dyadic conditional subtraction
NEG 01100 OC monadic negate
XNEG 01101 OD monadic ex tended negate
CNEG 01110 OE monadic conditional negate
DEC 01010 OA monadic decrement
XDEC 01011 OB monadic extended decrement
INC 01000 08 monadic Increment
XINC 01001 09 monadic extended increment
ASL 00111 07 monadic arithmetic shift left
XASL 00110 06 monadic extended arithmetic shift left
ASR 00011 03 monadic arithmetic shift right
XASR 00000 00 monadic extended arithmetic shift rHJht
ADDM 11010 lA dyadic add MSB of B tu A
DIV 11001 19 dyadic unsigned diVIsion step
XSGN 11110 IE no operand extended N flag

Loqlc 0fwralions.

COM 10000 10 monadic logic complement
AND 10001 11 dyadic logic AND
OR 10010 12 dyadic logic OR
EXOR 10011 13 dyadic logic exclusive OR
SWAP 11100 10 monadic byte swap
LSL 00101 05 monadic logic shift left
LROL 00100 04 monadic logic rotate left
LSR 00001 01 monadic logic shift right
LROR 00010 02 monadic logic rotate right

Other Ofwrations:
PASS 01111 OF monadic pass with flag update
NULL 11101 10 no operand generate 0

11111 lF reserved
11011 lB reserved



--------../ '----------------------~----------------------../'---------

SY OX

mnemonic
code

binary hex full nama of destlnlllion

- ooסס 0 no destination
FOR 0001 1 FOR bit in PST; the required value for FOR must be present

in bit 15 on the bus; the other bits are don't cares
SIOST 0010 2 serial 1/0 control register
RPO 0011 3 second parallel data output buffer (PCB5011 only)
RX 0100 4 bussave register X
PC 0101 5 program counter
SOX 0110 6 serial output register connected to X-bus
PRAM 0111 7 program RAM (PCB5010 only)
- 1000 8 reserved
RPR 1001 9 instruction repeat register
PO 1010 A parallel data output buffer
RAMA 1011 B RAMA
PST 1100 C

u~~' "M ,~"'"TOS 1101 0 top of stack (Note 1)
ACU(RAMB:) 1110 E ACUB
"" 1111 F register file

--- ----------------- ------- ----------

mnemonic
code

full name of destinationbinary hex

f--------- ----

- ooסס 0 no destination
BSR 0001 1 barrel-shifter/format adjuster control register
- 0010 2 reserved

RAMB 0011 3 RAMB
- 0100 4 reserved
RY 0101 5 bussave register Y
- 0110 6 reserved
- 0111 7 reserved
- 1000 8 reserved

PG 1001 9 page register

ACU(RAMA.") 1010 A ACUA
PO 1011 B parallel data output buffer
RPO 1100 C second parallel data output buffer (PCB5011 only)
SOy 1101 0 serial output register connected to Y-bus

ACU(ROM:) 1110 E ACUR
"" 1111 F register file

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

~ • fiJI in a mnemonic of the ACU-initi8lization field.
c:( "" fill in a mnemonic of the RFILE field.
o
~ Note 1: When TOS is used as a destination, the stack is pushed one level.

W

~ DY
o
..J
W
>
W
o

(

(•

•

full neme of source

no soure.
data register 0 RB
reserved
data register ORA
bussave register Y
data register ORR
serial input register connected to Y -bus
reserved
page register

barrel·shifter/format adjuster control register
address register ARR
address register ARA
processor status register
parallel data input register
serial output register connected to V-bus
least significant 16 bits of multi!, y/shift/adjust result
most significant 16 bits of multiply/shift/adjsut result
register 1
register 2
register 3
register 4
register 5
register 6
register 7
register B
register 9
register 10
register 11
register 12
register 13
register 14
register 15

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
OA
OB
DC
00
OE
OF
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
lA
lB
lC
10
IE
IF

code
binlry hex

----~--- ---------+---------------------------

RAMB

mnemonic

RAM A
RY
ROM
SlY

ooסס0

00001
00010
00011
00100
00101
00110
00111

PG 01000
BSR 01001
ACU(ROM) 01010
ACU(RAMA) 01011
PST 01100
PI 01101
SOY 01110
LSP 01111
MSP ooסס1

Rl 10001
R2 10010
R3 10011
R4 10100
R5 10101
R6 10110
R7 10111
R8 11000
R9 11001
RIO 11010
Rll 11011
R12 11110
R13 11101
R14 11110
R15 11111

--------- . -.L _

• fill in a mnemonic of the ACU·initialization field .
•• fill in a mnemonic of the RFILE field.
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PCB5010

PCB5011 l Single-chip digital signal processor j
-----------

PCB5010

PCB5011

RFllE MPY

ACU INITIALIZATION
reserved
MYl

Q-input of multiplier

MYl

source on Y-bus
-(source on Y·bus)
source on Y -bus
~(source on Y·bus}
MYl
MYl
-. (sauro! on V-bus)
'iource on Y·bus

Q-input of multiplier

reserverl

P·input of multiplier

source on X·hus
source on X-bus
MXl
MXL
source on X-bus
MXl
-1
-1
-1

function

golo
subroutine call
return from subroutine
return INT interrupt
reserved

o
1
2
3
4
5
6
7
B

o
1
2
4

code
binary hex

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
other

code
binary hex

000
001
010
100
other

mnemonic

GOTO
CAll
RET
RETI

mnemonic

MXl:
MXl,
", MYl
MXl, MYl

1,
-1, °
- 1, MYl

BR

mnemonic

MOPS

code
mnemonic new ACR·.alue

binary hex

- 000 0 ACR (HOLD)

0 001 1 poO

+ACR 010 2 poO + ACR

-ACR 011 3 poO - ACR

+ACRS 100 4 poO + ACR x 2'"

-ACRS 101 5 poO - ACR x T"

other reserved
~--~~.

The NAP field contains the address of the next instruction to he executed if a branch condition IS true.

Fill in thf~ mnemoniC of the panicular source (see SX and SY fields).

NAP

«
I«
o
I
Z
UJ
::!:
ll.g Note: When thp MPY-field contains 000. then independent of the MOPS-code the following is true

w
>w
o

(

t (

•

full name of destination
code

binary hex

0000 0
0001 1
0010 2
0011 3
0100 4
01O! 5
0110 6
0111 7
1000 B
1001 9
1010 A
1011 B
1100 C
1101 D
1110 E
11 t 1 F

no destination
register 1
register 2
register 3
register 4
register 5
register 6
register 7
register 8
register 9
register 10
register 11
register 12
register 13
register 14
register 15

-_ .._--_._- -_.--_.. - - -----------'

Rl
R2
R3
R4
R5
R6
R7
RB
R9
RIO
Rll
R12
R13
R14
R15

mnemonic

Thf! ACU fields for RAMA. RAMS and ROM are identical. The content of the field has a different meaning if it is for ACU
initialilation or address <.:ornputalion.

ACU

code '~e~ values for:
mnemonic binary hex AFt A S ilir

AR 000 0 source A S M
AAR 001 1 source source S M
SAR 010 2 source A source M
A 011 3 AR source S M
S 100 4 AR A source M
M 101 5 AR A S source
ASAR 110 6 source source source M
ARIM 111 7 (source) !M A S M

___ 0._____ -

ADDRESS COMPUTATION
----------

code Ne~_val~~$ f!,~:_
mnemonic binary hex AR A S M

--_._------

000 0 AR A S M
INCA 001 1 (A+li'M (A+ll!M S M
DECA 010 2 (A-li'M (A-ll!M S M
STEP 011 3 (A+Sl!M (A+S)!M S M
lNCS 100 4 (S+ll!M A (S+Ii'M M
A 101 5 (A)IM A S M
S 110 6 (SliM A S M
REV 111 7 br(A>SI A+S S M

---. --~- - _.._-
Note: See sect lOll 2.:1 2 on ACU<; and PG register for explanation of !M and br( ... I.



-------_/ ""--....._----------------------------------------------_/ '--...._------

CONO 4.0 ELECTRICAL SPECIFICATION

x 0- 0: branch takf!s place when condition = true
X - 1: branch takes p'ace when condition = false

Note· the mt1f~monic names GE. LT, GT. LE. HI, and LS refer to situations where the flag setting is a result of a subtraction
(SUB) of operands A and 8. For example, GE means that A is greater than or equal to B.

~.__..• --------------- ..• - - -- ---------
symbol parlmeter condition min. typ, max. unit

~._.-._~

VOO supply voltage 4.75 5.0 5.25 V

VIH HIGH level input voltage 2 - VOO+0.3 V

VIL LOW level input voltage -0.3 - +0.8 V

VOH HIGH level output voltage VOO = 4.75 V
IOH = l00~A 2.4 - - V

VOL LOW level output voltage VOO=4.75V
IOL = 2mA - - 0.4 V

IIH HIGH level input current - - 10 ~A

-IlL LOW level input current - - 100 ~A

IOH HIGH level output current - - 100 ~A

IOL LOW level output current - - 2 mA

C, input pin capacitance - - tbl pF

Co output pin capacitance - - tbf pF

p power dissipation - - tbf mW

Note: All inputs not connected are pulled up to HIGH level.

4.1 ABSOLUTE MAXMIMUM RATINGS

4.2 DC CHARACTERISTICS

Tamb = 0 to +700(;; VOO = 5 V

symbol parameter corKIition min. mi•• unit

1------

VOO supply voltage -0.3 +7 V

VI voltage at any input -0.3 +7 V

Tamb operating ambient temperature range PCB5010/11 0 +70 °c
PCF5010/11 -40 +B5 °c

Tstg storage temperature range -55 +150 °c
"----- ... ..~_._.~-- -~ .

<l:

~
o
I
Z
w
:i;
l1.
o
..J
W
>
W
o

(

(

I

•

code

hex(X=D)
corKIition mnemonic explenation

X 00 alwaY1 tfue
X 02 SGNM = 1 accumulator negative
X 04 OOR = 1
X 06 reserved

X DB N.EXOR.V = 1 greater or equaltolnot less than

X OA (N.EXOR.Vl.OR.Z = 1 not greater than/less than or equal to
X DC IFA.ANO.IFB.AND.IFC.ANO.IFO = 1
X DE C.OR.Z = 1 higher/not less than or equal to

X 10 OOR L.OR.VL = 1 system overflow
12 OORL=l extractor overflow

X 14 OVFL = 1 accumulator overflow
X 16 VL = 1
X lB Z = 1

IA N = I
IC C=I

X IE V = I
20 SIXACK = I
22 SOXACK = 1.
24 SIYACK = I
26 SOYACK = I
2B ACA= I
2A ACB = 1
2C ACR = 1
2E reserved
30 IFA = 1
32 IFB = 1
34 IFC = 1
36 IFO = 1
3B reserved
3A reserved
3C reserved
3E reserved

binary

00000
00001
00010
00011
00100
00101
00110
00111
01000
0100lX
01010
01011
01100
01101X
01110X
01111
10000X

i 1000lX
lOO10X
10011X
10100X
10101X
10110X
10111X
ll000X
ll00IX
11010X
110flX
11fOOX
11101X
11110X
I1111X

GE or NOT LT
NOT GT or LE
IFX
HI or NOT LS
OFL
XOL
AOL
VL
Z or EO
N
C
V
SIX
SOX
SlY
SOY
ACU(RAMA)
ACUIRAMBl
ACUIROM)

IFA
IFB
IFC
IFD

mnemonic

AN
XO

OATA

Data is a 16 bit data word which is transmitted on the X and V-bus.
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note

• = O... 15

• cO .. 15
• = O. 15
.=0 ... 15
• = 0 .15

x 0 .. 9 or
.. 8

• - O ... 15
• cO .. 15
• = O.. 15
• =O. 15

. (

«
I«
o
I
Z
w
::E
Q.

o
...J
W
>
W
o

•

PCB5010

PCB5011

Fig. 4.3·1 Program memory aceess timing (for PCB5011 onlyl.
------------------

,fA

n"

Fig. 4.3·2 User flag timing.
._-_.--_._-----------------------'

~----------\_"':h!n'1'19 'lIJlll.

Fig. 4.3·3 Interrupt timing.

•.._--------, ~------_._-------------_.- -

• = O. . 39
• = 0 ... 39 ,

_OllCI.nn '1 '1 10

SYNC

Fig. 4.3·4 Reset timing. Fig. 4.3-5 Synchronization timing.
-------------_.----



------------/ "-......_---------------------------------------------------/ ,""---------

_--- < 1"'- _
'-------'\,..----------'

ClK

SIXEN

smN

Fig. 4.3-8 WAIT signal timing.

01)(,
DIY

COl.,

CIY

Fig. 4.3-9 Serial input timing.

sl:ii'ia.
slyfio

--------------------------------------,

Note: as long as WAIT = 0 all clocked (by elK) processor actions are suspended i.e. the internal status and all signals
remain unchanged.

L- . _

e{
l
e{
C
I
Z
W
~
ll..
o
...J
W
>
W
C

c

•

•

ClK

A15 AD

os

Fig. 4.3-6 Second parallel 1/0 timing (for PCB5011 only).

0"'" IPfPUT mm~m~~m~=====
015- DO

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

Note: (part of) the signals A15 - AO can be used just as hardware controlling outputs if they are not needed for
addreSSing external RAM.

,----------------------------------~

Fig. 4.3·7 Parallel 110 timing (WAIT inactivel. Fig. 4.3·10 Serial output timing.
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PCB5010

PCB5011 l Single-chip digital signal processor J
"'--------------

PCB50",.)

PCB501 ,

5.0 PACKAGE OUTLINES

Fig. 5.1-2 Pinning for the PC85010 (PLCC).

el:
t
el:o
t
Z
w
::l!:
~

o
....I
W
>
W
o

(•

[ill
., I'/_- A

i

I

0.5J .11.
1

1$1 0 ":21
0,33 '.

I
I"" A

Y
11,2 fTlilll

2,15ma..:

r

toealll1!l plane

23,6
22.6

".1
25,)m3J1

I ,,-~~...-.-t
I.. 0 24.26 m(ll<

5.1 PCB5010 PACKAGE OUTLINE (dimensions in mml

0,5 max

Fig. 5.1-1 68-lead plastic leaded-chip-carrier (PLccl (SOT·188A) package for the PC85010.



-------_..../ '-..._------------------------------------------------,---_/ '-..._--------

5.2 PCII6011 PACKAGE OUTliNE IdimeniiOnt In ",ml 5.3 PIN ASSIGNMENT FOR Fig. 5.2·1

Fig.5.2-1 1441'ln grlclBrrey IPGAI ........ for the PCB5011.
(continu«J on next page)

PCB5011 IIgnBI nemB pin number

SIXEN C2

SIXRO D2

CIX D3

DIY H3

SIYEN J3

SIYRO HI

CIY Jl

DOX Cl

SOXEN E2

SOXRO E3

COX Dl

DOY Gl
---
SOYEN Fl

SOYRO H2

COY G3

INT M15

lACK M14

SYNC N14

IFA F3
IFB F2
IFC El
IFD G2

PA9 013
PAS P12
PA7 NIl
PA6 P13
PA5 014
PA4 N12
PA3 N13
PA2 P14
PAl 015
PAD M13

PCB5011 o;gl\8l n8l'llB pin number

VDD N8,C8

Vss N9, A2

CLK 02

(do not use) B3

RST L14

D15 P3
D14 N4
D13 01
D12 P2
Dll N3
DID M3
D9 PI
DB N2
D7 L3
D6 M2
D5 Nl
D4 Ml
D3 L2
D2 L1
Dl K3
DO K2

A15 Al
A14 B2
A13 C3
A12 C4
All N5
AID 03
A9 P5
AB Q4

A7 N6
A6 P6
A5 05
A4 P7
A3 N7
A2 06
Al Q7
AD P8

R/iN J2
-
DS Kl
--

P4WAIT

D1X 81

«
~o
I
Z
w
::lE
Q.

o
...I
W

>
W
o

,•

. (

JZ"'''.I

Q

•
N

M

l

K

J
H bouom.,;ew

G

F

E

D

C

B

A

~
114"t

1 -~L2'03± 0.25
_4,32

.to.3

1 2 J .. 5 .. 1 8 9 10 " 12 13 '4 15

r-------04010,4 -----_'1

I
i
I

---~ - -+--I--
::L. __

T
I

i
-0IHO.2-1

-- 0 19 51 rn8X--

I
35,S8! 0.3

l, 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 ,
" 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 O!OO 0 0 o 0 0 0 o 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0=-> 0 0

o 0 0 o 0 0

0 0 0 o 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 ~ 0 0 0

0 0 0 ."tr.pln

oYo

0 0 0

o 0 0 0/ 0 0 0

o 0 o 0 0 00 o 0 0 0 0

o 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 o 0 0

do 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 00 0
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PCB5010

PCB5011

PCB5011 siana' nama pin number
-------""- _._------

PD39 C5
PD38 B4
PD37 A3
PD36 A4
PD35 B5
PD34 A5
PD33 C6
PD32 B6
PD31 B7
PD30 A6
PD29 A7
PD28 C7
PD27 A8
PD26 B8
PD25 A9
PD24 Al0
PD23 C9
PD22 B9
PD21 All
PD20 Bl0
PD19 Cl0
PD18 A12
PDll Bll
PD16 A13
PD15 Cll
PD14 B12
PD13 A14
PD12 B13
PDll C12
PD10 G15
PD9 G13
PD8 K14
PD7 U5
PD6 J14
PD5 J13
PD4 K15
PD3 J15
PD2 H14
PDl H15
PD~ H13

ARR8 08
ARR7 09
ARR6 010
ARR5 P9
ARR4 Pl0
ARR3 Nl0
ARR2 all
ARRI Pll
ARRO 012

PCB50'1 ,ignlllnwne pin number

RD15 F15
RD14 G14
RD13 F14
RD12 F13
RDll E15
RD10 E14
RD9 D15
RD8 C15
RD7 D14
RD6 E13
RD5 C14
RD4 B15
RD3 D13
RD2 C13
RDI B14
RDO A15

RRIW U3

RDS N15

•

•

N..,
;;

'"M..
'"!:!

DEVELOPMENT DATA
This det_ sheet conteIns .dvence Inlorm.tlon end
speclfic.tlon. ere subject to chenge without notice.

SINGLE·CHIP DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

HOW TO USE THIS DATA SHEET
• Section 1 contains ordering information and the main

features of the PCB5010 and PCB5011.
• Section 2 describes the signals of the PCB5010 and

PCB5011, with block diagrams and full descriptions
of what functions can be performed by each block.

• Section 3 describes how the blocks are controlled by
the instructions given by the programmer. This section is
used during programming. it assumes however, a full
knowledge of section 2.0. Programming canbe simplified
by using the software tools available.

• Saction 4 describes all the electrical characteristic<,
This section is used during the design of system hardware.

• Section 5 gives details of the PCB5010 and PCB5011
packages.

PCB5010

PCB5011



Bijlage 2

Blokschema van de hardware van het ontwikkelsysteem



,-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, B L 0 K S C H F M A

WAREIAnO~C::A' Ie::: , I CONTROL I HARD/ I I
HnATAAlie::: A I HOST If----v ,

f----
,, DECODE f-- HCTi=lLSEL 1

H I ,
0I

A HOST , , DSP
,

0
v CTi=lL / CTi=lL r-r-

I / / I S, , I
1 HBANKS1/0 I

S ,-------- - - - - ------ ------- - - - - - - -
_________ ...J

P,-------- ------- - -- ------------ - -- ---------
I1- I RAMC 1

I HCSEL , ,
I : RAMC A 1 nnOAIIe:::

,
~ 2k '; ,/ I nAOAIIe:::X 16

1
/ , I

I
I __ ..J-------- - - - - -- ------ - - - - - - - ------- - - -- - - -
,-------- - - - --------- ------ - ------- - - -- - - - - - -

I
I HPRGBANK.S5/1 PRGRAM 1, HPRGSEL "- I
I /

1
A PRGRAM , pnAIIe:::

I
V

2K X 40 / I PAl'll'S

1
/ ',,/ I

I,
_ ..J-------- --------------- - ~ - - - - - -- - - - - -- - - - -

,------ - - - -- - - ---------- - - - - - - - -- - - ----------
, 1

TRRAM I
1 HTRSEL "-

/ I n~1 Ar::c::I
A TRACERAM of-V I

1
2K X 16 / 1, I

1 HCNTSEL "- 1
1 /

I
1 , I
1 TRACE

COUNT \/
1

I
I 1 1 BIT 1

I
1

'/ I DSYNC,
"- 1

------ ---------------------- - - ------- -------- - _ ..J

----------- - - - - - - - - - ---------7------ - - ------ - -
I ,

vPAGRAM I nF Ar::c::
I

I
I DESTACKR/nv-J DPAGSEL

I
I EXTERNE DESTACKS PAGRAM A nnRIIC;

I STACK INTERN V

I A / I nARIIe:::

16 X 16 'v 64K X 16 <l> I
I

I
I A I,

'../



Bijlage 3

Documentatie van het slot van een IBM-PC XT
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Bijlage 4

Timing van de 8086/8088 CPU



WAVEFORMS WAVEFORMS (Continued)

MAXIMUM MODE MAXIMUM MODE (Continued)

T, T, T, T.

fLOAt

_ 'ClOIl

-- 'el""

L... TCllllH
I
\L- _

'eLMH --

fDVCl

'CLMl

OAf.

___---- "(1.__•0_'_"_'_'_--,1)---,=-,-'0-.,:--....C

1- TCVNV

r:=_-t-__f- '_C·_·_·_-......""'\r

\'----------.;.-------..-----'~

TeVNW-

fCl"l ..

~ /,..----------~'- - - - ---
\'-------' \. ------

,
___-+ ,,:- 'ClML

- -----'1

----~1.~__'N_._'_"_D_._DD_"_SS _

TClAV----j -

\

\~----

-----H~ ~__+---"=tI'~ r- +- -T-CH-..---_,i--

----I
I

IIll(SUIV(D fOR
, CASCADE ADDlII 'lOAf

~,\:
~"lOA'\

fClMCl· - )-
f$V"CH ... -;-.-_---.. r - -
-_'y \I-~-__~~"':""------"~ _

Tcu.eH .~ .. 'CHDlL - 'CHDf"

.CL

CLK

D'N

0"

NC",

.DOl
DT/A

iI......

AD...ADt
lin NOlli Jill

u_ourovn
Ill. HOllS ~, 'NlAo

._ourovn
III HOllS S., A1iiirt OR .,owe

WRITE CYCLE

INTI. CYCLE

NOTE.:
1. All .ignal••witch~ VOH and VOL unleu otharwi.. ilpeCi'ied.
2. ROY i. Ampled naar Iha and 01 T2. T3. Tw 10 datarrnlne i' Tw machin.. ",ale. a... 10 be in..rled
3. Caacada addra.. i. valid bel_n IIrll and ..cond INTA cycla
4. Two INTA cycla. run back-Io-back. Thal1086 LOCAL ADORJOATA BUS i.lloaling during bolh INTA cycles. Conlrol for poinler

addre.. i••hown lor ..cond INTA cycla.
5. Signal. al 82114A or 82118 ara .hown 'or ...'aranca only.
8. The i..uanee ollha 8288 command and conlrol .,gna'.(~. MWTC. AMWC. IORC. IOWC, AIOWC. INTA and DEN) lags Ihe

acliva hIgh 8288 CEN.
7. All limIng ma..uramanl. ara mada a11.5V unleu Olharwi.. nolad.
8. Slalu. inaclive In .Iala ju.' prior 10 T•.

IO"'AIII MAL T -
101M.VOl.;ID.IIIIR.JDat.~..oIWt.RMt.AJDWt.iIin,• v.,..,

r--
I1 -

\

"------

t: '("DT"

I

TCMD.

,SH NOTE I'

TDVCl --- TClDI .. I

T,

I

==ctl__ TClIII1i:.'.--*----1------

leVH. --

r- TeLM".. .. ,

'~'~1--7

(TCHll

T,

TCHOTl-

lClAV-

__--.JX

---#-----+--+---+-----j-h~+_r_--_____...-- - ---

A·, ADo ) FlOA>/.(I. D_A_T_A_'N ....J) 'lOAT C
TA1"L-:~-/ 1, TCL"H '------1-1 T"HAV-~

'J1 J I
1_ ---hClllll TllltlllltH

----~'\ \

"0

050.01,

OTIIII

4011-40.

VCL

CLK

DEN

IALE 112U OUT.UTI

SEE NOl( 5 I
~OT_AII"'UT)

READ CYCLE

"OUT"""
liE NOTES I.e



MAX MODE SYSTEM (USING 8288 BUS CONTROLLER)
TIMING REQUIREMENTS

r 1 I TUI

I S,"'bol I ".,.",.,., .0.. 10M-' ,,,,.,,,,,1...,,, _2 ,,,,.,,"',...,,, UIlII. Coltdll......

f---~-----
- I

! III... 11.1. III... II••. III... ....
t--------

UlO 500 125 500 n.
~C-~':----4-~~KCycleP.~ 200 500

TCLCH CLK Low T,mo t ,'8
I S3 68 n.

~---- .... -_ ....__._------
i_T~~~C~-':l~Tlm~_ _ __69__ I 39 .. n•. 0

TCH1CH2 CLK Rose Toml 10 I
10 '0 n. From 1.OVto

I ! 3.511

----,- ---------t-
'0

I
'0 .0 ". Fnom3.S11 '0

TCl2Cl' elK Fan Time I

I---~-~~---;'
I I I 1.0\1

TaVel I Olte In Setu~ T.",. 30 I 5 20 n.

f-- - -'1.
'0 10 10 n.

TelOX ,01'1 In HOld Time

~~ROYSe'up T, .... 35

I
I 35 35 n.

.nto a2ltA (SM
If I NOIlS'.2)

I
-I--- 1

TCLR.x ROY HOld Tune 0 0 I 0 nl

,nlo 12tIOA (See I I I
Notes'. 2)

---
\ nl

TRYHCH READY Setup Tim. I, 118 S3 68

l~to8086 I II--~

I 20 nl
TCHRYX READY HOld Time 30 20

i Inl08Ol6
-4----- ,--------,-------
I -8

!
-'0 -I n.

TRYLCL READY InlCbvl 10

--i
CLK iSee No," 01

ITINIICH i Situp Time for 30

I
IS IS n'

I Recognition (INTR.

NMi~I(Seo I
I

I

I
I

Noll 2) I I
I------~

RQI~ Setup Time i 30 I I 12 15 ".TGIICH
1---

I 30 nl
TCHGX :eHold Tim. Into I 00 ! I

20

T'liH !
Input RI" Tune

I 20 20 20 nl F,omO.av to

fElcep. CLK) I I 2.0\1

TIHIL I Inpul Fill Tim. I
.2 '2 12 nl From 2.OV to

(EICIP' CLK)
0.111

NOTEI:
,. Sign.1 "' 82N" 0' 8288 Ihown 10' r.,.,.ne. only.
2. Setup requir.ment tor .synchronous Signal only to gue..."t•• ,ecognltion It next elk.

3 "pplie. on" to T3 .nd w.it s,.,••_
o. "ppliel only '0 T2 ,I.'. (8 nl InlO T3).

TIMINQ RESPONSES

.,"'bol '.r.....' T••t
10M ..... ' ......"'1...'" 1IOIt-2 (....."'In.'" UnIIa Condition.

M'ft. M.L .,,,. ..1. .1". iii ••.

TCLML Commond Active 10 35 '0 35 10 3S n.
OoIoy (See Note I)

TCLMH Command Inlctlve 10 3S 10 35 10 ]5 n.
o.ooy (See Nolo 1)

TFlYH$H F1EADY ""'Ive 10 110 OS 85 n.
SllIu. P_ (See
Noll])

TCHSII Statui Active DeIly '0 "0 '0 OS 10 110 n.

TCLSH Siltul '"Iethle 10 '30 '0 35 '0 10 n.
OoIIY

TCLAII
__ IIIUd

'0 110 '0 50 '0 110 n.
o.ooy

TClAl< Add'.. Hold Time 10 '0 '0 n,
TClAZ

__ Floo' Ooloy
TeLAX 10 10 00 TClAl< 50 n.

TllIILH StatUi V.'id to AlE 15 15 '5 n.
High (See No,. 1)

T8IIMCH StltueV.Ud to '5
.-----

15 '5 n.
MCEHigh (See

No'"')

TClLH CLK Low 10 ALE IS 15 '5 n.
1I111d (See _ ')

TCLMCH CLK Low 10 IoICE 15 " '5 n.
High (See No'" ')

TCHLL ALE Inacttve Oeley '5 IS '5 n. C l • 20· tOO pF

ISeeNolol) 'Or III aoee Oul-

TCLMCl
IoICE1_DoIay IS 15 '5 n. ,DU'_lIn add,·

iSeeNolo')
lIOn to l!I086 .It-

TClDII 0011 1I..1d o.ooy
-- IOed)

'0 110 10 50 .0 eo n.

TCHOX OO.. _T'.... 10 '0 '0 n.

TCVNII ContnolActIve 5 OS 5 45 5 45 n.
OoIoy (See Noll 1)

TCIINX Control_I.. 10 OS '0 OS 10 45 n.

o.oOyfSee_')

TAZAL
__ Flootto

0 0 0 n.
_Actloe

TCLFlL FlO Active DoIay 10 'Ie 10 10 '0 100 n.

TClRH FlO Inaetloe 0.0., '0 150 '0 10 '0 10 n,
TllH.IoII FlO lnactl.. to TClCl-OS TCLCL-35 TCLCl-OO n.No"__ Actloe

TCHOTl D1_Conlrol 50 50 50 n,
Active DoIay ISee

No"')

TCHDTl1 DlfWc110n Conlrol 30 30 30 n,
I_Ooley/See

No""

TCLGl OT Actl" 0.011' 0 ea 0 OS 0 50 n,

TClOH OT_Ooloy 0 ea 0 OS 0 50 n.
TFlIJlH FIOW_ 2TClCL-1S 2TCLCL-40 lTCLCL-50 n.
TOlOH 0u1JIUI Rill T'- 20 20 20 n, From OIVto

2011

TOHOL OU....'F..ITI.... 12 '2 12 n, Fro," 20Vlo

0.811



Bijlage 5

Propagatietijden van de gebruikte TTL-componenten



Propagatietijden van de gebruikte TTL-componenten

MIN TYP MAX

74 l..S 04 9 15
74 ALS 04 2 11
74 F 04 1.5 6
74 F 08 2.5 6.6
7~ F 20 1.5 6
74 ALS 30 3 20
74 F 30 1 5.5
74 ALS 32 3 14
74 F 32 3 6.6
74 ALS 74 5 18 From CLK to 0
74 F 74 3.8 9.2 From CLK to 0
74 F 138 3 8 From nEl or nE2 to nO
74 l..S 244 12 18 From input to 0

20 30 From output enable to 0
15 25 From output disable to Z

74 ALS 244 3 10 From input to 0
7 20 From output enable to 0
2 13 From output disable to Z

74 l..S 245 8 12 From input to 0
27 40 From output enable to 0
15 25 From output disable to Z

74 ALS 245 3 10 From input to 0
5 20 From output enable to 0
2 15 From output disable to Z

74 l..S 373 12 18 From input to 0
20 30 From CLK to 0
25 36 From output enable to 0
15 25 From output disable to Z

74 ALS 374 3 16 From CLK to 0
5 18 From output enable to 0
2 18 From output disable to Z

74 l..S 590 14 30 From CCK to RCO
22 33 From RCK to 0
30 45 From output enable to 0
25 38 From output disable to 0



Bijlage 6

Lijst van gebruikte signaalnamen



Lijst van 2ebruikte si2naalnamen

DBANKSELl..O(H)
DCfRLRDS(L)
DCfRLWRS(L)
DDATA(L)
DEFIFOR/nW(L)
DEFIFOS(L)
DPAGESEL(L)
DPAGISEL(L)
DPAGSEL(L)
DSIGNAL(L)
HAO(H)/nHAO(L)
HA12..0(H)
HAB19..0(H)
HAEN(L)
HCHOICE(L)
HCLK/ECLK(H)
HCNTSEL(L)
HCSEL(L)
HCTRLSEL(L)
HCTRLSH(L)
HCTRLSL(L)
HDATA(L)
HD7..0(H)
HDB7..0(H)
HHALT(H)
HHRESET(L)
HINT/EINT(L)
HMEMR/HMEMW(L)
HPRGBANKS5..0(L)
HPRGSEL(L)
HRD/HWR(L)
HRESET/ERESET(L)
HSEGMENTSEL(L)
HSIGNAL(L)
HTRSEL(L)
HWAIT/EWAIT(L)
RESETDRV(H)
TOGCLK(H)
TOGEN(H)
TOGGLE(L)

Selectie bank datageheugen RAMC dsp
Read strobe voor communicatie-poort dsp
Write strobe voor communicatie-poort dsp
Comm.-signaal bij uitwisseling PAGRAM
Selectie read(H)/write(L)-mode externe FIFO
Selectie externe FIFO
Selectie externe toepassing parallelle poort
Selectie intern PAGRAM
Selectie intern(L)/extern(L) gebruik parallelle poort
Comm.-signaal bij overgang break-/emulatie-mode
Adreslijn 0 op interne bus
Adresbus op interne bus
Adresbus op slot
Adres enable (geeft bus DMA-cyclus aan)
Comm.-signaal bij uitwisseling PAGRAM
Intern/extern klok-signaal
Selectie trace-teller
Selectie data-geheugen RAMC
Selectie communicatie-poort host
Selectie MSB communicatie-poort host
Selectie LSB communicatie-poort host
Comm.-signaal bij uitwisseling PAGRAM
Databus op interne bus
Databus op slot
Geeft 'halt' aan
Reset PC op interne bus
Gebruikers/externe interrupt van de dsp
Read/write-signaal op slot
Selectie bank programma-geheugen host
Selectie programma-geheugen
Read/write-signaal op interne bus
Gebruikers/externe reset van de dsp
Segment (D/)E selectie (geen bus DMA-cyclus)
Comm.-signaal bij overgang break-/emulatie-mode
Selectie trace-geheugen
Gebruikers/extern wait-signaal voor de dsp
Reset PC op slot
Gesynchroniseerd omschakelcommando
Enable voor gesynchroniseerd omschakelcommando
Omschakelcommando voor programmabank dsp

AIle niet genoemde signalen, beginnend met 'D' of 'E' zijn de signalen van de dsp
respectievelijk v66r en na de buffering van de probe.



Bijlage 7

Timing van het ontwikkelsysteem



T1 T2 T3 T4

1

,69 1
[1 J I

><==~ H!\819. 0
1

1
1

1 10, 351 10. 35
1B [2] [3J I

HMEMR/HMEMW 1
I

U 1

P 1 17, 1
[4J I OAT A 1

S rc::::TIC>1

C 1 1

112 1 1 87.
[5] 1

:OUT
1

1< OATA >1

I
1
1

I
1

181
1

I B
(6)

HSEGMENTSEL 1 I
1

1

N U ,89 1
[7] 1

IHOEVICESEL
1

T S 1

13, 45 1 13. 45
[81 [9) I 1E HRO/HWR I1

I1
1R 1 101 1

[10] 1 :¥ x:1 HA19 .0

N 1 1

107 1 1

E [1 1 J 1 1 x:¥ nHAO I

1

1
1 27.

[ 12] 1 OAT A 1
c::::TIC>1
r I

1 1 1

122 I I 90. 1
[ 13] 1 1 1

1< OATA OUT >1



Bijlage 8

Realisatie van de hardware

Het CONTROL blok



[6]

[2]

[3]

[ 1]

.,..
:: !>t'I---"'-""''''--.,
:! aJt:::m~m=

74" Ill.

H....,..,

M" S7

---"'=-'-"'"'-'-_---+ -"..,[>,...4 -"'"''''.".''',,''"','-

OCl'RLROS

[10]



Bijlage 9

Realisatie van de hardware

Bet RAMC blok



HET RAMC BLOK

IC52A
I-4CSEL 1 ~ r 1 1 IC45

nHAO 2 I _7
2 ~ ~ _6
5 !Ill I!EF _3

7AF32 3 ~
__II.E-" _5

BUSYL BUSYF!

~
AIOL Al0Fl rn=AgL .g~

tfr ABL 'B~ f-M.-
A7L '7~ ~
A6L '6~ ~

--!4-- A5L '5~ ~
---.!g... A_L A_~ I--.JL A3L A3~

~ A2L A2~

Vee ---+ AIL 'I~6 AOL 'O~
_2 V~~

i I lOll I/07R -R
1/06L I/06R ~
I/05L 1/051=1 ~

[2 ]
I/DAl I/04F! ~

--1-¥-- I/O3L 1/031=1 ~

HW~
~ I/02L 1/021=1 ~

H~D
.J.J.- I/01L I/O lR ~ ~, c16 I IDOL IIOOFI 25

OPS2KX8

Hr~~
IC52B

- r 1 1
leAd

5 l 6 1 ., r51
HAO 2 ~ C£fi _6

OROS

5 !Ill ltEfl -
RR nH

7AF32 3 ~ _O.E.R _5
n FIR nH

BUSYL BUSY!=l
ICS9A [6 ]

tt- AiOl A1DR '%- n~~ nW

K AgL Ag~ 'iTABL AB~

~ft A7L A7~
7,dFOA

A6L A6~ --ff--U- A5L A5~ ~~ A_L A_~

*~ A3L A3~

*
r71

r ":ll
~ A2L A2~

nRANKSEI
~ AIL AI~ ~ /- BANK E 0

6 AOL AO~

eft I/07l I/07R tftI/Q6L 1/061=1
~ I/OSL 1/051=1 ~
~ I/OAl I/OAR ~

* I/03L I/03R ~

r .::11
I/02L I/02R

~un~ n ""* I/01L 1/01A n. rR 1
I IDOL I/OOR

n nn. n

OPS2KX8



Bijlage 10

Realisatie van de hardware

Het PRGRAM blok



'_H"""..,.',,,'O"'-""C-....'V-i,e<·· ..,
PR&."NI'CaS r----

7"':12
IC41l1C . HH. V

I 'D MMol T

7 ...... 32

IC4l"'O ... H.D

[21
PAliB4NKS"

.. "IOL

'.L
'RL"L'.L
'OL
UL

"L
"L
>IL
'DL

1/071
I/OIIL
1/D!5L
1/0.1.
I/D!lL
I/eZL
I/D1L
I/DOL

"DC
UL

'.L• n
'.L
"L
UL
'IL
• U

I- :~t

11 ~~~~
1/01L

7 ~ ~g~t
1/001.

1/071
I/OIIL
I/00L
1/041.
I/OIL
I/02L
1/0lL
1/001.

-"'"
IUSVlil

&IOR......
" ....
:~:...
&ZR ..

:~: ~ ....
"D'·II 10BR
J IO!loR
J /04A a
1/0:11:1
1/021:1
1/011'1
I/DOA

(~'"..
[7] ICZS . V" I ICl P 0 ----.Z T0651.£ •.1 Jell:

ReLI( J DeLI( 'D.

9 - C
7.1"20

• L [BJ 7.'0.
741l'7.

vee 1

TOGEN



Bijlage 11

Realisatie van de hardware

Het TRRAM blok



HET TRRAM BLOK

7ALSS9074ALS2AS

leSOA
HTRSEL 1

~ n~'~
ICD2

I CE!- l;EJ'
A7 Vee

nHAQ 2 A

I
I!U !!E-~ A3

74F32 3 ClE..L....- --.llU' A5BUSYL BUSYR Vee
Vee t AiOL Al0R tP= 1AAIIL AII~ [ 7] IeStA

t A8L A8~ m= C08S 5 2 08SA7L A7~
pA29 a p 0

A6L A6~ ~
~ nr, K

ASL AS~ ~ CLK
AAL AA~ fM- ----E...- C:::t A3L A3~ ~ a L
A2L A2~ ~ 7AF7A--+ AIL Al~ f4!,

TlAOL AO~
.2

H~~S~T

# I/07L 1/071:1 ~

I
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Realisatie van de hardware

Het PAGRAM blok



plUI. A HI. L.IS

,- ------- ------ - - - - - -- - - - -- - - - -,
PROBE

I lea,e
DO'

I
I onN

0
I

.n
I

I
I

I
7 .. ,. ••

I[4]
I IC2!!JD I

•• "'w
o nN

I ..
I 7~"•.l!

I

I DPAGElSlE

I

I
I ~

I
Ol:~

I I" "I-,. .,
I 88 ••

85 AS

I
... ... ..
811 A.
82 .&..

I 81 AJ

I ~!J

I ~
I

OI.~
0

I

I :~ :~ I I
I .. .... .. I
I [~l

.. u.. .. I., .. .. n, 'NI 8' Al

I .L2J. ~5 I

l - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - -- -

[6] ,e.,e 0 I nO.....' ~'e••
~----'D,..••" ...E~.E"'---...~

lea.
"."0•f-L--------"""-""'L-

PROBE

I ,DeK

tCIII' lellae
DR "II'

u. ..
.~ ,'.'11:::]1011 nDCfRI.S

"."'0. ,. ..."1I2 • I.
0("1"05[7)

tC2lJD leliOO 7""]12

DE o. 0 "NCK """12

I I
.. D"R "

7 ....0. '''''1I2
o~~Um~ nN

I

I HL!i2~ I

OE!~JnA/w 7~
---"'''-'-=='-----------------------+-+---'---~_+~ IJ>£ OQE PfllL----'--+-f----------If-------------jf-----------------------"-'-'-'-'-""''''

~ ~~CK "N:~ ~~
01 Ot
00 DO

DE CLA



Bijlage 13

Realisatie van de hardware

Het PROBE blok
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Layout van de hoofdprint en de subprint
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Connector-aansluitingen van de probe
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Bijlage 16

Testprogrammatuur

Bet CONTROL blok aan de zijde van de host



program ctrl_t;
uses crt;
var wl,w2:word;iJ:longint;ch:char;bv:boolean;

function bitG:integer;w:word):char;
var i:integer;k:word;
begin

k:=I;
for i:=1 to j do k:=k*2;
if (wand k)=O then bit: ='0' else bit: = 'l';

end;

begin
clrscr;
wI: =0;w2: =0;
repeat

memw{SEEOO:O]: = wI;
gotoxy(5,1O);
for j: = 15 downto 0 do write(bitG,wl):l);
w2: =memw[SEEOO:O];
gotoxy(5,1l);
for j: =8 to 15 do write(bitG,w2):l);
for j: =0 to 7 do write(bitG,w2):I);
bv: = false;
for j:=O to 7 do if bitG,wl)< >bit(7-j,w2) then bv:=true;
for j:=8 to 15 do if bitG,wl)< >bit(23-j,w2) then bv: = true;
if bv then
begin

gotoxy(5,15);
write('error');
readln;

end;
gotoxy(5,5);
write(wl);
gotoxy(15,5);
write(w2);
wl:=w1+1;

until keypressed;
end.



Bijlage 17

Testprogrammatuur

Het RAMC blok aan de zijde van de host



program ramc_t;
uses crt;
var j,k:word;ch:char;i,b,br:word;bv:boolean;e: integer;

function bitG:integer;w:word):char;
var i:integer;k:word;
begin

k:=I;
for i:=1 to j do k:=k·2;
if (wand k)=O then bit: ='0' else bit:='!';

end;

procedure schrijf(s,i:integer;var b:word);
begin

gotoxy(5,5);write('WRITE');
j:=O;
repeat

memw[SE400:j]: =b;
{ gotoxy(25,5);writeG:4);

gotoxy(35,5);write(b:6);
} if s=O then

begin
b:=b·2;
if b=O then b: = 1;

end;
j:=j+2;

until j =4096;
end;

procedure lees(s,i:integer;var b:word);
begin

gotoxy(5,5);write('READ ');
j:=O;
repeat

br: = memw[SE400:j];
if (br < >b) then
begin

gotoxy(5,1O);
write('error ',j:4);
gotoxy(45,10);
e:=e+ 1;
write(e);
gotoxy(5,15);
for k: = 15 downto 0 do write(bit(k,b»;
gotoxy(5,16);
for k:=15 downto 0 do write(bit(k,br»;
bv:=false;
for k:=15 downto 8 do bv:=bv or (bit(k,b)< >bit(k,br»;
gotoxy(5,17);
if bv then write('UPPER') else write('LOWER');
k:=O;
repeat

br: = memw[SE400:j];
k:=k+l;



until (br=b) or (k=10);
gotoxy(5,18);
write(k);
if k = 10 then readln;

end;
{ gotoxy(25,5);writeG:4);

gotoxy(35,5);write(b:6);
} if s=O then

begin
b:=b"'2;
if b=O then b:=I;

end;
j:=j+2;

until j = 4096;
end;

begin
checkbreak:=true;
memw[$EEOO:O]: = $FFOF;
c1rscr;
repeat
e:=O;
i: =1;
repeat

gotoxy(45,5);write(i);
b:=i;
schrijf(O,i,b);
b:=i;
lees(O,i,b);
i:=i"'2;

until i=O;
gotoxy(45,5);
write('$55 SAA');
b: = S5555;schrijf(I,0,b);
b: =S5555;lees(I,0,b);
b: =SAAAA;schrijf(I,O,b);
b: = $AAAA;lees(I,O,b);
until false;

end.
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Testprogrammatuur

Het PRGRAM blok aan de zijde van de host



program prg_t;
uses crt;
var j,k:word;ch:char;i,b,br:byte;bv:boolean;e:integer;

function bitG:integer;w:byte):char;
var i:integer;k:word;
begin

k:=l;
for i:=l to j do k:=k*2;
if (wand k)=O then bit:='O' else bit='!';

end;

procedure se1prgbank(bank:integer);
var w:word;
begin

gotoxy(15,5);write('bank ',bank);
case bank of

1 : w: = $FEOF;
2 : w: = $FDOF;
3 : w: =$FBOF;
4 : w: = $F70F;
5: w:=$EFOF;{EFFF}
o : w: = $OOOF;{OOFF}

end;
memw[$EEOO:O]: = w;

end;

procedure schrijf(s,bank,i:integer;var b:byte);
begin

selprgbank(bank);
gotoxy(5,5);write('WRITE');
j:=O;
repeat

mem[SE200:j]: =b;
{ gotoxy(25,5);writeG:4);

gotoxy(35,5);write(b:6);
} if s=O then

begin
b:=b*2;
if b =0 then b: = 1;

end;
j:=j+2;

until j =4096;
if s=O then
begin

b:=b*2;
if b =0 then b: = 1;

end;
end;

procedure 1ees(s,bank,i:integer;var b:byte);
begin

selprgbank(bank);
gotoxy(5,5);write('READ ');



j:=O;
repeat

br: = mem[$E200:j];
if (br< >b){ and (not((bank =5) and (br = b or $80)))} then
begin

gotoxy(5,1O);
write('error 'J:4);
gotoxy(30,lO);
write('bank ',bank);
gotoxy(45,10);
e:=e+1;
write(e);
gotoxy(5,15);
for k:=7 downto 0 do write(bit(k,b));
gotoxy(5,16);
for k:=7 downto 0 do write(bit(k,br));
k:=O;
repeat

br: =mem[$E200:j];
k:=k+1;

until (br = b) or (k = 10){ or ((bank =5) and (br = b or $80))};
gotoxy(5,18);
write(k);
if k = 10 then readln;

end;
{ gotoxy(25,5);writeG:4);

gotoxy(35,5);write(b:6);
} if s=O then

begin
b:=b*2;
if b = 0 then b: = 1;

end;
j:=j +2;

until j = 4096;
if s=O then
begin

b:=b*2;
if b=O then b: = 1;

end;
end;

begin
repeat
checkbreak: = true;
clrscr;
e:=O;
i:=1;
repeat

gotoxy(45,5);write(i);
b:=i;
schrijf(0,1,i,b);
schrijf(0,2,i,b) ;
schrijf(0,3,i,b);
schrijf(0,4,i,b);



schrijf(O,S,i,b);
b:=i;
lees(O,l,i,b);
lees(O,2,i,b);
lees(O,3,i,b);
lees(O,4,i,b);
lees(O,S,i,b);
b:=i;
schrijf(O,O,i,b);
b:=i;
lees(O,l,i,b);
b:=i;
lees(O,2,i,b);
b:=i;
lees(O,3,~b);
b:=i;
lees(O,4,i,b);
b:=i;
lees(O,S,i,b);
i: = i*2;

until i=O;
gotoxy(4S,S);
write('SSS SAA');
b: =SSS;schrijf(l,l,O,b);
b: =SAA;schrijf(1,2,O,b);
b: =SSS;schrijf(1,3,O,b);
b: =SAA;schrijf(1,4,O,b);
b: =SSS;schrijf(l,S,O,b);
b: =SSS;lees(l,l,O,b);
b: =SAA;lees(1,2,O,b);
b: =SSS;lees(1,3,O,b);
b: =SAA;lees(1,4,O,b);
b: =SSS;lees(l,S,O,b);
b: =SAA;schrijf(l,l,O,b);
b: =SSS;schrijf(1,2,O,b);
b: =SAA;schrijf(1,3,O,b);
b: =SSS;schrijf(1,4,O,b);
b: =SAA;schrijf(l,S,O,b);
b: =SAA;lees(l,l,O,b);
b: =SSS;lees(1,2,O,b);
b: =SAA;lees(1,3,O,b);
b: =SSS;lees(1,4,O,b);
b: =SAA;lees(l,S,O,b);
b: =SSS;schrijf(l,O,O,b);
b: =SSS;lees(l,l,O,b);
b: =SSS;lees(1,2,O,b);
b: =SSS;lees(1,3,O,b);
b: =SSS;lees(1,4,O,b);
b: =SSS;lees(l,S,O,b);
b: =$AA;schrijf(l,O,O,b);
b: =$AA;lees(l,l,O,b);
b: =$AA;lees(1,2,O,b);
b: =$AA;lees(1,3,O,b);
b: =SAA;lees(1,4,O,b);
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Testprogrammatuur

Het TRRAM blok aan de zijde van de host



program tr_t;
uses crt;
var j,k:word;ch:char;i,b,br:word;bv:boolean;e:integer;

function bitG:integer;w:word):char;
var i:integer;k:word;
begin

k:=I;
for i: = 1 to j do k: = k*2;
if (wand k) =0 then bit: = '0' else bit: ='1';

end;

procedure schrijf(s,i:integer;var b:word);
begin

gotoxy(5,5);write('WRITE') ;
j:=O;
repeat

memw[$EAOO:j]: =b;
{ gotoxy(25,5);writeG:4);

gotoxy(35,5);write(b:6);
} if s=O then

begin
b:=b*2;
if b =0 then b: = 1;

end;
j:=j+2;

until j =4096;
end;

procedure lees(s,i:integer;var b:word);
begin

gotoxy(5,5);write('READ ');
j:=O;
repeat

br: =memw[$EAOO:j];
if (br< >b) then
begin

gotoxy(5,10);
write('error ',j:4);
gotoxy(45,10);
e:=e+l;
write(e);
gotoxy(5,15);
for k: = 15 downto 0 do write(bit(k,b));
gotoxy(5,16);
for k: = 15 downto 0 do write(bit(k,br));
bv:=false;
for k:=15 downto 8 do bv:=bv or (bit(k,b)< >bit(k,br));
gotoxy(5,17);
if bv then write('UPPER') else write('LOWER');
k:=0;
repeat

br: = memw[$EAOO:j];
k:=k+l;



until (br=b) or (k=lO);
gotoxy(5,18);
write(k);
if k = 10 then readln;

end;
{ gotoxy(25,5);writeG:4);

gotoxy(35,5);write(b:6);
} if s=o then

begin
b:=b"'2;
if b=O then b: = 1;

end;
j:=j+2;

until j =4096;
end;

begin
repeat
checkbreak: =true;
clrscr;
e:=O;
i: =1;
repeat

gotoxy(45,5);write(i);
b:=i;
schrijf(O,i,b);
b:=i;
lees(O,i,b);
i:=i"'2;

until i= 0;
gotoxy(45,5);
write('$55 SAN);
b: = S5555;schrijf(1,0,b);
b: = S5555;lees(1,0,b);
b: = SAAAA;schrijf(l,O,b);
b: =SAAAA;lees(l,O,b);
until false;

end.
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Testprogrammatuur

Het CONTROL blok



program hctrl_t;
uses crt;
var prg:array[0..1023,1..5] of byte;

e,pc,pce,w:word;
ch:char;
j,m:integer;

procedure init;
begin

clrscr;
memw[$EEOO:O]: = $FFOF;
{geen prgbank geselecteerd, reset actief, halt inactief}
{hint, hchoice, hdata en hsignal inactief}

end;

procedure codeconv;
var infile:text;

instruction:array[0..9] of char;
ch:char;
j,sh,sl:integer;

begin
clrscr;
assign(infile,'\sp50\ dctrl Lsdo');
reset(infile); -
pc:=O;
while not eof(infl1e) do
begin

for j: = 1 to 9 do read(infile,ch);
if ch < > '1' then
begin

for j:=O to 9 do
begin

read(infile,instructionD]) ;
write(instructionO]:1);

end;
writeln;

end;
for j: = 1 to 4 do read(infile,ch);
for j:=1 to 5 do
begin
if instruction[2*G-l)] in ['0'..'9'] then sh: =48

else sh: =55;
if instruction[2*G-l) + 1] in ['0'..'9'] then sl: = 48

else sl: = 55;
prg[pc,6-j]: = (ord(instruction[2*G-l)])-sh)*16 +

(ord(instruction[2*G-l) +1])-sl);
end;
pc:=pc+l;

end;
pce:=pc;

end;

procedure selprgbank(bank:integer);
var w:word;



begin
case bank of

1 : w: = SFEOF;
2 : w: =SFDOF;
3 : w: = SFBOF;
4 : w: = SF70F;
5: w:=SEFOF;{EFFF}
o: w: = $O()()F;{OOFF}

end;
memw[SEEOO:O): = w;

end;

function bitG:integer;w:word):char;
var i:integer;k:word;
begin

k:=I;
for i:=1 to j do k:=k*2;
if (wand k) =0 then bit: = '0' else bit: = '1';

end;

procedure prgload;
var j,k,l:integer;
begin

codeconv;
for pc:=O to pce-l do
begin

gotoxy(5,20);
for j: = 15 downto 0 do write(bitG,pc):I);
write(' ');
for k: = 1 to 5 do
begin

selprgbank(k);
mem[SE200:(2*pc)): = prg[pc,k);

end;
for k: =5 downto 1 do
begin

for j: =7 downto 0 do write(bitG,prg[pc,k)));
writeC');

end;
end;

end;

procedure wacht;
begin
end;

procedure hcomm;
begin

memw[SEEOO:O): =SFF8F;
{hsignal: =I;}
m:=O;
repeat
if (memw[SEEOO:O) and $8000) < > 0 then m: = m +1



else m: =0;
until m=lO;
{wacht totdat dsignal = 1}
gotoxy(5,5);write('1');
gotoxy(10,5);write('1');
wacht;
memw[$EEOO:O]: =$FF8E;
{hsignal:=O;}
gotoxy(5,5);write('O');
gotoxy(10,5);write('1');
wacht;
m:=O;
repeat
if (memw[$EEOO:O] and $8000) = 0 then m:=m+l

else m:=O;
until m=lO;
{wacht totdat dsignal=O}
gotoxy(5,5);write('O');
gotoxy(10,5);write('O');
wacht;
memw[$EEOO:O]: =$FFSF;
{hsignal:= I;}
gotoxy(5,5);write('l');
gotoxy(1O,5);write('0');
wacht;
m:=O;
repeat

if (memw[$EEOO:O] and $SOOO) < > 0 then m: =m + 1
else m:=O;

until m= 10;
{wacht totdat dsignal = I}
gotoxy(5,5);write('1');
gotoxy(10,5);write('1');
wacht;

end;

begin
init;
prgload;
readln;
clrscr;
repeat

hcomm;
until keypressed;

end.



init:

call compoortsel;
r selecteer de comm.poort.

rl = ObOOOOOOOOOOOOOOl;
r mask voor hsignaI.

commbegin:

*1

*1

po=ObOOOOOOOOOOOOllll;
r dbankseIl/O=O, dpagsel=O, destacks= 1, *Ir destackrInw= 1, ddata =1, dsignal = 1 *I
sdl:

and(rl,pi);
ifnot z goto sdl;

r wacht totdat hsignal 0 is. *I
po = ObOOOOOOOOOOOOl1l0;

r dsignal=O. *I
sd2:

and(rl,pi);
if z goto sd2;

r wacht totdat hsignal 1 is. *I
po =ObOOOOOOOOOOOOl111;

r dsignal =1. *I
goto init;

compoortsel:

/* deze subroutine selecteert de communicatiepoort van *I
r de host. *I

pg=Oxffff;
acu(rama,ar) =Oxffff;
ret;



program hctr12_t;
uses crt;
var prg:array[0..1023,1..5] of byte;

pc,pee,w:word;
ch:char;
m:integer;

procedure init;
begin

clrscr;
memw[$EEOO:O]: =$FFOF;
{geen prgbank geselecteerd, reset actief, halt inactief}
{hint, hchoice, hdata en hsignal inactief}

end;

procedure codeconv;
var infUe:text;

instruction:array[0..9] of char;
ch:char;
j,sh,sl:integer;

begin
clrscr;
assign(infUe,'\sp50\dctrl2 t.sdo');
reset (infUe);
pc: =0;
while not eof(infUe) do
begin

for j: = 1 to 9 do read(infUe,ch);
if ch < > '1' then
begin

for j:=O to 9 do
begin

read(infile,instructionU]);
write(instructionUJ:1);

end;
writeln;

end;
for j: = 1 to 4 do read(infUe,ch);
for j: = 1 to 5 do
begin
if instruction[2·G-1)] in ['0'..'9'] then sh: =48

else sh: = 55;
if instruction[2·G-1) + 1] in ['0'..'9'] then sl: =48

else sl: = 55;
prg[pc,6-j]: = (ord(instruction[2· G-1)])-sh) ·16 +

(ord(instruction[2·G-1) + l])-sl);
end;
pc:=pc+1;

end;
pce:=pc;

end;

procedure selprgbank(bankinteger);
var w:word;



begin
case bank of

1 : w: = SFEOF;
2 : w: = SFDOF;
3 : w: = SFBOF;
4 : w: =SF70F;
5: w:=SEFOF;{EFFF}
0: w:=$OOOF;{ooFF}

end;
memw[SEEOO:O]: = w;

end;

function bitG:integer;w:word):char;
var i:integer;k:word;
begin

k:=I;
for i: = 1 to j do k: = k*Z;
if (wand k) =0 then bit: = '0' else bit: = '1';

end;

procedure prgload;
var j,k,l:integer;
begin

codeconv;
for pc: =0 to pce-l do
begin

gotoxy(5,ZO);
for j: = 15 downto 0 do write(bitU,pc):I);
write(' ');
for k:=1 to 5 do
begin

selprgbank(k);
mem[SE200:(Z*pc)]: = prg[pc,k];

end;
for k: =5 downto 1 do
begin

for j: =7 downto 0 do write(bitU,prg[pc,k]));
write(' ');

end- -,
end;

end;

procedure wacht;
begin
end;

procedure hcomm;
begin

memw[SEEoo:O]: = SFFSF;
{hdata: = I;}
m:=O;
repeat
if (memw[SEEoo:O] and $4(00) < > 0 then m:=m+l



else m:=O;
until m=10;
{wacht totdat ddata = 1}
gotoxy(5,5);write('1');
gotoxy(1O,5);write('1');
wacht;
memw[$EEOO:O]: = $FF8D;
{hdata:=O;}
gotoxy(5,5);write('0');
gotoxy(10,5);write('1');
wacht;
m:=O;
repeat

if (memw[$EEOO:O] and $40(0) = 0 then m: = m +1
else m:=O;

until m=lO;
{wacht totdat ddata=O}
gotoxy(5,5);write('0');
gotoxy(10,5);write('0');
wacht;
memw[$EEOO:O]: = $FF8F;
{hdata: = 1;}
gotoxy(5,5);write('1');
gotoxy(10,5);write('0');
wacht;
m:=O;
repeat
if (memw[$EEOO:O] and $4000) < > 0 then m: = m +1

else m:=O;
until m=lO;
{wacht totdat ddata = 1}
gotoxy(5,5);write('1');
gotoxy(10,5);write('1');
wacht;

end;

begin
init;
prgload;
readln;
clrscr;
repeat

hcomm;
until false;

end.



init:

call compoortsel;
/* selecteer de comm.poort.

r1 =ObOOOOOOOOOOOOOO10;
/* mask voor hdata.

commbegin:

*/

*/

po=DbOOOOOOOOOOOO1111;
r dbanksell/O =0, dpagsel =0, destacks =1, */
/* destackr/ nw= 1, ddata =1, dsignal = 1 */
sd1:

and(r1,pi);
ifnot z goto sd1;

/* wacht totdat hdata 0 is. */
po =ObOOOOOOOOOOOOl101;

/* ddata=O. */
sd2:

and(r1,pi);
if z goto sd2;

/* wacht totdat hdata 1 is. */
po=DbOOOOOOOOOOOOl111;

/* ddata= 1. */
goto init;

compoortseI:

/* deze subroutine selecteert de communicatiepoort van */
/* de host. */

pg=Oxffff;
acu(rama,ar) = Oxffff;
ret;



Bijlage 21

Testprogrammatuur

Het RAMC blok



program hramc_t;
uses crt;
var prg:array[0..1023,1..5] of byte;

pc,pce:integer;
ch:char;
j,k,m,i,b,br,e:word;bv:boolean;

procedure init;
begin

clrscr;
memw[$EEOO:O]: = $FFOF;
{geen prgbank geselecteerd, reset actief, halt inactief}
{hint, hchoice, hdata en hsignal inactief}

end;

procedure codeconv;
var infue:text;

instruction:array[0..9] of char;
ch:char;
j,sh,sl:integer;

begin
clrscr;
assign(infile,'\sp50\dramc_t.sdo');
reset(infile) ;
pc:=O;
while not eof(infue) do
begin

for j: = 1 to 9 do read(infile,ch);
if ch < > '1' then
begin

for j: = 0 to 9 do read(infile,instruction[j]);
writeIn;

end;
for j: = 1 to 4 do read(infile,ch);
for j:=1 to 5 do
begin

if instruction[2*G-1)] in ['0'..'9'] then sh:=48
else sh: =55;

if instruction[2*G-1)+1] in ['0' ..'9'] then sl:=48
else sl: =55;

prg[pc,6-j]: = (ord(instruction[2*G-1)])-sh) *16+
(ord(instruction[2*G-1) +1])-sl);

end;
pc:=pc+1;

end;
pce:=pc;

end;

procedure selprgbank(bank:integer);
var w:word;
begin

case bank of
1 : w: = $FEOF;
2 : w: = $FDOF;



3 : w: = SFBOF;
4 : w: =SF70F;
5: w:=SEFOF;{EFFF}
0: w:=$OOOF;{OOFF}

end;
memw[SEEOO:O]: =w;

end;

procedure prgload;
var k,l:integer;
begin

codeconv;
for pc:=O to pee-1 do
begin

for k:=l to 5 do
begin

selprgbank(k);
mem[SE200:(2*pc)]: = prg[pc,k];

end;
end;

end;

function bitG:integer;w:word):char;
var i:integer;k:word;
begin

k:=l;
for i:=l to j do k:=k*2;
if (wand k) =0 then bit: = '0' else bit: = '1';

end;

procedure lees(s,i:integer;var b:word);
var k:integer;
begin

j:=O;
repeat

br: = memw[SE400:j];
if {(keypressed) or }(b< >br) then
begin

gotoxy(5,1O);
writeG);
gotoxy(5,12);
for k: = 15 downto 0 do write(bit(k,memw[SE400:G-6)D);
gotoxy(5,13);
for k:=15 downto 0 do write(bit(k,memw[SE400:G-4)]);
gotoxy(5,14);
for k:=15 downto 0 do write(bit(k,memw[SE400:G-2)]);
gotoxy(5,15);
for k: = 15 downto 0 do write(bit(k,b»;
gotoxy(5,16);
for k: = 15 downto 0 do write(bit(k,br»;

end;
if (br< >b) then
begin

bv:=false;



for k: = 15 downto 8 do bv: = bv or (bit(k,b) < > bit(k,br»;
gotoxy(5,17);
if bv then write('UPPER') else write('LOWER');
k:=O;
repeat

br: = memw[SE400:j];
k:=k+ 1;

until (br=b) or (k=10);
gotoxy(5,18);
write(k);
if k = 10 then readln;

end;
{ gotoxy(25,5);writeG:4);

gotoxy(35,5);write(b:6);
} if 5=0 then

begin
b:=b·2;
if b=O then b:= 1;

end;
j:=j+2;

until j =4096;
end;

procedure errorcheck;
begin

e: = (memw[SEEOO:O]) and (SCOOO);
if e = 0 then
begin

gotoxy(5,20);
write('error bij dsp programma');

end;
end;

procedure wacht;
begin end;

begin
init;
prgload;
repeat
c1rscr;
i:=l;
memw[SEEOO:O]: =$FFSF;
{reset inactief}
for b: =0 to SFFF do;
{wachten totdat dsp klaar met initialisatie}
repeat

memw[SEEOO:O]: = SFF8F;
{hsignal: = 1;}
gotoxy(45,5);write(i);
m:=O;
repeat

errorcheck;
if (e and $8(00) = 0 then m:=m+1



else m:=O;
until m=1O;
{wacht totdat dsignal=O}
b:=i;
lees(O,i,b);
wacht;
memw[SEEOO:O]: =SFF8E;
{hsignal: = 0;}
m:=O;
repeat
if (memw[SEEOO:O] and $8(00) < > 0 then m:=m+1

else m:=O;
until m=10;
{wacht totdat dsignal =1}
wacht;
memw[SEEOO:O]: =SFF8F;
{hsignal: =1;}
i: = i*2;

until i= 0;
gotoxy(45,5);
write('S55 SAA');
memw[SEEOO:O]: =SFF8F;
m:=O;
repeat

errorcheck;
if (e and $8(00) = 0 then m:=m+1

else m:=O;
until m= 10;
b: =S5555;lees(1,O,b);
memw[SEEOO:O]: =SFF8E;
m:=O;
repeat

if (memw[SEEOO:O] and S8000) < > 0 then m: =m+1
else m:=O;

until m=1O;
memw[SEEOO:O]: =SFF8F;

memw[SEEOO:O]: =SFF8F;
m:=O;
repeat

errorcheck;
if (e and $8(00) = 0 then m: =m+1

else m:=O;
until m=1O;
b: =SAAAA;lees(1,0,b);
memw[SEEOO:O]: =SFF8E;
m:=O;
repeat
if (memw[SEEOO:O] and $8(00) < > 0 then m:=m+1

else m:=O;
until m=1O;
memw[SEEOO:O]: =SFF8F;
until false;

end.



init:

rIO =ObOOOOOOOOOOOOl111;
r6 =ObOOOOOOOOlll00000;
aeu(rom,m) = Oxffff;
r4=1;

eheeklusl:

r5=0;
call sehrijflusstart;
call leeslusstart;
call signal;
lsl(r4,r4);
if e goto eheek2;
goto eheeklusl;

eheek2:

r5=1;
r4=0x5555;
call sehrijflusstart;
call leeslusstart;
call signal;
r4=0xAAAA;
call sehrijflusstart;
call leeslusstart;
call signal;
goto init;

sehrijflusstart:
rll=rl0;
aeu(rom,aar) = 0;
r8=0;
r9=4;
r3=r4;

sehrijflus:
call eompoortsel;
po=rll;
call compoortdesel;
rpo=r3;
ae(rom,inca);
pass(r5);
ifnot z goto sehrijflusl;
lrol(r3,r3);
ifnot e goto schrijflusl;
lrol(r3,r3);

schrijflusl:
ifnot aeu(rom) goto sehrijflus;
ine(r8,r8);



sub(19,r8);
if z goto schrijfluse;
rll=r8;
rpr=6;
Isl(rll,rll);
or(rlO,rll,rll);
goto schrijflus;

schrijfluse:
ret;

leeslusstart:
rll=rlO;
acu(rom,aar) =0;
r8=0;
19=4;
r3=r4;

leeslus:
call compoortsel;
po=rll;
call compoortdesel;
sub(rom,r3);
ifnot z goto error;
ac(rom,inca);
pass(r5);
ifnot z goto leeslusl;
lrol(r3,r3);
ifnot c goto leeslusl;
lrol(r3,r3);

leeslusl:
ifnot acu(rom) goto leeslus;
inc(r8,r8);
sub(19,r8);
if z goto leesluse;
rll=r8;
rpr=6;
lsl(rll,rll);
or(rlO,rll,rll);
goto leeslus;

leesluse:
ret;

ctrlout:

and(r6,pi,r2);
or(r2,r7,r7);
po =r7;
ret;



signal:

call compoortsel;
r7=ObOOOOOOOOOOOOllll;
call ctrlout;

r dbanksell/O=O, dpagsel=O, destacks= 1, *I
r destackrInw = 1, ddata = 1, dsignal = 1 *I

rl = ObOOOOOOOOOOOOOOl;
r mask voor dsignal. *I
sdl:

and(rl,pi);
if z goto sdl;

r wacht totdat hsignal 1 is. •I
r7= ObOOOOOOOOOOOOlllO;
call ctrloul;

r dsignal =O. •I
sd2:

and(rl,pi);
ifnot z golo sd2;

r wacht totdat hsignal 0 is. *I
r7=ObOOOOOOOOOOOOllll;
call ctrlout;

r dsignal = 1 *I
sd3:

and(rl,pi);
if z goto sd3;

r wacht totdat hsignal 1 is. *I
call compoortdesel;
ret;

compoortsel:

pg=Oxffff;
acu(rama,ar) =Oxffff;
ret;

compoortdesel:

pg=O;
acu(rama,ar) = 0;
ret;

error:

call compoortsel;
po=0x0000;
goto error;



Bijlage 22

Testprogrammatuur

Het PRGRAM blok



program dbs_t;
uses crt;
var prg:array[0..1023,1..5] of byte;

e,pc,pce,w,off:word;
ch:char;
mj:integer;
infl1e:text;

procedure init;
begin

clrscr;
memw[SEEOO:O]: = SFFOF;
{geen prgbank geselecteerd, reset actief, halt inactief}
{hint, hchoice, hdata en hsignal inactief}

end;

procedure codeconv;
var instruction:array[0..9] of char;

ch:char;
j,sh,sl:integer;

begin
clrscr;
reset(infile);
pc: =0;
while not eof(infile) do
begin

for j: = 1 to 9 do read(infile,ch);
if ch < >'1' then
begin

for j:=O to 9 do
begin

read(infile,instructionm);
write(instructionm:1);

end;
writeln;

end;
for j: = 1 to 4 do read(infile,ch);
for j: = 1 to 5 do
begin

if instruction[2"'G-l)] in ['0'..'9'] then sh:=48
else sh: =55;

if instruction[2'"G-l) + 1] in ['0'..'9'] then sl: =48
else sl: = 55;

prg[pc,6-j]: = (ord(instruction[2"'G-l)])-sh) "'16 +
(ord(instruction[2'"G-l) + 1])-sl);

end;
pc:=pc+ 1;

end;
pee: =pc;

end;

procedure selprgbank(bank:integer);
var w:word;
begin



case bank of
1 : w: = SFEOF;
2 : w: = SFDOF;
3 : w: = SFBOF;
4 : w: =SF70F;
5: w:=SEFOF;{EFFF}
0: w:=$OOOF;{OOFF}

end;
memw[SEEOO:O]: =w;

end;

function bitG:integer;w:word):char;
var i:integer;k:word;
begin

k:=I;
for i:=1 to j do k:=k"'2;
if (wand k)=O then bit: ='0' else bit: ='1';

end;

procedure prgload;
var j,k,1:integer;
begin

codeconv;
for pc: =0 to pce-l do
begin

gotoxy(5,20);
for j: = 15 downto 0 do write(bitG,pc):l);
write(' ');
for k: = 1 to 5 do
begin

selprgbank(k);
mem[SE200:(2*pc +oft)]: = prg[pc,k];

end;
for k: =5 downto 1 do
begin

for j: =7 downto 0 do write(bitG,prg[pc,k]));
writeC');

end;
end;

end;

procedure wachts;
begin
end;

procedure wachtd;
begin
end;

procedure signal;
begin

gotoxy(3,5) ;write('S');
m:=O;



repeat
if (memw[SEEOO:O] and $8000) < > 0 then m:=m+1

else m: =0;
until m=10;
{wacht totdat dsignal = 1}
gotoxy(5,5);write('1');
gotoxy(10,5);write('1');
wachts;
memw[SEEOO:O]: = SFF8E;
{hsignal: = O;}
gotoxy(5,5);write('O');
gotoxy(10,5);write('1');
wachts;
m:=O;
repeat
if (memw[SEEOO:O] and $8000) = 0 then m:=m+1

else m:=O;
until m= 10;
{wacht totdat dsignal=O}
gotoxy(5,5) ;write('O');
gotoxy(10,5);write('0');
wachts;
memw[SEEOO:O]: =SFF8F;
{hsignal: = 1;}
gotoxy(5,5) ;write('1');
gotoxy(10,5);write('O');
wachts;
m:=O;
repeat
if (memw[SEEOO:O] and $8()()()) < > 0 then m: = m + 1

else m:=O;
until m= 10;
{wacht totdat dsignal= 1}
gotoxy(5,5);write('1');
gotoxy(10,5);write('1');
wachts;

end;

procedure data;
begin

gotoxy(3,10);write('D');
m:=O;
repeat
if (memw[SEEOO:O] and $40(0) < >0 then m: = m + 1

else m:=O;
until m= 10;
{wacht totdat ddata = 1}
gotoxy(5,1O);write('1');
gotoxy(10,1O);write('1');
wachtd;
memw[SEEOO:O]: = SFF8D;
{hdata: =0;}
gotoxy(5,1O);write('0');
gotoxy(1O,1O);write('1');



wachtd;
m:=O;
repeat

if (memw[SEEOO:O] and S40(0) = 0 then m:=m+l
else m:=O;

until m=lO;
{wacht totdat ddata = O}
gotoxy(5,10);write('O');
gotoxy(lO,lO);write('O');
wachtd;
memw[SEEOO:O]: = SFF8F;
{hdata: = I;}
m:=O;
repeat
if (memw[SEEOO:O] and $40(0) < >0 then m:=m+l

else m:=O;
until m=lO;
{wacht totdat ddata = 1}
gotoxy(5,10);write('l');
gotoxy(lO,lO);write('l');
wachtd;

end;

procedure hcomm;
begin

memw[SEEOO:O]: = SFF8F;
{hsignal,hdata: = I;}
signal;
data;

end;

begin
init;
assign(infile,'\sp50\dctrl t.sdo');
off: =0; -
prgload;
assign(infile,'\sp50\dctrl2 t.sdo');
off: =2048;
prgload;
selprgbank(5);
mem[SE200:18]: = SAO;
mem[SE200:2066]: = SAO;
{maak JMP+}
clrscr;
repeat

hcomm;
until keypressed;
memw[SEEOO:O]: = $DOFF;
for j:=O to 50 do mem[SE200:(2*j)):=0;
{via HALT platleggen, JMP O}
readln;
mem[SE200:0]: = SAO;
{maak JMP+ 0, in bank 1 verder op adresO}
memw[SEEOO:O]: =SFF8F;



Bijlage 23

Testprogrammatuur

Het PAGRAM blok



program hpag_t;
uses crt;
var prg:array[0..1023,1..5] of byte;

m,pc,pce:integer;
ch:char;
e:word;

procedure init;
begin

clrscr;
memw[SEEOO:O]: = SFFOF;
{geen prgbank geselecteerd, reset actief, halt inactief}
{hint, hchoice, hdata en hsignal inactief}

end;

procedure codeconv;
var inftle:text;

instruction:array[0..9] of char;
ch:char;
j,sh,sl:integer;

begin
clrscr;
assign(infile,'\sp50\dpag Lsdo');
reset(infile); -
pc:=O;
while not eof(infile) do
begin

for j: = 1 to 9 do read(infile,ch);
if ch < >'1' then
begin

for j: =0 to 9 do read(infile,instruction[j));
writeln;

end;
for j: = 1 to 4 do read(infile,ch);
for j: = 1 to 5 do
begin
if instruction[2*G-l)] in ['0'..'9'] then sh:=48

else sh: =55;
if instruction[2*G-l) + 1] in ['0'..'9'] then sl: =48

else sl: =55;
prg[pc,6-j]: = (ord(instruction[2*G-l)])-sh)*16 +

(ord(instruction[2*G-l) + 1])-sl);
end;
pc:=pc+l;

end;
pce:=pc;

end;

procedure selprgbank(bank:integer);
var w:word;
begin

case bank of
1 : w: = SFEOF;
2 : w: = SFDOF;



3 : w: =SFBOF;
4 : w: =SF70F;
5: w:=SEFOF;{EFFF}
0: w:=$OOOF;{OOFF}

end;
memw[SEEOO:O]: =w;

end;

procedure prgload;
var k,l:integer;
begin

codeconv;
for pc: =0 to pce-1 do
begin

for k:=l to 5 do
begin

selprgbank(k);
mem[SE200:(2*pc)]: = prg[pc,k];

end;
end;

end;

procedure errorcheck;
begin

e: = (memw[SEEOO:O]) and (SeOOO);
if e = 0 then
begin

gotoxy(5,20);
write('error bij dsp programma');

end;
end;

procedure wachts;
begin
end;

procedure wachtd;
begin

for m: = 1 to 10000 do;
end;

procedure signal;
begin

gotoxy(3,5);write('S');
gotoxy(5,5);write('1');
gotoxy(10,5);write('l');
wachts;
m:=O;
repeat
if (memw[SEEOO:O] and $8000) = 0 then m: = m +1

else m:=O;
until m= 10;
{wacht totdat dsignal=O}
gotoxy(5,5);write('l');



gotoxy(10,5);write('0');
wachts;
memw[SEEOO:O]: = SFFSE;
{hsignal: = O;}
gotoxy(5,5);write('O');
gotoxy(10,5) ;write('O');
wachts;
m:=O;
repeat
if (memw[SEEOO:O] and $80(0) < > 0 then m:=m+l

else m:=O;
until m=10;
{wacht totdat dsignal = I}
gotoxy(5,5);write('O');
gotoxy(10,5);write('1');
wachts;
memw[$EEOO:O]: = SFF8F;
{hsignal: = I;}
gotoxy(5,5);write('1');
gotoxy(1O,5);write('I');
wachts;

end;

procedure data;
begin

gotoxy(3,1O);write('D');
gotoxy(5,10);write('1');
gotoxy(lO,lO);write('1');
wachtd;
m:=O;
repeat
if (memw[$EEOO:O] and $4000) = 0 then m: = m + 1

else m: =0;
until m=lO;
{wacht totdat ddata=O}
gotoxy(5,1O);write('I');
gotoxy(10,10);write('0');
wachtd;
memw[SEEOO:O]: = $FF8D;
{hdata: = O;}
gotoxy(5,1O);write('0');
gotoxy(lO,lO);write('O');
wachtd;
m:=O;
repeat
if (memw[SEEOO:O] and $4000) < > 0 then m: = m + 1

else m:=O;
until m= 10;
{wacht totdat ddata = I}
gotoxy(5,10);write('O');
gotoxy(1O,10);write('I');
wachtd;
memw[$EEOO:O]: = $FF8F;
{hdata: = I;}



gotoxy(5,10);write('1');
gotoxy(10,10);write('1');
wachtd;

end;

procedure hcomm;
begin

memw[SEEOO:O]: =SFF8F;
{hsignal,hdata: = 1;}
m:=O;
repeat

errorcheck;
if(e <> $COOO) then m:=m+1

else m:=O;
until m=10;
if (e and $80(0) = 0 then signal else data;

end;

begin
init;
prgload;
memw[SEEOO:O]: = SFF8F;
{reset inactief}
for m:=O to SFFF do;
{wachten totdat dsp klaar met initialisatie}
repeat

hcomm;
until false;

end.



init:

call compoortsel;
po = ObOOOOOOOOOOOOllll;
acu(rama,m) =Oxffff;
rlO= Oxffff;
r4=1;

checklusl:

r5=0;
call schrijflusstart;
call leeslusstart;
call signal;
lrol(r4,r4);
if c goto check2;
goto checklusl;

check2:

r5=1;
r4=0x5555;
call schrijflusstart;
call leeslusstart;
call signal;
r4=Oxaaaa;
call schrijflusstart;
call leeslusstart;
call data;
goto init;

schrijflusstart:
pg=O;
acu(rama,aar) =0;
r3=r4;

schrijflus:
po=r3;
call pagraminc;
pass(r5);
ifnot z goto schrijflusl;
lrol(r3,r3);
ifnot c goto schrijflusl;
lrol(r3,r3);

schrijflusl:
r niet de communicatiepoort

r6=Oxffff;
r7=OxOOOf;
sub(r6,pg,r8);
and(r8,r7);

*/



ifnot z goto schrijflus;
r6=Oxffff;
r7=OxOfff;
sub(r6,acu(rama),r8);
and(r8,r7);
ifnot z goto schrijflus;
ret;

leeslusstart:
pg=O;
acu(rama,aar) = 0;
r3=r4;

leeslus:
sub(pi,r3,r6);
and(r6,rlO);
ifnot z goto error;
call pagraminc;
pass(r5);
ifnot z goto leeslus1;
lrol(r3,r3);
ifnot c goto leeslus1;
lrol(r3,r3);

leeslus1:
/* Diet de communicatiepoort

r6=Oxffff;
r7=OxOOOf;
sub(r6,pg,r8);
and(r8,r7);
ifnot z goto leeslus;
r6=Oxffff;
r7=OxOfff;
sub(r6,acu(rama),r8);
and(r8,r7);
ifnot z goto leeslus;
ret;

signal:

*1

call compoortsel;
po =ObOOOOOOOOOOOO1111;

r dbanksell/O = 0, dpagsel = 0, destacks = 1, *I
/* destackrInw= 1, ddata = 1, dsignal = 1 *I

r2=ObOOOOOOOOOOOOOO1;
r mask voor dsignal. *I
sd1:

and(r2,pi,rl);
if z goto sd1;

r wacht totdat hsignal 1 is. *I
po=ObOOOOOOOOOOOO1l10;

/* dsignal=O. *I
sd2:



*/

*/

*/

and(r2,pi,rl);
ifnot z goto sd2;

wacht totdat hsignal 0 is.
po=ObOOOOOOOOOOOOllll;

dsignal =1

r

r
r
sd3:

and(r2,pi,rl);
if z goto sd3;

wacht totdat hsignal 1 is.
ret;

data:

call compoortsel;
po =ObOOOOOOOOOOOOll11;

r dbanksell/O=O, dpagsel=O, destacks= 1, • /r destackr/nw= 1, ddata = 1, dsignal = 1 */
r2 = ObOOOOOOOOOOOOOO10;

r mask voor ddata. */
ddl:

and(r2,pi,rl);
if z goto ddl;

/* wacht totdat hdata 1 is. */
po =ObOOOOOOOOOOOOl101;

/* ddata=O. */
dd2:

and(r2,pi,rl);
ifnot z goto dd2;

r wacht totdat hdata 0 is. • /
po = ObOOOOOOOOOOOOI111;

r ddata =1 */
dd3:

and(r2,pi,rl);
if z goto dd3;

/* wacht totdat hdata 1 is. */
ret;

compoortsel:

pg=Oxffff;
acu(rama,ar) = Oxffff;
ret;

pagraminc:

ac(rama,inca);
nop;
ifnot acu(rama) goto pagramince;



inc(pg,r9);
pg=r9;

pagramince:
ret;

error:

call compoortsel;
po =0x0000;
goto error;



Bijlage 24

Testprogrammatuur

De externe FIFO



program hefifo_t;
uses crt;
var prg:array[O..1023,1..5] of byte;

pc,pce:integer;
ch:char;
j,k,m,i,b,br,e:word;bv:boolean;

procedure init;
begin

clrscr;
memw[$EEOO:O]: = $FFDF;
{geen prgbank geselecteerd, reset actief, halt inactief}
{hint, hchoice, hdata en hsignal inactief}

end;

procedure codeconv;
var infile:text;

instruction:array[D..9] of char;
ch:char;
j,sh,sl: integer;

begin
clrscr;
assign(infile,'\sp5D\dstack t.sdo');
reset(infile); -
pc:=D;
while not eof(infile) do
begin

for j: = 1 to 9 do read(infile,ch);
if ch < > '1' then
begin

for j: = 0 to 9 do read(infile,instruction[j]);
writeln;

end;
for j: = 1 to 4 do read(infile,ch);
for j:=l to 5 do
begin

if instruction[2*(j-1)] in ['D' ..'9'] then sh: = 48
else sh: = 55;

if instruction[2*(j-1) + 1] in ['D' ..'9'] then sl: =48
else sl: = 55;

prg[pc,6-j]: = (ord(instruction[2*(j-1)])-sh) *16 +
(ord(instruction[2*(j-1) + 1])-sl);

end;
pc:=pc+ 1;

end;
pce:=pc;

end;

procedure selprgbank(bank:integer);
var w:word;
begin

case bank of
1 : w: = $FEDF;
2 : w: = $FDDF;



3 : w: =SFBOF;
4 : w: =SF70F;
5: w:=SEFOF;{EFFF}
0: w:=$OOOF;{OOFF}

end;
memw(SEEOO:O]: = w;

end;

procedure prgIoad;
var k,l:integer;
begin

codeconv;
for pc: =0 to pce-l do
begin

for k:=1 to 5 do
begin

selprgbank(k);
mem[SE200:(2*pc)]: = prg[pc,k];

end;
end;

end;

function bitG:integer;w:word):char;
var i:integer;k:word;
begin

k:=I;
for i:= 1 to j do k:=k*2;
if (wand k)=O then bit: ='0' else bit='l';

end;

procedure errorcheck;
begin

e: = (memw[SEEOO:O]) and (SCOOO);
gotoxy(5,5);
for j: =15 downto 0 do write(bitG,e):l);
if e = 0 then
begin

gotoxy(5,20);
write('error bij dsp programma');

end;
end;

procedure wacht;
begin

for j: = 1 to 10000 do;
end;

begin
init;
prgIoad;
clrscr;
memw[SEEOO:O]: =SFF8F;
{reset inactief}
for b:=O to SFFF do;



{wachten totdat dsp klaar met initialisatie}
repeat

memw[$EEOO:O]: = $FF8F;
{hsignal: = I;}
m:=O;
repeat

errorcheck;
if (e and $80(0) = 0 then m:=m+l

else m:=O;
until m=lO;
{wacht totdat dsignal=O}
wacht;
memw[$EEOO:O]: = $FF8E;
{hsignal: =O;}
gotoxy(5,lO);write('1');
m:=O;
repeat
if (memw[$EEOO:O] and $8000) < > 0 then m:=m+l

else m: =0;
until m=lO;
{wacht totdat dsignal = I}
wacht;
memw[$EEOO:O]: = $FF8F;
{hsignal: = I;}
gotoxy(5,10);write('0');

until keypressed;
end.



/* DEFIFO_T.SRC */

init:

pst =0x2000;
r9=Oxffff;
r6 =ObOOOOOOOOlll00000;
r4=1;

checklusl:

r5=O;
call schrijflusstart;
call leeslusstart;
call signal;
IsI(r4,r4);
if c goto check2;
goto checklusl;

check2:

r5=1;
r4=0x5555;
call schrijflusstart;
call leeslusstart;
call signal;
r4=0xAAAA;
call schrijflusstart;
call leeslusstart;
call signal;
goto init;

schrijflusstart:
call compoortsel;
po =ObOOOOOOOOOOOOOOll;
call compoortdesel;
r8=1;
r3=r4;

schrijnus:
po=r3;
pass(r5);
ifnot z goto schrijflusl;
lrol(r3,r3);
ifnot c goto schrijflusl;
lrol(r3,r3);

schrijflusl:
1s1(r8,r8);
if c goto schrijnuse;
goto schrijflus;

schrijfluse:
ret;



leeslusstart:
call compoortsel;
po =ObOOOOOOOOOOOOO111;
call compoortdesel;
r8=pi;
r8=1;
r3=r4;

leeslus:
sub(r3,p~r10);
and(r9,r10);
ifnot z goto error;
pass(r5);
ifnot z goto leeslus1;
lrol(r3,r3);
ifnot c goto leeslus1;
lrol(r3,r3);

leeslus1:
1s1(r8,r8);
if c goto leesluse;
goto leeslus;

leesluse:
ret;

ctrlout:

and(r6,pi,r2);
orer2,r7,r7);
po=r7;
ret;

signal:

call compoortsel;
r7 =ObOOOOOOOOOOOOllll;
call ctrlout;

/* dbanksell/O = 0, dpagsel = 0, destacks = 1, */
/* destackr/nw= 1, ddata = 1, dsignal = 1 */

r1 =ObOOOOOOOOOOOOOO1;
/* mask voor dsignal. */
sd1:

and(r1,pi);
if z goto sd1;

/* wacht totdat hsignal 1 is. */
r7 =ObOOOOOOOOOOOO1110;
call ctrlout;

/* dsignal = O. */
sd2:

and(r1,pi);
ifnot z goto sd2;



*/

*/

*/

wachl totdat hsignal 0 is.
r7 = ObOOOOOOOOOOOOllll;
call ctrlout;

dsignal =1

/*

/*
sd3:

and(rl,pi);
if z goto sd3;

wacht totdat hsignal 1 is.
call compoorldesel;
ret;

compoortsel:

pg=Oxffff;
acu(rama,ar) = Oxffff;
ret;

compoorldesel:

pg=O;
acu(rama,ar) = 0;
ret;

error:

call compoortsel;
po=OxOOOO;
goto error;



Bijlage 25

De systeem-programmatuur van de dsp



reset:
j*Adres 0 in bank 1 wordt gebruikt bij een halt in bank 1.
Het gehele geheugen in bank 0 wordt dan volgeschreven met
'goto 0'. Op adres 0 in bank 0 staat dan een goto + O.*I

goto halt;

int:
j*Interrupts worden in bank 1 Diet afgehandeld. De hardware
zorgt ervoor dat de interrupt naar buiten geen acknowledge
krijgt. Tevens wordt er voor gezorgd dat de interrupt bij
terugkeer naar bank 0 wederom wordt aangeboden.*I

rti·,

init:
j*Dit is de initialisatie-routine die bij de initialisatie
van bet systeem even wordt aangeroepen. Op adres 0 in bank 0
staat dan de instructie 'goto + init'.*I

j*OUT(dbanksell/0,dpagsel =0, estacks,estackrInw= 1)
OUT(ddata,dsignal= 1).*I

call compoortsel;
po = OxOOOf;

j*Selecteer ramc bank 0 en intern pagram. Deselecteer de
externe fifo en plaats hem in de read-mode. Maak ddata en
dsignal 1.*I

call compoortdesel;
iDitlus:

goto initlus;

pagramcboose:
j*Deze routine kan de gebruiker aanroepen om de parallelle poort
voor intern pagram of extern gebruik te selecteren. Op adres Ox3ff
in programma bank 1 staat hiervoor de aanroep call + pagramchoose.
r1=0 -> intern pagram r1=1-> extern gebruik*1
j*IN(r1) USE(rx)

OUT(dbanksell/O=O, dpagsel=r1, efifos,efifor/nw=1)
OUT(ddata,dsignal= 1).*I

call compoortsel;
rx=OxOOOf;

j*Prepareer rx voor output naar de comm. poort. Se1ecteer de
parallelle poort voor intern gebruik. Deselecteer de externe
frl'o en plaats bern in de read-mode. Maak ddata en dsignal 1.*I

pass(r1);
if z goto pagramintern;

pagramextern:



rx=0x002f;
j*Selecteer de parallelle poort voor extern gebruik.· /

pagramintern:
po=rx;
call compoortdesel;
ret +;

#defme m eompoortsel
j*Dere macro selecteert de comm. poort.· /
j*OUT(pg,acu(rama»·/
pg=Oxffff;
aeu(rama,ar) =Oxffff;

j*end m_compoortsel.·/

compoortsel:
j*Deze subroutine selecteert de comm. poort.· /
j*OUT(pg,acu(rama»·/
pg=Oxffff;
acu(rama,ar) =Oxffff;
ret;

#define m_eompoortdesel;
j*Deze macro deselecteert de comm. poort.· /
j*OUT(pg,aeu(rama»·/
pg=O;
aeu(rama,ar) =0;

j*end m_compoortdesel.· /

compoortdesel:
j*Deze subroutine deselecteert de comm. poort.· /
j*OUT(pg,acu(rama»·/
pg=O;
acu(rama,ar) =0;
ret;

#defme m rameftfo(sel,dpagsel)
j*Seleeteert de bank in rame, (de-)selecteert de externe
ftfo en plaatst hem in de read-/write-mode. Geeft dpagsel
de gewenste waarde.· /
j*OUT(dbanksell/O =sel, dpagsel =dpagsel)

OUT(efifos,efifor/nw,ddata,dsignal =sel)·/
m_eompoortsel;
or(sel,dpagsel,sel);

j*Prepareer sel voor output naar compoort. Geef daarvoor



dbanksell/O, efifos, efiforInw, ddata en dsignal de
gewenste waarde.*I

po=sel;
m campoortdesel;

I*end-m ramefllo.* I

ramefllo:
j*Seleeteert de bank in rame, (de-)seleeteert de externe
fllo en plaatst hem in de read-fwrite-mode. Geeft dpagsel
in camm. poort de gewenste waarde.*I
j*IN(rl,r2)

OUT(dbanksell/O =rl, dpagsel =r2)
OUT(efifos,efiforInw,ddata,dsignal = rl)*I

call camPQOrtsel;
or(rl,r2,rI);

j*Prepareer sel voor output naar eompoort. Geef daarvoor
dbanksell/O, efllos, efllorInw, ddata en dsignal de
gewenste waarde.*I

po=rl;
call eompoortdesel;
ret;

#define m statuslsave
j*Dere maero bewaart de eerste registers op de externe fllo. *I
po=pi;

j*Daar in de breakhandler registers bewaard moeten
worden gebeurt dit met een externe fifo via de
parallelle poort. Het pi register moet derhalve
bewaard worden.*I

po=pst;
j*De status moet niet veranderen en derhalve wordt
het status register op de externe fifo
geplaatst.*I

pst =ObOOIOOOOOOOOOOOOO;
j*De pipeline mode wordt ingesehakeld en interrupts
worden gedisabeld. Via de parallelle poort wordt aIleen
gelezen als pi uitgelezen wordt.*I

po=pg;
po= aeu(rama);

j*AJs de cammunieatiepoort van de dsp geseleeteerd
wordt gaat de inhoud van pg en ara verloren.
Derhalve worden deze twee registers op de externe
fllo geplaatst.*I

po= aeu(rom);
j*De event-tellers zijn in bank I van rame
opgeslagen. Om de tellers te adresseren gaat arr
dus verloren. Derhalve wordt dit register op de
externe fifo geplaatst.*I

po=rx;
po=ry;



rrx en ry zijn scratch-registers.·/
po=rl;

rrl wordt als parameter gebruikt.·/
po=r2;

rr2 wordt voor opslag dpagseI gebruikt.· /
pass(aal,rl);
po=rl;

rSave aal op externe fifo.· /
rx=O;
add(rx,abl,rl);
po=rl;

rSave abl op externe fIfo.· /
rlees dpagsel binnen in r2:· /

m compoortsel;
r2~pi;

rOummy read om pi te initialiseren.· /
rl=OxOO20;

rMasker voor dpagsel.· /
and(rl,pi,r2);

rSla dpagsel op in r2.· /
rplaats pst en pi achteraan fifo:· /

rl=0x0007;
m ramcfifo(rl,r2);

- rSeIecteer ramc bank 0, selecteer de externe fifo, plaats hem
in de read-mode en maak ddata en dsignal 1../

rx=pi;
rOummy read om pi te initialiseren.· /

rx=pi;
rl=0x0003;
m_ramcfifo(rl,r2);

rSelecteer ramc bank 0, selecteer de externe fifo, plaats hem
in de write-mode en maak ddata en dsignal 1. Dit moet gebeuren
voordat pst uit pi wordt gelezen, omdat anders het derde register
ook van de externe fifo naar pi gelezen wordt.· /

ry=pi;
po=ry;
po=rx;

rOaar pi als laatste binnengelezen moet worden en pst
door het herstellen van aal en abl veranderd wordt, worden
deze twee registers achterop de fifo geplaatst.· /

rend m_statuslsave.· /

#define m statuslload
rOeze macro haalt de eerste registers terug van de externe fifo.· /
rl=0x0007;
m ramcfifo(rl,r2);

- rSelecteer ramc bank 0, selecteer de externe fIfo, plaats
hem in de read-mode en maak ddata en dsignal 1../

pg=pi;
rOummy read om pi te initialiseren.· /

pg=pi;
acu(rama,ar) =pi;



acu(rom,ar) =pi;
rx=pi;
ry=pi;

j*Haal registers weer terug van externe fIfo.· /
pass(p~rl);

j*Haal rl van externe fIfo.· /
pass(p~r2);

j*Haal r2 van externe fIfo.· /
add(pi,abl);
add(aal,pi);

j*Restore aal en abI.· /
pst=pi;

j*Door deze instructie is de oorspronkelijke status
hersteld en heeft tevens pi zijn oude waarde.·/

j*end m_statuslload.· /

#defIne m breakpunthandler
j*Deze macro past een event-teller aan zonder daarbij de interne
status van de dsp te veranderen. Daartoe wordt gebruik gemaakt
van een externe fIfo voor tijdelijke opslag van een deel van de
interne status.· /
m statuslsave;

- j*Bij de omschakeling van programma bank 0 naar 1 wordt door
de hardware automatisch de externe fIfo geselecteerd en in de
write-mode geplaatst. Registers die door de breakpunthandler
verminkt worden, worden op de externe fIfo geplaatst.· /

acu(rom,ar) =0x0080;
j*Selecteer event-teller i.. /

nop;
j*Nodig in p-mode om rom te laden.· /

dec(rom,rl);
rpo=rl;

j*Pas de event-teller aan.· /
if z goto breakhandler;

j*Als de event-teller is uitgeteld dan vindt de
break plaats.· /

m statuslload;
- j*De registers die door de breakpunthandler verminkt zijn

worden weer van de externe fIfo teruggelezen.· /
$originstr:

j*Het $-teken duidt de automatische labelnaam generatie
aan vanwege het gebruik van macro's.· /

nop;
nop;

j*Originele instructie;· /
goto+ 0;

j*Terugkeer naar (breakpunti + 1) in programma bank 0.· /

breakpunthl:
m_breakpunthandler;



j*Breakpunthandler voor breakpunt 1.*/
breakpunth2:

m breakpunthandler;
- j*Breakpunthandler voor breakpunt 2.*/

breakpunth3:
m breakpunthandler;

- j*Breakpunthandler voor breakpunt 3.*/
breakpunth4:

m_breakpunthandler;
j*Breakpunthandler voor breakpunt 4.*/

breakpunth5:
m breakpunthandler;

- j*Breakpunthandler voor breakpunt 5.*/
breakpunth6:

m breakpunthandler;
- j*Breakpunthandler voor breakpunt 6.*/

breakpunth7:
m breakpunthandler;

- j*Breakpunthandler voor breakpunt 7.*/
breakpunth8:

m breakpunthandler;
- j*Breakpunthandler voor breakpunt 8.*/

halt:
m status1save;

- j*Bij de omschakeling van programma bank 0 naar 1 wordt door
de hardware automatisch de externe fifo geselecteerd en in de
write-mode geplaatst. Registers die door het naar buiten brengen
van de interne status van de dsp verminkt worden, worden op de
externe fifo geplaatst.*/

goto breakhandler;

#define m efifosave
j*Dere macro bewaart de inhoud van de externe fifo in het
communicatiegeheugen.*/
r1=0x0047;
m ramcfifo(r1,r2);

- j*Selecteer ramc bank 1, selecteer de externe fifo, plaats
hem in de read-mode en maak ddata en dsignal 1.*/

pg=pi;
j*Dummy read voor initialisatie pi.*/

acu(rom,ar) =OxOOOc;
rpo=pi;

j*pg van externe fIfo naar comm. geheugen.*/
acu(rom,ar) =0x0008;
rpo=pi;

j*acu(rama) van externe fifo naar comm. geheugen.*/
acu(rom,ar) =0x0000;
rpo=pi;

j*acu(rom) van externe fifo naar comm. geheugen.* /



acu(rom,ar) =0x0013;
rpo=pi;

j*rx van externe fifo naar comm. geheugen.·/
acu(rom,ar) =0x0012;
rpo=pi;

j*ry van externe fifo naar comm. geheugen.· /
acu(rom,ar) =0x0021;
rpo=pi;

j*rl van externe fifo naar comm. geheugen.·/
acu(rom,ar) =0x0022;
rpo=pi;

j*r2 van externe fifo naar comm. geheugen.·/
acu(rom,ar) =OxOOle;
rpo=pi;

j*aal van externe fifo naar comm. geheugen.·/
acu(rom,ar) =0x001f;
rpo=pi;

j*abl van externe fifo naar comm. geheugen.·/
acu(rom,ar) =0x0010;
rpo=pi;

j*pst van externe fifo naar comm. geheugen.*/
acu(rom,ar) =0x0036;
rpo=pi;

j*pi van externe fifo naar comm. geheugen.*/
j*end m_efifosave.· /

#define m efifoload
j*Deze macro haalt de inhoud van de externe fifo terug uit het
communicatiegeheugen.·/
rl=0x0043;
m ramcfifo(rl,r2);

- j*Selecteer rame bank 1, selecteer de externe fifo, plaats hem
in de write-mode en maak ddata en dsignal 1../

acu(rom,ar) =OxOOOc;
nop;

j*Nodig in de p-mode voor initialisatie van rom.· /
po=rom;

j*pg van comm. geheugen naar externe fifo.*/
acu(rom,ar) =0x0008;
nop;
po=rom;

j*acu(rama) van comm. geheugen naar externe fifo.· /
acu(rom,ar) =0x0000;
nop;
po=rom;

j*acu(rom) van comm. geheugen naar externe flfo.· /
acu(rom,ar) =0x0013;
nop;
po=rom;

j*rx van comm. geheugen naar externe fifo.· /
acu(rom,ar) =0x0012;
nop;



ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);

po=rom;
rry van comm. geheugen naar externe fifo.· /

acu(rom,ar) =0x0021;
nop;
po=rom;

rrl van camm. geheugen naar externe fifo.· /
acu(rom,ar) =0x0022;
nop;
po=rom;

rr2 van camm. geheugen naar externe fifo.· /
acu(rom,ar) =OxOOle;
nop;
po=rom;

raal van camm. geheugen naar externe fifo.· /
acu(rom,ar) =0x001f;
nop;
po=rom;

rabl van comm. geheugen naar externe fifo.· /
acu(rom,ar) =0x001O;
nop;
po=rom;

rpst van comm. geheugen naar externe fifo. */
acu(rom,ar) =0x0036;
nop;
po=rom;

rpi van comm. geheugen naar externe fifo. */
rend m_efifoload.*/

#define m statussave
rDeze macro bewaart dat deel van de interne status van de dsp
in het comm. geheugen, dat nog niet door statuslsave is opgeslagen.*/
rUSE(rl,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8,r9)*/
acu(rom,ar) =0x003c;
rpo=r2;

rSla dpagsel op in het comm. geheugen.*/
/*save acu rom;*/

acu(rom,ar) =0x0000;
acu(rom,arlm) =Oxffff;
rx= acu(rom);

rSla m-register op in rx.*/
acu(rom,m) =Oxffff;

rSchakel masker-functie uit.* /
ac(rom,a);

ry=acu(rom); ac(rom,s);
rSla a-register op in ry.•/

rl=acu(rom);
rSla s-register op in rl.· /

acu(rom,aar) =OxOOOl;
rpo=ry;
rpo=r1;
rpo =rx;



j*Sla de a-, s- en m-registers op in het comm. geheugen.·/
j*save acu ramb:·/

rpo= acu(ramb); ac(rom,inca);
j*Sla ar op in het comm. geheugen.· /

acu(ramb,ar) =0x0000; ac(rom,inca);
acu(ramb,arlm) =Oxffff; ac(rom,inca);
rpo=acu(ramb); ac(rom,deca);

j*Sla m-register op in het comm. geheugen.·/
acu(ramb,m) =Oxffff; ac(rom,deca);

j*Schakel masker-functie uit.· /
ac(ramb,a);

rpo=acu(ramb); ac(rom,inca); ac(ramb,s);
j*Sla het a-register op in het comm. geheugen.·/

rpo=acu(ramb); ac(rom,inca);
j*Sla het s-register op in het comm. gebeugen.·/

ac(rom,inca);

ac(ramb,inca);

ac(rama,inca);

ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);

j*save acu rama:·/
rpo =acu(rama); ac(rom,inca);

j*Sla ar op in het comm. geheugen.· /
acu(rama,ar)=OxOOOO; ac(rom,inca);
acu(rama,arlm) =Oxffff; ac(rom,inca);
rpo =acu(rama); ac(rom,deca);

j*Sla m-register op in het comm. geheugen.·/
acu(rama,m) = Oxffff; ac(rom,deca);

j*Schakel masker-functie uit.· /
ac(rama,a);

rpo=acu(rama); ac(rom,inca); ac(rama,s);
j*Sla het a-register op in het comm. geheugen.·/

rpo=acu(rama); ac(rom,inca);
j*Sla het s-register op in het comm. geheugen.* /

j*save ramb:·/
acu(ramb,aar) =OxOOOO;
acu(rom,aar) =OxOlOO;

sramb:
rpo=ramb; ac(rom,inca);
ifnot acu(ramb) goto sramb;

j*save rama:· /
acu(rama,aar) =0x0000;
acu(rom,aar) =0x0180;

srama:
rpo =rama; ac(rom,inca);
ifnot acu(rama) goto srama;

j*save regfile:· /
acu(rom,aar) =0x0023;
rpo=r3;
rpo=r4;
rpo=r5;
rpo=r6;
rpo=r7;
rpo=r8;
rpo=r9;
rpo=rlO;
rpo=rll;
rpo= r12;



ac(rom,inca);

ac(rom,inca);

ac(rom,inca);

ac(rom,inca);
ac(rom,inca);

ac(rom,inca);
ac(rom,inca);

ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);

rpo=r13;
rpo=r14;
rpo=r15;
acu(rom,ar) =OxOOll;
rpo=iof;

j*Sla iof op in het comm. geheugen.·/
j*save stack:·/

acu(rom,aar) = 0x0014;
rpo=tos;
rpo= tos;
rpo=tos;
rpo=tos;
rpo= tos;

j*Kopieer stack naar comm. geheugen.· /
j*save multiplier/accumulator and barrel-shift unit:· /

j*Macro uit application note 'handling interrupts with
the PCB5010/11'.· /

acu(rom,aar) =0x0030;
rpo=bsr;
bsr =OxOOOl;
rpo=lsp;
rpo=msp;
bsr =OxOOOf;
asr(msp,rl);
asr(rl,rl);
rpo=rl;
mpy(mxl,myl,O);
bsr = OxOOOl;
rl=msp; mpy(-l,myl,O);
r2= lsp;
neg(lsp,r3);
rpo=r3;

j*m_divdp2· /
acu(ramb,m) =31;

division:
null(r6);
null(r7);
null(r4);
null(r5);
mpy(rl,r3,O);
pass(rl,rl);
ifnot n goto cont;
neg(r2,r2);
xneg(rl,rl);

cont:
pass(r3,r3);
cneg(r3,r3);
asl(r2,r2);
xasl(rl,rl);
xasl(r6,r6);
call divloop;
pass(r5,r4);
null(r5);
acu(ramb,aar) = 15;



siost=rom;
six= rom;

call divloop;
pass(msp);
ifnot n goto cont2;
neg(r5,r5);
xneg(r4,r4);
goto cont2;

divloop:
acu(ramb,aar) = 16;

loop:
sub(r1,r7,r9); ac(ramb,deca);
xsub(r6,r3,r8);
if n goto shiftnum;
lrol(r5,r5);
asl(r2,r2);
xasl(r9,r1);
xasl(r8,r6);
ifnot acu(ramb) goto loop;
goto formres;

shiftnum:
lrol(r5,r5);
asl(r2,r2);
xasl(r1,r1);
xasl(r6,r6);
ifnot acu(ramb) goto loop;

formres:
com(r5,r5);
ret;

cont2:
rpo=r5;

/*save serial 1/0:*/
acu(rom,aar) =0x0037;
rpo=siost; ac(rom,inca);

/*Kopieer siost naar comm. geheugen.*/
rpo= six; ac(rom,inca);

/*Kopieer six naar comm. geheugen.*/
rpo =sox; ac(rom,inca);

/*Kopieer sox naar comm. geheugen.*/
rpo=siy; ac(rom,inca);

/*Kopieer siy naar comm. geheugen.*/
rpo =soy; ac(rom,inca);

/*Kopieer soy naar comm. geheugen.*/
/*end m_statussave.*/

#define m statusload
/*Dere macro haalt dat deel van de interne status van de dsp
uit het comm. geheugen, dat niet door statuslload wordt opgehaald.*/
/*USE(r1,r2,r3)*/

/*load serial 1/0:*/
acu(rom,aar) =0x0037;

ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);



ac(rom,deca);

ac(rom,inca);

ac(rom,inca);

ac(rom,deca);

tos=rom;
tos=rom;
tos=rom;
tos=rom;
tos=rom;

sox =rom;
siy=rom;
soy = rom;

/*load multiplier/accumulator and barrel-shift unit:· /
acu(rom,aar) =0x0032;
acu(rom,s) =4;
call vmsp;
r2=32768;
mpy(rl,-r2,O);
rpr =255;
mpy(mxl,my~ +acr);
rpr =255;
mpy(~myl, +acr);
mpy(mxl,myl, + acr);
can vmsp;
ifnot n goto positive;

negative:
lsr(rl,rl);
r2=512;
mpy(rl,r2, +acr);
rl=O;
lrol(rl,rl);
r2=256;
mpy(rl,r2, +acr);
goto continuel;

positive:
r2=256;
mpy(rl,r2, +acr);

continuel:
r2=OxOOff; ac(rom,deca);
and(rom,r2,rl); ac(rom,step);
r3=rom; mpy(-l,-rl,+ acr);
rl=rom; ac(rom,inca);
bsr=r3;
mpy(rom,rl,-acr);
mpy(mxl,myl,-acr);
goto continue2:

vmsp:
r2=OxffOO;
and(rom,r2,r3);
swap(r3,r3);
swap(rom,rl);
and(rl,abl,rl);
or(r3,rl,rl);
ret;

continue2:
/*load stack:· /

acu(rom,aar) =0x0018;
ac(rom,deca);

ac(rom,deca);
ac(rom,deca);
ac(rom,deca);



rpo=r3;
rpo=r4;
rpo=r5;
rpo=r6;
rpo=r7;
rpo=r8;
rpo=r9;
rpo=rlO;
rpo=rll;
rpo=r12;
rpo=r13;
rpo=r14;
rpo=r15;

rload rama:·;
acu(rom,aar) =0x0180;
acu(rama,aar) =0x0000;

lrama:

acu(rom,ar) =OxOOll;
nop;
iof=rom;

/*load regftle:·;
acu(rom,aar) =0x0023;

ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);
ac(rom,inca);

rama=rom; ac(rom,inca); ac(rama,inca);
ifnot acu(rama) goto lrama;

rload ramb:·;
acu(rom,aar) =0x01OO;
acu(ramb,aar) =0x0000;

lramb:
ramb=rom; ac(rom,inca); ac(ramb,inca);
ifnot acu(ramb) goto lramb;
acu(rom,aar) =0x0004; ac(rom,inca);

rload acu ramb:·;
acu(ramb,ar)=rom; ac(rom,inca);
acu(ramb,a) =rom; ac(rom,inca);
acu(ramb,s) =rom; ac(rom,inca);
acu(ramb,m)=rom; ac(rom,inca);

rload acu rama:·;
acu(rama,ar) =rom; ac(rom,inca);
acu(rama,a) =rom; ac(rom,inca);
acu(rama,s) =rom;
acu(rama,m) =rom;

rload acu rom:·;
acu(rom,ar)=0x0001;
nop;
acu(rom,a)=rom;
acu(rom,ar) =0x0002;
nop;
acu(rom,s)=rom;
acu(rom,ar) =0x0003;
nop;
acu(rom,m)=rom;

/*herste1 dpagsel:·;
rl=0x0007;



aeu(rom,ar) =0x003e;
nop;
r2=rom;

j*Lees dpagsel uit het eomm. geheugen.*/
j*end m_statusload.*/

pagramsave:
j*Deze routine kopieert een deel van pagram ter grootte van 1k
naar bank 2 en 3 van rame. Het startadres in pagram wordt
bepaald door pg=rom[$40] en aeu(rama)=rom[$41].*/
j*IN(rom[$40], rom[$41]) USE(r1,r2,r3)

OUT(dbanksell =0, dbankselO = 1, efifos,efifor/nw,ddata,dsignal = 1)*/
r1=OxOO8f;
r2=0x0000;

j*Seleeteer intern pagram.*/
call ramefifo;

j*Seleeteer rame bank 2, deselecteer de externe fIfo en plaats
hem in de read-mode en maak ddata en dsignal 1.*/

aeu(rom,aar) =0x0040;
nop; ae(rom,inea);

j*Nodig voor initialisatie rom in de p-mode.*/
pg=rom;
aeu(rama,aar) = rom;

j*Lees pg en aeu(rama) als startadres van het blok
van 1k uit het pagram dat naar het eomm. geheugen
gekopieerd moet worden.*/

r1 = pi; ae(rama,inea);
j*Dummy read om pi te initialiseren.*/

aeu(rom,ar) =0;
pagramsaveblok1:

rpo= pi; ae(rom,inea); ae(rama,inea);
call pagramine;
ifnot aeu(rom) goto pagramsaveblok1;
pass(pg,r3);
ry= aeu(rama);
r1=OxOOcf;
call ramefifo;

j*Seleeteer rame bank 3, deseleeteer de externe fifo en plaats
hem in de read-mode en maak ddata en dsignal 1.*/

pg=r3;
aeu(rama,aar) = ry;

/*pg en aeu(rama) worden even bewaard om verminking te
voorkomen in m ramefifo.·/

r1=pi; - ae(rama,inca);
/*Dummy read om pi te initialiseren.·/

pagramsaveblok2:
rpo=pi; ae(rom,inca); ae(rama,inca);
call pagramine;
ifnot aeu(rom) goto pagramsaveblok2;
ret;



pagramload:
rOeze routine leest een deel van pagram ter grootte van 1k
vanuit bank 2 en 3 van rame. Ret startadres in pagram wordt
bepaald door pg=rom[$42] en aeu(rama)=rom[$43P/
rIN(rom[$42], rom[$43]) USE(r1,r2,r3,r4,r5,r6)

OUT(dbanksell =0, dbankselO =1, efifos,efifor/nw,ddata,dsignal =1)·/
r1=OxOO8f;
r2=0x0000;
call rameflfo;

rSeleeteer rame bank 2, deseleeteer de externe fifo en plaats
hem in de read-mode en maak ddata en dsignal 1../

aeu(rom,aar) =0x0042;
nop; ae(rom,inca);

rNodig voor initialisatie rom in de p-mode.·/
pg=rom;
aeu(rama,aar) = rom;

rLees pg en aeu(rama) als startadres van het blok
van 1k uit het pagram dat naar het eomm. geheugen
gekopieerd moet worden.· /

aeu(rom,ar) =0;
nop;

rNodig in de p-mode om rom te initialiseren.·/
pagramloadblok1:

po=rom; ae(rom,inea);
call pagramine;
if aeu(rom) goto pagramloadblok1e;
r4=Oxffff;
r5=OxOOOf;
sub(r4,pg,r6);
and(r6,r5);
ifnot z goto pagramloadblok1;
r5=OxOfff;
sub(r4,aeu(rama),r6);
and(r6,r5);
ifnot z goto pagramloadblok1;

ae(rom,inea);
call pagramine;

rNiet de eomm. poort.· /
ifnot aeu(rom) goto pagramloadblok1;

pagramloadblok1e:
pass(pg,r3);
ry=aeu(rama);
r1=OxOOef;
call ramefifo;

rSeleeteer rame bank 3, deseleeteer de externe fifo en plaats
hem in de read-mode en maak ddata en dsignal 1../

pg=r3;
aeu(rama,aar)=ry;

rpg en aeu(rama) worden even bewaard om verminking te
voorkomen in mJamefifo.· /

nop;
rNodig in de p-mode om rom te initialiseren.·/

pagramloadblok2:
po=rom; ae(rom,inea); ae(rama,inea);



call pagramine;
if aeu(rom) goto pagramloadblok2e;
r4=Oxffff;
r5=OxOOOf;
sub(r4,pg,r6);
and(r6,r5);
ifnot z goto pagramloadblok2;
r5=OxOfff;
sub(r4,aeu(rama),r6);
and(r6,r5);
ifDot z goto pagramloadblok2;

ae(rom,inea);
call pagramine;

/*Niet de comm. poort.· /
ifDot aeu(rom) goto pagramloadblok2;

pagramloadblok2e;
ret;

pagramine:
/*Deze routine verhoogt het 16-bit adres pg,aeu(rama).·/
/*IN(pg,aeu(rama» USE(r3) OUT«pg,aeu(rama» +1)·/
ae(rama,inca);
ifDot aeu(rama) goto pagraminee;
ine(pg,r3);
pg=r3;

pagraminee:
ret;

#define m signaldsp
j*Oe dsp meldt de break-mode aan de host.*/
j*USE(rl,r2,r3) OUT(dbanksell/O,dpagsel =0)

OUT(efifos,efifor/ nw,ddata,dsignal = 1)*/
r3=0x0001;

j*Masker voor hsignal.*/
r1=OxOOOf;
r2=0x0000;
call rame ftfo;

/*dsignal = 1../
r1=pi;

j*Dummy read vaar initialisatie PI.*/
signaldsp1b:

and(r3,pi);
if z goto signaldsp1b;

j*Waeht totdat hsignal 1 is.· /
r1=OxOOOe;
call ramefifo;

j*dsignal = O.*/
signaldspO:

and(r3,pi);
ifnot z goto signaldspO;



rWacht totdat hsignal 0 is../
r1=OxOOOf;
call ramcfifo;

rdsignal= 1.. /
signaldsp1e:

and(r3,pi);
if z goto signaldsp1e;

rWacht totdat hsignal 1 is.· /
ret;

#defme myagramexch
rDeze macro wisselt blokken pagram geheugen via bank 2 en 3
van ramc uit met de host. Het startadres in pagram wordt
voor save bepaald door pg=rom[S40] en acu(rama)=rom[$41]. Voor load
is dat pg=rom[$42] en acu(rama)=rom[$43]"/
j*IN(rom[S40], rom[$41], rom[$42], rom[$43]) USE(r1,r2,r7,r8,r9,rlO)

OUT(dbanksell = 0, dbankse10 = 1, efifos,efifor/nw,ddata,dsignal = 1)·/
pagramexch:

r1=OxOOOf;
r2=OxOOOO;
call ramcfifo;

rddata,dsignal = 1../
r7=pi;

rDummy read voor initialisatie PI.· /
r7=0x0001;

rMasker voor hsignal.· /
r8=0x0002;

rMasker voor hdata.· /
r9=0x0004;

rMasker voor hchoice.· /
pagramexch1b:

and(r7,pi);
if z goto pagramexche;

r Als hsignal = 0 dan is pagramexch klaar"/
and(r8,pi);
ifnot z goto pagramexch1b;

rWacht totdat hdata 0 is"/
and(r9,pi,rlO);

rSla hchoice op in rlO.· /
call pagramsave;
pass(rlO);
ifnot z goto noload;

r AIleen load als hchoice 0 is"/
call pagramload;

noload:
r1=OxOOOd;
call ramcfifo;

j*ddata=O"/
pagramexchO:

and(r7,pi);
if z goto pagramexchO;

rWacht totdat hdata 1 is" /
goto pagramexch;



pagramexche:
rend myagramexch.· /

#define m_signalhost
j*De dsp wacht op toestemming van de host om de emulatie-mode
in te gaan. Er is reeds uit pagramexch bekend dat hsignal 0 is.*/
j*IN(hsignal=O) USE(r1,r2,r3) OUT(dbanksell/O,dpagsel= =)

OUT(eflfos,eflfor/nw,ddata,dsignal = 1, r4 = hchoice)*/
r3=0x0001;

j*Masker voor hsignal.*/
r1=OxOOOe;
r2=0x0000;
call ramcflfo;

j*dsignal=O.*/
signalhostO:

and(r3,pi);
if z goto signalhostO;

j*Wacht totdat hsignal 1 is.*/
r1=OxOOOf;
call ramcfifo;

j*dsignal = 1.*/
j*end m_signalhost.*/

breakhandler:
m efifosave;

- j*Inhoud externe fifo naar comm. geheugen.· /
m statussave;

- j*Interne status naar comm. geheugen.*/
call pagramsave;

j*Kopieer het blok van 1k woorden in de huidige
(pg= rom[$40], acu(rama) = rom[$41]) geselecteerde pagina
van het pagram naar het comm. geheugen.*/

m_signaldsp;
j*Meld aan host dat de break-mode ingegaan is.*/

myagramexch;
j*Wissel blokken pagram uit met de host.· /

m signalhost;
- j*Wacht op bevestiging van de host voor terugkeer naar

de emulatie-mode.*/
m statusload;
m- ef1foload;
m- statuslload;

- j*De registers die door de breakpunthandler verminkt zijn
worden weer van de externe fifo teruggelezen.*/

nop;
nop;

j*Originele instructie.*/
goto+ 0;

j*(breakadres + 1).*/



Bijlage 26

De systeem-programmatuur van de host



program sysprg host;
{Systeem-programmatuur host}

procedure codeconv;
{Deze routine converteert de output van de PCB5010jll assembler (SDO-fiIe) naar
machinecode, die vervolgens in het programma-geheugen van de dsp kan worden geladen}
var infl1e:text;

instruction:array[0..9] of char;
ch:char;
j,sh,sl:integer;

begin
clrscr;
assign(infl1e,fiIenaam);
reset(infl1e);
pc:=O;
while not eof(infile) do
begin

{Lees 9 karakters die niet nodig zijn}
for j: = 1 to 9 do read(infile,ch);
{Als het code-karakter niet gelijk is aan '1', dan lees een nieuwe instructie}
if ch < > '1' then
begin

for j:=O to 9 do
begin

read(infile,instruction[j]);
write(instruction[j]:l);

end;
writeln;

end;
{Lees 4 karakters die niet nodig zijn}
for j: =1 to 4 do read(infile,ch);
{Konverteer ASCII naar HEX en sla instructie op in programma-array}
for j:=l to 5 do
begin
if instruction[2"'G-1)] in ['0'..'9'] then sh:=48

else sh: =55;
if instruction[2"'G-1) + 1] in ['0'..'9'] then sl: =48

else sl: = 55;
prg[pc,6-j]: = (ord(instruction[2"'G-1)])-sh)"'16 +

(ord(instruction[2"'G-1) +1])-sl);
end;
pc:=pc+ 1;

end;
{Onthoud grootte programma}
pce:=pc;

end;

procedure prgload;
var j,k,l:integer;
begin



codeconv;
{Laad programma in programmageheugen dsp}
for pc:=O to pce-l do
begin

for k:=l to 5 do
begin

{Selecteer gewenste deel van instructiewoord}
selprgbank(k);
{Filter 'Branch +' instructies eruit}
if (k=5) and (prg[pc,k] and SCO = $80) tben prg[pc,k]=prg[pc,k] and SDF;
{Schrijf naar programmagebeugen}
mem[SE200:(2*pc)]: = prg[pc,k];

end;
end;

end;

procedure init sys;
{Deze procedure initialiseert bet totale systeem}
begin

{Initialiseer het systeem aan host zijde}
maak RESET van de dsp actief;
maak HALT inactief;
maak HINT inactief;
maak HSIGNAL, HDATA, HCHOICE inactief;
maak HPRGBANKS5..0 inactief;
initialiseer interne status dsp in communicatie-geheugen;
{Initialiseer bet systeem aan dsp zijde}
{Laad systeem-programmatuur dsp}
prgload(l,sysprg_dsp);
schrijf op adres 0 in programma-bank 0 'Goto+ INIT';
maak RESET van de dsp inactief;
wacht;
maak RESET van de dsp actief;

end;

procedure pagramchoose;
{Deze procedure laat de gebruiker kiezen tussen een vaste of een flexibele selectie van de
toepassing van de parallelle poort}
begin

vraag gebruiker keuze vaste/flexibele selectie toepassing parallelle poort;
if keuze = vaste then
begin

schrijf op adres 0 in programma-bank 0 'RO = keuze';
schrijf op adres 1 in programma-bank 0 'CALL+ PAGRAMCHOOSE';
schrijf op adres 2 in programma-bank 0 'GOTO 2';

end
else

begin
scbrijf op adres S3ff in programma-bank 0 'CALL+ PAGRAMCHOOSE';
{Default waarde DPAGSEL=O}
{Let op! Melding geven als instructie overschreven wordt door gebruikersprogramma}



end;
end;

procedure check break;
{Deze procedure wacht op de melding van een break door de dsp of een 'halt'-commando
door de gebruiker. In de tussentijd geeft hij de DFLAGS van de dsp op het scherm weer.}
begin

{Bouw, indien nodig, het scherm opnieuw op}
scherm_opbouw;
repeat

{Toon de DlAGS op het scherm tijdens de emulatie-mode}
toon dflags;
{Ko~troleer een 'halt' en indien aanwezig halt de dsp}
if 'halt' then halt dsp;
{Kontroleer of DSIGNAL actief is}
check_signal(actief);

until DSIGNAL is actief;
end;

procedure comm_gebruiker;
{Deze procedure vraagt naar de keuze van de gebruiker. In deze procedure komt ook een
aanroep van de procedure pagram exch voor, om blokken datageheugen PAGRAM met de
dsp uit te wisselen. De communicatie verloopt hierbij op exact deze1fde wijze als bij
signal_dsp. Het enige verschil is dan dat nu de host met HCHOICE aangeeft of de dsp ook
een terug moet schrijven naar het datageheugen PAGRAM}
end;

procedure user interface;
{Deze procedu;e realiseert de user-interface}
begin

repeat
{Bouw, indien nodig, het scherm opnieuw op}
scherm_opbouw;
{Vraag keuze gebruiker en verwerk deze}
comm_gebruiker;

until emulatie mode;
end' -,

procedure signal dsp;
{De procedure r~a1iseert een communicatie via wederzijdse bevestiging met DSIGNAL en
HSIGNAL. De dsp begint hierbij met de communicatie}
begin

make_signal(inactief);
check_signal(actief);
make_signal(actief);



check_signal(inactief);
make_signal(inactief);

end;

procedure signal host;
{De procedure realiseert een communicatie via wederzijdse bevestiging met HSIGNAL en
DSIGNAL. De host begint hierbij met de communicatie}
begin

make signal(inactief);
chec(signal(inactief);
make signal(actief);
check-signal(actief);
make-signal(inactief);
check-signal(inactief);

end; -

{Hoofdprogramma}
begin

init_sys;
pagramchoose;
user interface;
maak RESET van de dsp inactief;
repeat

{Emulatie-mode}
check break;
signal=dsp;
{Break-mode}
user interface;
signai host;

until stop;
end.



Bijlage 27

Layout van een deel van de user-interface



LAYOUT VAN EEN DEEL VAN DE USER-INTERFACE

TOS HHHH PST IOF AAL HHHH ABL HHHH PI HHHH
HHHH OVFL 0 SGNM 0 SIX 0 IRST 0 R1 HHHH R9 HHHH EN 0 SILX 1010
HHHH OORL 1 ACA 1 SOX 1 ERST 1 R2 HHHH RIO HHHH RQ 1 SIX HHHH
HHHH VL 0 ACB 0 SlY 0 IINT 0 R3 HHHH R11 HHHH EN 0 SOLX 0101
HHHH V 1 ACR 1 SOY 1 EINT 1 R4 HHHH R12 HHHH RQ 1 SOX HHHH

C 0 PI02 0 IFA 0 lACK 0 R5 HHHH R13 HHHH EN 0 SILY 1010
RX HHHH Z 1 PIal 1 IFB 1 R6 HHHH R14 HHHH RQ 1 SlY HHHH
RY HHHH N 0 EI 0 IFC 0 R7 HHHH R15 HHHH EN 0 SOLY 0101
PC HHHH OaR 1 FQR 1 IFD 1 R8 HHHH RQ 1 SOY HHHH

z=:~.......,.-=u====~======-==~ ____ ~__----====~~~~==z=:=z=:~~-=-=~__===

MXL HHHH MYL HHHH RAMA
MSP HHHH LSP HHHH BSR 0101 HHHH: HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH
ACR HHHHHHHHHH =- ==-z=:===-=====I HHHH: HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH

~=====I PG H HHHH: HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH
A: AR HHH A HHH S HHH M HHH HHHH: HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH
B: AR HHH A HHH S HHH M HHH HHHH: HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH
R: AR HHH AHHH S HHH M HHH HHHH: HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH HHHH
=~~~=__ = z=:=====~=~~__=~=~==z=:======z=:====-==~~~z=:===z=:========~z=:==========

HHHH (ALU) ADDM (AAL,ABL,R15);
ACU(RAMB,ASAR) = ACU(RAMB);

HHHH (MPY) MPY (MXL,MYL,+ACRS);
ACU(RAMB,ASAR) = ACU(RAMB);

HHHH (BR) HI OR NOT LS -> GOTa HHHH;
HHHH (LOI)

ACU(RAMB,ASAR) = HHHH;

AC(A,INCA); AC(B,INCA); AC(R,INCA);
ACU(RAMA,ASAR) = ACU(RAMB);
AC(A,INCA); AC(B,INCA); AC(R,INCA);
ACU(RAMA,ASAR) - ACU(RAMB);
AC(A,INCA); AC(B,INCA); AC(R,INCA);
AC(A,INCA); AC(B,INCA); AC(R,INCA);
ACU(RAMA,ASAR) - ACU(RAMB);
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