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0.1

SAMENVATTING.

In dit verslag wordt een universele I/O-controller beschre

ven. Met deze controller kunnen alle huidige Peripheral

Devices worden aangestuurd en wordt de Central Processing

Unit van een computersysteem van deze besturingstaak ont

heven.

De beschreven I/O-controller zal blijken uit twee delen

te bestaan, te weten: de "channel"-controller en de device

controller. Van deze laatste wordt het ontwerp beschreven, als

mede de aanpassing die nodig is om er een schijvengeheugen

mee te kunnen aansturen.

Aan de hand van een aantal eisen zal blijken dat bij de

huidige stand van de techniek de controller alleen gerealiseerd

kan worden met microprogrammeerbare bit-slices.
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0.3

INLEIDING.

In dit afstudeerverslag wordt het onderwerp van een snelle,

universele I/O-controller besproken, en de toepassing hier

van voor een schijvengeheugen.

Een aanzet tot deze controller is reeds door i.r. A.M.G.

Claessen gemaakt in zijn afstudeeronderzoek (zie literatuur

opgave). Samen met een collega, R.W. Hoeke is dit werk gedeel

telijk herzien en het onderwerp aangepast aan nieuwe techno

logische ontwikkelingen. Er is een realiseerbaar ontwerp ge

maakt en daarvan zijn reeds enkele delen gebouwd.

In hoofdstuk I wordt aan de hand van de beschouwing van

enkele peripheral devices de historie van de I/O-controller

aangegeven.

Daarna worC:t in het tweede hoofdstuk nader ingegaan op een

schijvengeheugen of Direct Access Storage Device. Ook de

Iomec 2002 disc-drive, die door de beschreven controller be

stuurd zal moeten worden, komt in dit hoofdstuk ter sprake.

Hiervan zullen dan enkele voorwaarden worden afgeleid, waaraan

de universele I/O-controller zal moeten voldoen.

Vervolgens zal in hoofdstuk III de gondgedachte achter het

ontwerp van de controller worden besproken en wordt het geko

zen concept duidelijk gemaakt. Het zal blijken, dat aan de

eis dat de controller universeel moet worden, voldaan kan

worden door de machine programmeerbaar te maken. Een micro

processor blijkt hiervoor te traag te zijn, zodat gekozen gaat

worden voor een microprogrammeerbare machine.

In het daarop volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de hard

ware realisatie van het geheel. Hierin wordt de volledige

schematuur en ook de bijbehorende timing-diagrarnmen gegeven.

Tot slot zal in het laatste hoofdstuk een aanzet worden ge

geven voor de extra hardware en de programmatuur, die nodig

zijn om een schijvengeheugen met deze controller te kunnen

besturen.



HOOFDSTUK I.

1.1. Peripheral devices en hun besturing:

Een processor heeft voor zijn werking op de eerste plaats pro

grammatuur nodig en daarnaast vaak ook gegevens. Zowel de

programma's als de gegevens worden door de Central Processing

Unit (CPU) ingenomen als binaire data. Het onderscheid tussen

beiden wordt door de processor zelf gernaakt. Ook de resultaten,

na bewerklng van de CPU, moet worden doorgegeven. Alle devices

die dit soort datastromen uitwisselen met de processor noemt

men peripheral devices. Hierin kan men nog twee groepen onder

scheiden, namelijk die peripheral devices die de communicatie

tussen de processor en de mens verzorgen. Hiertoe behoren o.a.:

kaartlezer, regeldrukker, ponsbandlezer, teletype en CRT-terminal.

De andere groep bestaat uit devices die voor interne dataopslag

of verwerking in een computersysteern zorg dragen. Tot deze groep

behoren o.a.: magnetic tape unit, disc drive, drum en card strip.

De peripheral devices moeten op de juiste wijze worden aan

gestuurd. Zij bezitten alle controle signalen waarmee ze kunnen

worden bestuurd, en statussignalen waarvan hun werking kan wor

den afgelezen. Voor deze aansturing zijn de operating systemen

van wat oudere computers een aantal I/O-handlers aanwezig. Dit

zijn subroutines, die ieder de juiste besturing voor een van de

aangesloten peripheral devices verzorgen. Daar de aansturing van

met name disc drives en magnetic tape units nogal uitgebreid

is, vergen deze I/O-handlers een behoorlijke geheugenruimte. Maar

nog belangrijker dan deze geheugenruimte is wel dat het uit

voeren van deze routines relatief veel Cpu-tijd in beslag neemt.

2.1. Historsche ontwikkeling van de I/O-controller:

De aan het eind van de vorige paragraaf genoemde aansturing

van peripheral devices noernt men geprograrnrneerde I/O,omdat de
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CPU zelf de complexe sequenties van bitpatronen voor het device

genereert, afhankelijk van de status die van het device komt.

Ret principe van geprogrammeerde I/O voor een device is in

figuur 1.1. getekend.

A

In
Status

~

~

L

Out Control J I/OCPU r
----- Device

A l
In /

,
Data

\
Out ~

,
figuur 1.1. Geprogrammeerde I/O

In meer modernere en complexere computersystemen wordt de be

sturingstaak van peripheral devices toegewezen aan een stuk auto

nome hardware. De CPU behoeft hierbij aIleen maar meer aan te

geven of het een input of output operatie betreft, en waar de

bijbehorende data kan worden opgehaald. De controller zorgt dan

zelf voor de verdere afwikkeling van het proces. Dit is in de

volgende figuur aangegeven.

Veelal wordt de toegevoegde hardware in twee delen opgesplitst,

die in de literatuur worden aangeduid met "channel"-controller

en device-controller. De eerste zorgt voor een correcte aanpas

sing aan de CPU-zijde. Ret haalt de data op uit het werkgeheugen

van de CPU, of stuurt deze er naar toe.

Ret tweede deel de device-controller, draagt zorg voor de

juiste besturing van het bijbehorende peripheral device. Daar

toe zet dit blok de commando's van de CPU om in de juiste

sequenties van bitpatronen voor de besturingslijnen naar het

device. Bovendien wordt het datatransport gecontrolleerd door

het bekijken van de device-staus en door het toevoegen en
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figuur 1.2. I/O-Controller.

checken van foutencorrigerende codes aan de te versturen data

stroom. Aan de hand van mogelijk daarbij optredende fouten moet

deze device-controller geheel autonoom de juiste stappen onder

nemen ter indicatie ervan. Samenvattend zijn de taken van de

device-controller de volgende:

- het vertalen van de commando's naar voor een device

specifieke sequenties van bitpatronen.

- Ret controleren van de functie en de toestand van

het device aan de hand van de status en eventuele

foutmeldingen genereren voor de CPU.

- het besturen van het datatransport.

- het controleren van dit transport.

De eerste controllers waren schakelingen opgebouwd uit zgn.

"wilde" logica. Ret is duidelijk dat deze slechts ontworpen kon

den worden voor een CPU en voor een device, en dus zijn ze zeker

niet universeel te noemen. Universeel zouden ze misschien weI

kunnen worden als ze gebruik zouden maken van geprogrammeerde

I/O. De controller is in dat geval een los van de CPU staande
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processor geworden. Dit blijkt ook de volgende stap te zijn

geweest in de ontwikkeling van de I/O-controllers. De program

matuur voor deze controllers is opgeslagen in een microprogram

mageheugen, ook weI Control Store genoemd. De logica in de

controller wordt hierbij gestuurd door een sequentie van bit

patronen, microprogrammawoorden, in dit Control Store. Dit Control

Store kan opgebouwd zijn uit Read Only Memory, of zoals recenter

het geval is uit Random Access Memory. Dit laatste heeft als

voordeel dat op een simpeler manier de inhoud gewijzigd kan

worden. Ret nadeel is evident. Men dient het Control Store,

opgebouwd uit RAM, steeds opnieuw te vullen wanneer de machine

wordt opgestart. Ret principe van deze microprogrameerbare con

troller in in figuur 1.3. getekend.

CPU

Buffe

Device

figuur 1.3. Micropr~grammeerbareController.

In de ze figuur zijn vier gedeelten te onderscheiden. Dit zijn

de twee interfaces, die een hardware aanpassing geven aan de

kanaalzijde en aan de device kant. Deze laatste interface kan

bijvoorbeeld parallel-serie en serie-parallel omzetters bevat

ten. Verder is in het figuur het genoemde Control Store getekend.

Als laatste is ook nog een buffer noodzakelijk, dat evenwel

weinig capaciteit behoeft te hebben en uitsluitend dient om even

tuele vertragingen tussen de beide interfaces op te vangen.

De in figuur 1.3. getekende controller is inderdaad universeel

van opzet. Door veranderingen van het.microprogramma en het
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vervangen van een van beide interfaces is deze controller ge

schikt te maken voor een ander device, of zelfs een ander cpu.
Hierbij gaan we er dan wel vanuit dat de snelheid van de control

ler voldoende is.

De ontwikkeling van de controllers gaat echter nog verder. De

laatste stap is een controller met twee gescheiden controlstores.

Zoals in figuur 1.4. op de volgende pagina is te zien,komt hier

bij de scheiding in "channel"- en device-controller al beter

tot uiting. Deze architectuur heeft de volgende voordel&n.

Allereerst zijn beiden control stores ieder voor zich kleiner

dan die in figuur 1.3., omdat ze ieder een beperkte taak hebben.

Wanneer nu een aanpassing aan een ander device is gewenst, dient

er minder programmatuur te worden gewijzigd. Een tweede voordeel

is het feit dat, omdat de beide controller delen onafhankelijk

werken, de mogelijkheid bestaat dat ze elkaar kunnen testen bij

mogelijke fouten van een van beide. Er kleeft echter ook een

nadeel aan deze opzet. Het buffergeheugen dient aanzienlijk

groter te zijn, omdat de beide delen de informatie van elkaar

over moeten nemen en ieder voor zich een datatransport op moet

zetten. Verder is er in dit een directe communicatie moge

lijkheid tussen de beide controllers noodzakelijk. Dit laatste

wordt door een communicatiebus verzorgt.
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HOOFDSTUK II.

2.1. Direct Access Storage Devices.

Een Direct Access Storage Device (D.A.S.D.) is een zgn.

achtergrondgeheugen in een computersysteem, waarop grote hoe

veelheden informatie kunnen worden opgeslagen, die toch relatief

snel toegankelijk zijn. Onder de naam D.A.S.D. worden verstaan

de disc drive, drum en cardstrip. Gezien de afstudeeropdracht

beperk ik me in dit verslag tot de disc drive.

De disc bestaat uit een aluminium schijf waarop een laag

magnetiseerbaar materiaal is aangebracht, welke de informatie

drager is. Deze schijf wordt door een lees/schrijfkop beschre

ven in concentrische cirkels, de tracks. Heeft de schijf twee

gemagnetiseerde oppervlakken, of zlJn er meerdere schijven op

een as gemonteerd, een zgn. disc-pack, dan wordt er voor ieder

beschrijfbaar oppervlak een aparte lees/schrijfkop toegepast.

Dit is enigszins geproportioneerd in de volgende tekening aan

gegeven.

figuur 2.1. Disc-Drive
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Deze koppen zlJn dan op een kamvormige constructie geplaatst,

die door een mechanisme in het pack kan worden geschoven. AIle

tracks die in een bepaalde stand van de kam, door het adresseren

van een andere kop bereikt kan worden, noemt men een cylinder.

Het positioneren van de kamvormige constructie op een bepaalde

cylinder zal enige tijd vergen. Dit wordt aangeduid met de seek

tijd. Voorts zal het tengevolgen van het draaien van de disc

enige tijd duren voor de gewenste plaats zich onder de lees/

schrijfkop bevindt. Dit noemt men: rotational delay. De som

van deze beide tijden is de access time van de disc, ofweI

de tijd die nodig is om een willekeurige plaats op d~ disc te

bereiken.

Om U een indruk te geven van de grootte orden van deze tijden

in de praktijk. De omwentelingssnelheid van een moderne disc be

draagt 2400 rpm., zodat de gemiddelde rotational delay 12,5 ms.

bedraagt. De gemiddelde track-to-track delay bedraagt onge-

veer 25 ms ••

; Enkele algemene begrippen die betrekking hebben op een hoeveel

heid data zijn file, record en field. Hierbij moeten we onder

scheid maken of met deze hoeveelheid data programmatuur wordt

bedoeld, of dat het een databestand (bijv. in een administratie)

betreft.

~. In het eerste geval is de file de voor de gebruiker belang

rijkste hoeveelheid informatie. In een file staat data die

voor deze gebruiker bij elkaar hoort. Zoln file bestaat uit een

of meer records, welke een fysische eenheid van informatie is.

Heeft men het echter over een databestand, dan is de record

voor de gebruiker het meest belangrijk. Zoln record i~ dan een

verzameling informatie over een individu of item. De soort en

hoeveelheid informatie die een record bevat, hangt af van het

doel waarvoor deze wordt gebruikt. Bijvoorbeeld een record be-
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treffende een bepaald product omvat bijV. het aantal, de prijs,

de leverancier, de kleur enz ..

De record is dan onderverdeeld in fields. Deze beschrijven de

verschillende aspecten van het individu of item waarop de record

betrekking heeft. De record wordt een-eenduidig geldentificeerd

door een key-field. ZO kan in een loonadrninistratie de naam van

de werknemer het key-field Z1Jn.

Een verzameling van soortgelijke records noemt men een file.

In het bovenstaande voorbeeld van de loonadrninistratie is er

een file met de adressen van de verschillende werknemers, en

een file met hun leeftijden, enzovoorts.

In het bovenstaande is de indeling van de informatie gegeven,

zoals de gebruiker die aanhoudt. In de rekenrnachine wordt de

data echter op een andere wijze ingedeeld, namelijk in blocks.

Een block is de grootste hoeveelheid informatie die per keer

tijdens een IjO-operatie van of naar een device wordt getranspor

teerd. Wat de grootte van zoln block betreft moeten we onder

scheid maken tussen drie gebruikelijke methoden.

1. De disc kan voorzien zijn van inkeepingen aan de rand,

welke het oppervlak in een aantal sectoren van gelijke

grootte verdelen. Men spreekt dan van een hard~sectorized

disc. De elektronika in de drive geeft door pulsjes aan

waar de overgangen van de sectoren zich bevinden. Van

deze pulsen kan men gebruik maken voor het lezen of

schrijven in een bepaalde sector. De blockgrootte hangt

dan samen met deze vaste indeling in fysische sectoren.

2. Een tweede methode is, dat een disc voordat deze wordt

beschreven, door de gebruiker in een aantal sectoren wordt

ingedeeld, waarvan de grootte wordt aangepast aan de

te verwachten blockgrootte (Soft-Sectorized-Disc). De

sectorscheiding wordt hierbij aangegeven met magnetische

merktekens tijdens het zgn. formatten van de disc. Het

voordeel is dus dat de sectorgrootte aangepast kan·worden,
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maar wanneer men toch een afwijkende hoeveelheid infor

matie wil opslaan dan zullen meerdere sectoren moeten

worden gebruikt voor de opslag van die informatie. Ook

bij deze methode is dus de blockgrootte vast.

3. De laatste methode is de IBM-methode. Hierbij is de block

grootte variabel, hetgeen dus een efficienter gebruik

van het nuttig oppervlak van de disc oplevert.

De eerste twee methoden zijn grotendeels identiek daar de block

grootte vast ligt door of de fysische indeling in sectoren,

of de door de gebruiker aangebrachte indeling met behulp van

magnetische sectormarks. AIleen de IBM-methode is duidelijk

verschillend. In de volgende paragrafen worden deze methoden

wat nader besproken, te beginnen met de laatste.

2.2. IBM-methode van trackindeling.

IBM deelt de tracks op een disc in zoals in figuur 2.2. op

de volgende pagina is getekend. Het begin van de track wordt

aangegeven met een indexmarker. Het eerste daarop volgende block

is het Home Address Block (HAB). Dit is het enige block dat

slechts uit I subblock bestaat. Het dient ter aanduiding van de

cylinder en de head, die bij de track behoren. De flag in

de HAB geeft aan of de track goed of defect is.

Het volgende block is het Track Descriptor Base Block (BO).

Bij een normale track staat in het Count Subblock van BO de

zelfde identificatie als in de count van het Datablock (figuur

2.3.). Is de track defect, dan staat in de count het adres van

de alternate track, en in de count van de alternate track wordt

weer verwezen naar de vervangende, defecte track.

Vervolgens volgen een of meer Datablocks, waarvan de indeling

in figuur 2.3. is getekend. Hierin vindt men eerst het count

subblock, welke het begin van een block aangeeft. Bovendien iden

tificeert het het block door het tracknummer en het volgnummer

van het block op de track. Het beschrijft ook de volgende sub

blocks.
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De subblocks worden onderling gescheiden door een inter 

sUbblock-gap, ISBG.

Tussenieder van de beschreven blocks bevinden zich inter

block-gaps, IBG. Deze gaps hebben verschillende taken:

- ze scheiden de opeenvolgende blocks en subblocks.

- ze geven de controller enige tijd om een taak

uit te voeren.

- ze bevatten timingsignalen om de elektronika te

synchroniseren met de data op de disc.

De gaps bevatten dus weI degelijk informatie, en hun indeling

is in figuur 2.4. aangegeven. De lead byte geeft aan dat er

een gap voIgt. Dus na het laatste datablock op een track voIgt

geen lead byte meer. Daarna voIgt een lead area waarin de control

ler tijd heeft om zlJn taken uit te voeren. Vervolgens komt er

een Variable Frequency Oscillator Area, waarin de controller

kan synchroniseren. Daarna voIgt een Address marker die het

volgende subblock als countsubblock aangeeft. Als laatste

voIgt nog ee~ync byte, die het begin van een databyte aangeeft,

en waarop de serie-parallelomzetter in de controller kan

synchroniseren op woorden.

De verschillende gaps die op kunnen treden hebben aIle de

bovengenoemde indeling, maar ze zijn van elkaar te onderscheiden

door de lengte van de verschillende areas in die gaps, en

hun inhoud.

2.3. Trackindeling in sectoren.

Bij deze methode is de track ingedeeld in vast sectoren, hetzij

door aangebrachte sectorinkepingen op de disc-omtrek, hetzij door

magnetische marks.

De kleinste adresseerbare hoeveelheid informatie is in dit

geval steeds een block van een dusdanige lengte dat hij juist

in zoln sector past. De CPU dient de weg te schrijven data in

zulke blocks op te delen alvorens deze op de disc worden opge

nomen. Wanneer deze indeling niet een geheel aantal malen gaat,

wordt de geheugenruimte op de disc dus erg inefficient ge

bruikt. Daartegenover staat dat de controller voor een sector
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disc tamelijk eenvoudig kan zlJn, en dat het mogelijk aantal

commando's voor deze controller gering is.

Nu de layout van een track bekend is, ziet men al dat aan

de controller nogal wat eisen worden gesteld. In het geval van

de IBM-methode dient hij onderscheid te kunnen maken tussen de

verschillende subblocks en gaps. Bovendien is het aantal disc

commando's tamelijk uitgebreid. Wordt de sector disc toegepast,

dan is dit aantal veel geringer, maar dan dient in de controller

toch nog bijvoorbeeld de mogelijkheid te worden ingebouwd om

headers of keywoorden te vergelijken. Hoe deze problemen in het

ontwerp zijn opgelost, wordt in het volgende hoofdstuk van dit

verslag behandel~.

2.4. Iomec 2002 Disc Drive.

De disc drive die door mij met behulp van de universele 1/0

Controller bestuurd moet worden, is een drive van het merk Iomec.

Deze drive heeft twee disc's, waarvan een vast in de drive is

gemonteerd en de andere uitwisselbaar is. De beide disc's zijn

voorzien van inkeepingen voor een indeling in 24 sectoren.

Op de volgende pagina zijn de specificaties van de Iomec 2002

Disc Drive weergegeven.

De toegepaste registratiemethode bij deze drive is de Non

Return to Zero (NRZ)-methode. Het principe hiervan is in de

onderstaande figuur weergegeven.

Binary:

Writing
current:

II 1 1 1'1 0
1

0
1 0 lal·\11

-~L-Ftr·

Readback
voltage: •

figuur 2.5. Non Return to Zero-Methode.
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Tabel 2.1.

Specificaties Iomec 2002 Disc Drive:

Capacity 203 cylinders

812 tracks

19,200 sectors

(3 spares)

(12 spares)

(24 sector:track mode)

Drive

Cylinder

Track

Sector

Full track 24 sector:track

48,000,000 39,321,600 Bits

6,000,000 4,915,200 Bytes

120,000 99,304 Bits

15,000 12,288 Bytes

60,000 49,152 Bits

7,500 6,144 Bytes

2,048 Bits

256 Bytes

Access times (including head

track-to-track

settling):

35 ms

95 ms

20 ms

average random move

average rotation delay

technology:Recording

bit density

track density

recording format

data transfer rate

clock frequency

bit cell time

disc rotational speed

number of heads

:2200 bpi (innermost track)

100 tpi

double frequency

1,56 Mbits/sec (nominal)

3,12 Mbits/sec (nominal)

640 ns (nominal)

1,500 rpm

4
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Bij deze methode verandert de stroom aIleen van richting als

er een verandering in de signaalinformatie plaatsvindt. Bij het

schrijven loopt de stroom dus in een vaste richting voor

een 1 en in tegengestelde richting voor een O. De ouqe infor

matie op de disc wordt overschreven, zodat deze niet tevoren

gewist behoeft te worden. NRZ is niet self-clocking. Dit

wordt in deze disc echter ondervangen door het aanbieden van

double frequency write data. Het principe hiervan is in

figuur 2.6. getekend. Bij het teruglezen van de data van de

disc maakt een Variabel Frequency Oscillator, die in de drive

is ingebouwd, hiervan weer de orginele data. Tevens levert deze

VFO een serial read clock signal, waarmee de data verder kan

worden verwerkt.

Serie da ta -.J ___o__---'- o f t L
D.F.Data

F 1:-
..

-;:.

1\
U &.

1:Write o~j= - - - t- f
current

Read s igna~ .;..Jl....-"""\U..-----JA"'-----""",.----..."I\""-....",r---JU

D.F.Read
data '-------'('-------

Serial r~ad ..~
dqta

o •
, ,

figuur 2.6. Principe van Double Frequency Data

De drive heeft ingebouwd al een stut logica, dat onder andere

een drive interface, servo arithmetic logic, read/write amplifier

en een power supply omvat. Het blokschema van deze elektronika

is infiguur 2.7. getekend. De drive interface wordt door een

adresbus, een status- en een controlbus met de controller ver-



l4A..,r.
"ANe.

TIlT
l'1oZlUlf

2.10

~

Plth"t-
i"'T•••'1tC.. IN A,'T. bAT~ H

•

·,

+r,,~.

• ,"" JIC;..
r

- I'" J1~

figuur 2.7. Iomec 2002, ingebouwde elektronika.
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bonden. De signalen op deze bussen zijn vermeld in tabel 2.2 ..

Hierbij staan ook de aansluitingen van de Amphenol connector:

AMP 57-40500.

Tabel 2.2. Bussignalen 2002 Disc Drive.

Signal AMP 57-40500 pin

- address bus 0 35

" " 1 13

" " 2 28

" " 3 16

" II 4 8

" " 5 36
II II 6 10
II " 7 32

- set cylinder 37

- select head 1 18

- read gate 5

- write gate 27

- erase gate 9

- drive select 41

- drive ready 14

- access ready 6

- seek incomplete 38

- drive unsafe 29

- sector pulse R 15
II " F 44

- index pulse R 17

" " F 34

- DF write data 2

- serial read data 3

" II clock 1

- Gnd. 26
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Door middel van deze signalen is het mogelijk de drive een

access te laten uitvoeren, ofweI de data op een disc te schrij

ven, dan weI te.lezen. Ook kan de controller de status van de

drive opvragen. Hoe deze operaties worden uitgevoerd, wordt in

het volgende besproken.

Access Function: Wanneer de controller daar opdracht toe geeft,

verplaatst de drive de arm waarop de koppen zijn gemonteerd

naar een van de 203 bereikbare cylinders. Daartoe zet de

controller op de address-bus het adres van de gewenste cylin

der, en vervolgens active!t hij de set cylinder lijn. Hierop

latched de eleltronika in de drive het adres en verplaatst

de arm naar deze cylinder. Als de verplaatsing is uitgevoerd

wordt access ready geactiveerd. Wanneer er een fout optreedt

in deze verplaatsing, dan komt het signaal seek incomplete

op en dient de controller te reageren met een seek cylinder

zero.

Write Data: Er kan aIleen data op de disc worden geschreven

wanneer de access functie is gelukt. Daarna wordt de juiste

track in de cylinder gekozen doo~iddel van de signalen:

select fixed disc en select head 1 .. Vervolgens set de control

ler de write gate en de erase gate en voorziet de drive van

double frequency write data.

Wanneer aIle data is weggeschreven reset de controller de

write gate, en minimaal 25,6 microsec. later ook de erase

gate. Dit laatste is noodzakelijk om de Tunnel Erase tussen

naburige tracks te voltooien. Het principe waarop dit berust

is in figuur 2.8. weergegeven.

Read Data: Het lezen van data van de disc is aIleen toege

staan als de access functie is gelukt, en de juiste track

in de cylinder is geadresseerd. Door de read gate te activeren

levert de drive de serial read data, die door de VFO al uit

de double frequency data is uitgesplitst. Bovendien levert
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figuur 2.8. Principe Tunnel Erase.
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de drive daarbij de serial read clock, die in het midden

van de datapulsen valt en dus gebruikt kan worden voor het

klokken van de serie-parallel omzetter.

Status Reporting: De drive zet de status op de interfacelijnen

naar de controller wanneer de drive select lijn door deze

laatste is geset. Deze dient altijd geset te zijn tijdens

een van de bovengenoemde operaties. De status geeft aan of

de drive al dan niet ready is om een opdracht uit te voeren,

of de access functie is uitgevoerd en of de juiste cylinder

is gevonden.

Ook worden sector- en indexpulsen gegeven, die afgeleid

zijn van de inkepingen op de vastgemonteerde disc (F),

resp. de uitwisselbare disc (R). Deze sectorpulsen hebben een

herhalingstijd van 1,75 ms (24 sectoren). De indexpulsen

komen eenmaal per omwenteling voor, dus om de 40 ms. In de

drive elektronika worden deze indexpulsen tevens gebruikt om

te detecteren of het disc-toerental niet beneden een grens

waarde~ komt. Dit is noodzakelijk om in geval powerfailure

de lees/schrijfkoppen, die normaal door een luchtlaagje

worden gedragen, van de schijven te lichten teneinde bescha

diging ervan te voorkomen.

Uit dit hoofdstuk kan men enige eisen afleiden die aan de con

troller gesteld zullen moeten worden, wanneer deze zoals hier

het geval is , aIle intelligentie moet bevatten voor het correct

aan sturen van de disc drive. In paragraaf 2.3. is reeds genoemd

de mogelijkheid tot het onderscheiden van de verschillende

blocks en subblocks en het kunnen controleren van headers en

keywoorden. Voorts dient de controller voor de Iomec disc

drive adresSen te genereren, de datastroom om te kunnen zetten

in double frequency write data, en tot slot ook nog te kun-

nen testen op de machine-status en aan de hand daarvan beslis

singen te nernen voor de te ondernemen acties.
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In het volgende hoofdstuk wordt uit deze eisen een control

ler ontwerp afgeleid. Eerst wordt echter nog ingegaan op de

realisatiemogelijkheden.
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HOOFDSTUK III.

3.1. Realisatiemogelijkheden van de I/O-Controller.

Vooraleer we iets over de realisatiemogelijkheden kunnen

zeggen, moeten we eerst een indruk krijgen van de baudrate van

de datastroom die de controller moet kunnen verwerken. Daar

het de bedoeling is om de controller universeel van opzet te

maken zodat al de momenteel verkrijgbare peripheral devices

ermee bestuurd kunnen worden, kunnen we ons beperken tot een

van de snelste, huidige devices, namelijk de disc drive. Om

U een indruk te geven van de grootte van de datarate hetvolgende:

De baudrate van: - magnetic tape unit: 1,25 Mbyte/sec.

- disc drive 3,22 Mbit/sec.

Toch beschouwen we de disc drive, omdat wanneer de technologie

een stap verder zal zijn, het waarschijnlijk is dat men de ver

schillende tracks in een cylinder parallel uit gaat lezen, waar

door de datarate van de disc drive dan meteen 3,22 Mbyte/sec.,

of nog meer wordt.

Omdat we de controller ook in de nabije toekomst nag graag

voor dit type devices willen gebruiken, is de eis aan de

datarate voor de controller gesteld op 10 Mbyte/sec •• In het

verloop van dit.verslag zal hier om praktische redenen toch nog

enigszins van af worden geweken en wordt de baudrate terugge

bracht tot 6 Mbyte/sec., hetgeen nog een veelvoud is van de mo

menteel praktisch haalbaren waarden VQor peripherals.

Wanneer we nu uitgaan van een baudrate van 10 Mbyte/sec.,

is het al snel dUidelijk dat hieraan niet voldaan kan worden door

de controller te ontwerpen met behulp van een microprocessor.

Zelfs wanneer een DMA-kanaal wordt toegepast is de te behalen

baudrate nog maar 1 Mbyte/sec. bij de huidige microprocessoren.

Er is echter nog een andere oorzaak waarom een microprocessor

niet kan worden toegepast. Dat is namelijk de eis dat de van de

disc gelezen data op keywoorden en headers moet worden ge-
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controleerd. Dit controleren dient echter te geschieden met de

baudrate waarmee de data van de disc afkomt. Er is geen enkele

microprocessor die met die snelheid een vergelijking uit kan

voeren. Wil men toch een microprocessor toepassen, dan zal men

of de datarate terug moeten nemen middels een buffer tussen het

device en de controller, of men zal een hardware comparator

moeten toepassen die buiten de microprocessor om de data con

troleert. De eerste mogelijkheid wordt verworpen omdat hiermee

de baudrate drastisch wordt verlaagd. De tweede oplossing is

ook nieE te prefereren, daar hierdoor het universele karakter

van de controller verloren gaat. Daaromzal een andere oplossing

moeten worden gezocht voor de realisatie van de controller.

Een mogelijke realisatie kan zoals in hoofdstuk 1 al is

genoernd, bestaan uit de toepassing van microprogrammeerbare

bouwstenen. In deze componenten is gebruik gemaakt van Bipolaire

Large Scale Integration waarmee aanmerkelijk hogere snelheden

gehaald kunnen worden.

Alvorens echter op deze bouwstenen in te gaan wordt eerst

het begrip microprogrammeerbaar wat nader toegelicht.

3.2. Principe van Microprogrammeren.

Een hardware ontwerp met een min of meer complexe structuur,

zoals bijvoorbeeld een computer, heeft al zeer snel een groot

aantal controle signalen nodig. Vroeger werden deze signalen in

een ingewikkeld stuk hardware gegenereerd, dat echter weinig ge

structureerd van opbouw was en daarom "wilde" logica wordt

genoemd. Veranderingen kunnen hierin nauwelijks meer worden aan

gebracht en daarom zocht men al snel naar een andere oplossing

om die controlesignalen te genereren. Men kan de logische

niveau's op die controle lijnen beschouwen als een binair woord

(ter breedte van het aantal controle lijnen), dat in de tijd steeds

een andere binaire waarde aanneemt. Deze woorden kan men opslaan
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in een geheugen (het control store), en door nu maar snel genoeg

de juiste woorden te adresseren verkrijgt men de gewenste

controle signalen. De adressen voor het control store komen

uit een apart blokje, de sequencer. Zie figuur 3.1 ••

S6Cj,UEA,lCIR AODReu-. cowTRoL

SToR6

~"

Bl"STVA .... ~ I
8."I\,IC:H-IIIDl>lIe~S .,,'tI.lCiN

V~

TE IESTII-.1V
Co..,nirif

~CItAkfL,'IIf(i;

KLok

figuur 3.1. Principe. van Microprogrammeren.

Deze sequencer kan op twee man~eren dat adres genereren, n.l.

door intern het vorige adres met een op te hogen (continue), of

door al dan niet afhankelijk van een conditie die optreedt in

de eigenlijke schakeling, te kiezen voor een branch address

(jump or conditional jump). Dit branch address en de besturings

signalen voor de sequencer logica komen ook uit het controle store.

De woorden in dit geheugen worden vaak ingedeeld in verschillende

velden, waarbij de naam van dat veld aangeeft voor welk deel van

de schakeling de besturingssignalen dienen (bijvoorbeeld

sequence-field en branch-address-field) •

De snelheid van het geheel, dus in feite de tijd tussen

twee op een volgende veranderingen op een controle lijn is

afhankelijk van de vertraging in de te doorlopen weg. Deze weg

is in figuur 3.1. de volgende: sequencer-control store

schakeling-sequencer. Wanneer de vertraging te groot blijkt
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te zijn, is het mogelijk in de gegeven configuratie een

pipeline register toe te passen, wat dan ook vaak wordt gedaan.

Oit register komt aan de uitgang van het control store. Het

voordeel hiervan is dat het control store al een nieuw adres

kan aangeboden krijgen, zonder dat de besturingssignalen voor

de schakeling tijdens de momentane machineslag reeds veranderen.

Men wint zodoende dus de access time van het control store.

Oit is in de volgend~_~i~uu~_ge~~~~e~n~d~.~__~ _

I I
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figuur 3.2. Principe van Pipeline Register.

Een nadeel van deze methode is dat bij het uit voeren van

conditionele sprongen de conditie te laat bekend is. Op het

moment dat de sequencer deze ontvangt, staat er al een nieuw con

trole woord voor het pipeline register te wachten om te worden

ingeklokt. Oit woord moet dan dus steeds een dummy slag veroor

zaken, waarin de schakeling geen operatie uitvoert. Maar omdat

de meeste microinstructies geen conditionele instructies Z1]n,

is er bij deze methode toch aanzienlijke tijdwinst te behalen.

Hiermee is het principe van microprogrammeren aangegeven. Meer

informatie hierover is in de literatuur voldoende bekend.
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3.3. Microprogrammeerbare Bouwstenen.

In de vorige paragraaf is al gedeeltelijk de opbouw van

een microprograrnmeerbare machine aangeduid. Het gedeelte van

deze machine waar uiteindelijk de controle signalen voor bedoeld

z1Jn is daar echter als een blok, aangeduid als "te besturen

schakeling" getekend. Wat in dit blok moet worden ingevuld

hangt natuurlijk af van wat men wil realiseren. Betreft het

bijvoorbeeld een microcomputer, dan bevat dit blok de eigen

lijke rekeneenheid ofwel de ALU (arithmetic logic unit) en

de verschillende I/O-poorten. Dit is in de schets van figuur

3.3. getekend.

Mi<C..
~OC"''''N

"eN."y

figuur 3.3. Microprogrammeerbare Computer.

De componenten waaruit dit blok wordt opgebouwd moeten ook te

besturen zijn met behulp van bepaalde fields in het controle

woord en bovendien dienen ze erg snel te zijn om de vertraging

die in de vorige paragraaf is genoemd, zo klein mogelijk te

houden. In deze paragraaf komen deze componenten stuk voor stuk
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aan de orde en wordt een vergelijking gemaakt tussen com

ponenten van verschillende fabrikanten. Dit laatste om de

keuze die in het uiteindelijke concept is gemaakt, te recht

vaardigen.

Sequencerbouwsteen. Deze bouwsteen heeft in werkelijkheid

meer mogelijkheden om een nieuw adres te genereren dan die welke

in paragraaf 3.2. zijn vernoemd. ZO zijn er sequencers waar-

bij het branch address van verschillende sources afkomstig kan

zijn. Sommigen hebben een ingebouwde stack, zodat ook subroutines

in microprogramma's gemaakt kunnen worden. Verder zijn er

nog verschillen in de conditielogica die ingebouwd kan zijn.

In de volgende tabel zijn enkele verschillen aangegeven tussen

twee van de meest gebruikte sequencerbouwstenen. De eerste

is de 3001 Microprogramma Control Unit van Intel. De andere is

de AM 2909 Microprogram Sequencer van AMD.

Tabel 3.1.

3001

minimale klokperiode: 85 ns

address sources programcounter

conditie logica

adresbreedte

ingebouwd, waar

door (un)condi

tionele branch

address wordt

bepaald.

9 bits

AM 2909

80 ns

1) programcounter

2) stack

3) intern register

4) direct inputs

extra IC noodzakelijk

(AM 29811) die afhanke

lijk van conditie de

functie inputs voor de

2909 aanpast.

4 bits

Opmerking: De 3001 MCU heeft dan weI ingebouwde condd.tielogica,

maar de mogelijke branch addresses zijn niet vrij te

kiezen maar liggen vast door de waarde van de

programcounter in de jump table.
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ALU-bouwsteen: Deze kan een deel zlJn van de schakeling die

door de controlesignalen uit het control store wordt bestuurd.

Het voert rekenkundige en logische bewerkingen uit op de data

aan de ingang. De verkrijgbare ALUls van verschillende fabrikan

ten vertonen nogal wat verschillen. In tabel 3.2. worden met

elkaar vergeleken: de 3002 Central Processing Element (CPE)

van Intel, en de AM 2901 Microprocessor Slice van AMD.

Tabel 3.2.

3002..............
minimale klokperiode (1): 100 ns

breedte van de ALU 2 bits

AM 2901

105 ns

4 bits

aantal interne registers:

mogelijke functies

11 registers 16 registers

1) 2 1 s complement 1) 2 1 s complement

2) logische: And, Or 2) logische: And,

Not, Exor Not, Exor, Or

3) increment/decrement 3) increment/

decrement

status flags

aantal input-bussen

aantal -output-bussen

4) shift left/right

5) bit testing, zero

detection

carry

3: K,M,I-bus

2: Data- en Address

4) shift left/

right

carry, sign, zero,

overflow

1: D-bus

1: Y-bus

1) De opgegeven minimale klokperiode geldt slechts voor een

slice. Wordt een carry-lookahead-generator toegepast, wat voor

beide fabrikaten mogelijk is, dan wordt de klokperiode aanzien

lijk langer.

Verder kan over deze ALUls nog opgemerkt worden, dat bij beiden

de ALU-operatie op twee sources wordt uitgevoerd. In het geval
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van de 3002 kunnen dit zijn: K-inputbus

I-inputbus

M-inputbus

een van de 11 interne registers

accumulator register

Bij de 2901 van AMD zijn deze sources:

D-inputbus

twee van de 16 interne registers

accumulator register

Omdat het van belang is ter motivatie van de te maken keuze

in het concept van de controller, wil ik nog even ingaan op

de mogelijkheden van de beide genoemde slices om vergelijkingen

uit te kunnen voeren. Bij de 3002 kan deze vergelijking direct

gernaakt worden tussen de data op twee van de ingangsbussen.

Met name de K-bus leent zich daar bijzonder voor, daar deze

een van de beide andere kan maskeren.

In het geval van de AMD 2901 kan aIleen worden vergeleken

tussen data in twee interne registers, of in een intern regis

ter en de D-bus.

Hiermee wordt direct de uiteindelijke keuze duidelijk. Het

blijkt namelijk dat vergelijking van een snelle datastroom in

het geval van de 3002 in een machineslag kan worden uitgevoerd,

terwijl dat bij de AM 2901 twee slagen kost omdat eerst een

van de beide te vergelijken woorden in een intern register

moet worden opgeslagen. Daarom zal in het concept dan ook voor

de 3002 van Intel worden gekozen.

Andere Microprogrammeerbare bouwstenen: Beide genoernde· fabrikan

ten hebben nog enkele andere bouwstenen in hun program. Reeds

genoernd zijn de carry-Iookahead-generators, en de 29811 Next

Address Control Unit van AMD. Verder zijn er nog interrupt

control-units, een branch-control-unit van AMD en verschillende

bidirektionele buffers.

In de volgende paragraaf zal het uiteindelijke concept ter

sprake komen.
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3.4. Uiteindelijke Concept van de I/O-controller.

In de historische ontwikkeling van I/O-controllers zoals

die in hoofdstuk 1 is gegeven, is reeds de laatste technologische

stap genoemd waarbij een splitsing in "channel-"controller en

device-controller heeft plaats gevonden. Dit is in figuur

1.4. getekend. Deze opzet willen we ook bij de te ontwerpen

controller aanhouden vanwege de grote mate van flexibiliteit

van dit concept. De voordelen van dit concept zijn o.a.

dat de snelheid van het datatransport van de CPU naar de con

troller onafhankelijk is van de snelheid van het device, dus de

CPU wordt minimaal bezet gehouden, Een ander voordeel is dat aIle

peripherals, hoe complex deze ook kunnen zijn, er voor de CPU

eender "uitzien". Hierdoor kunnen de commando's die door

de CPU worden gegeven erg eenvoudig zijn, en het aantal ver

schillende commando's beperkt.

In figuur 1.4. zijn vijf gedeelten te onderscheiden, te weten:

- de kanaal interface

- de kanaal controller

- het buffergeheugen

- de device controller

- de device interface

De twee eerste delen worden in dit verslag verder niet behan

deld. Deze vallen onder het onderzoek dat door een andere afstu

deerder wordt verricht. Op het buffergeheugengedeelte wordt

in deze paragraaf nog ingegaan.

Uit paragraaf 3.1. is gebleken dat de device-controller met

behulp van bit-slices gerealiseerd zal moeten worden, gezien

de eisen aan de snelheid en aan de mogelijkheid tot het besturen

van complexe devices zoals disc-drives.

De eis dat de datarate 10 Mbyte/sec. moet bedragen houdt

in dat wanneer de machine 8 bit breed wordt uitgevoer de klok

cyclus 100 ns. zal moeten bedragen. Uit de vorige paragraaf is
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echter gebleken dat deze snelheid ongeveer gelijk is aan de

maximale snelheid die de microprograrnrneerbare bouwstenen ieder

afzonderlijk kunnen halen. Er is echter ook opgemerkt dat,

wanneer men een carry-Iock-ahead-generator in het ALU-gedeelte

wil toepassen de cyclustijd aanrnerkelijk langer zal zijn. Daarom

is gekozen voor een 16 bit brede machine, d.w.z. dat aIle bussen,

aIle dataregisters en de ALU 16 bits breed zullen worden. Rier

mee wordt de cyclustijd 200 ns., hetgeen haalbaar geacht wordt.

Bij de realisering in het volgende hoofdstuk zal echter blijken

dat deze tijd nog iets langer wordt, waardoor de datarate

6 Mbyte/sec. zal gaan bedragen.

Het buffergeheugen voor de uitwisseling van de data tussen

de channel- en de device-controller is erg eenvoudig van op

zet. Ret kan vanwege de 16 bits brede data- en adresbus een ge

heugencapaciteit van 128 Kbyte hebben. Dit blijkt voldoende te

zijn om zelfs de snelle 2311 disc drive van IBM, waarbij de

maximale blockgrootte 64 Kbyte kan bedragen, te kunnen besturen.

Uiteraard dient dit buffergeheugen uit RAM te bestaan met een

voldoende snelle access tijd, daar er anders aan de snelheid

van de device controller afbreuk wordt gedaan.

Wat niet in figuur 1.4. is getekend, maar wat weI bij het

buffergeheugen behoort is een zogenaamde bus allocation unit.

Deze unit zal de toewijzing van de systeernbus, die de beide

deelcontrollers met dit geheugen verbindt, aan een van de beide

controllers moeten regelen. Deze schakeling zou eventueel te

ondervangen zijn door de controllers zelf deze toewijzing te

laten regelen via hun cornrnunicatiebus. Dit wordt echter om

slachtig in de situatie dat meerdere device-controllers op een

channel-controller zijn aangesloten en dus op een systeernbus.

Deze situatie is mogelijk wanneer er meerdere devices van een

type, dus bijvoorbeeld meerdere teletypes of meerdere disc

drives, met het computersysteern zijn verbonden. Ieder device

heeft altijd zijn eigen device-controller. Bovendien willen we

de cornrnunicatiebus voor andere doeleinden gaan gebruiken,

zoals in dit verslag zal blijken.
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Daarom wordt een bus allocation unit noodzakelijk geacht.

Wanneer deze met behulp van een microprocessor ZQU worden ge

realiseerd kan men er bovendien nog de boekhouding voor het

buffergeheugen mee bijhouden. Hieronder wordt verstaan het ont

houden van adressen waarop de datablocks beginnen, hoe lang dat

deze blocks zijn en of ze al door de andere controller zijn uit

gelezen.

Deze allocation unit valt echter buiten dit onderzoek en komt

in dit verslag dan ook niet meer ter ~prake.

3.4~.Sequencer en Control Store.

Aan de hand van alle voorgenoemde eisen en opmerkingen wordt

nu een controller-concept gegeven.

Als eerste hebben we een sequencer en een control store nodig

om een microprogrammeerbare machine te maken. Het aantal woorden

dat dit control store moet kunnen omvatten ligt nog niet exact

vast, daar dit ook afhankelijk is van het te besturen device.

Wanneer we echter zien dat een microcomputer kan worden gereali

seerd met ongeveer 1024 microprogrammawoorden dan schatten we

dat het hier gebruikte control store niet veel groter behoeft

te zijn.

Voor de realisering van de sequencer is gekozen voor de

2909 van AMD, vanwege de vele mogelijkheden om een branch address

te genereren. Deze slice is 4 bit breed, zodat we voor het

adres van een control store van 1024 woorden minimaal 3 dergelijke

slices nodig hebben. Hiermee ligt het aantal adresseerbare

woorden vast op 4096, hetgeen ruimschoots voldoende wordt ge

acht. De breedte van de woorden wordt bepaald door het aantal

controlesignalen dat nodig is. Het zal blijken dat deze woorden

48 bits breed worden. Deze woorden zijn onderverdeeld in ver

schillende velden, zoals o.a.: het sequence-field, het CPE-field,

het emit-field.

De sequencer wordt dus opgebouwd rond 3 slices 2909 van AMD.

Van deze bouwsteen is appendix A de datas heet gegeven. De
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bouwsteen kan op vier manieren het volgende adres genereren,

namelijk door het incrementeren van de programmateller. Op de

tweede plaats kan het afkomstig zijn van een intern register dat

via de R-inputs van de slice kan worden gelagen. Voorts is er

een D-input waardoor direct het volgende adres kan worden in

gevoerd. Als laatste is er een vier woorden diepe stack, waar

mee subroutines genest kunnen worden tot vier niveau's diep.

De D- en R-inputs zijn in ens ontwerp door verbonden en kunnen

op verschillende manieren data ontvangen, n.l.:

1) van de databus van de device-controller. Deze

data wordt verwacht een macroinstuctie te zijn

die door een mapping PROM het branch address voor

de sequencer kan leveren.

2) Rechtstreeks vanuit een bepaald veld in het

controle woord. Hiermee zijn ook branches mogelijk,

al dan niet conditioneel.

3) Van een vectorprom, die het startadres levert van

de mogelijke interruptroutines.

Het blokschema van de controller is in figuur 3.4. op de volgende

pagina getekend.

Hiermee zijn een paar termen genoemd die nog even toegelicht

moeten worden. Allereerst de genoemde databus. Deze 18 bits

bus (16 bits data + 2 parity bits) is bidirektioneel en loopt

van de memorybus-interface, die de outputpoort vormt aan de

buffergeheugen kant, naar de device-interface, die de output

poort aan de device-kant vormt. Over deze bus vindt het datatrans

port plaats dat door de controller middels de be~de genoemde

outputpoorten wordt bestuurd.

Het tweede punt is de Vectorprom. Het is de bedoeling om de

controller interrumpeerbaar te maken, om hiermee een snellere

respons te krijgen op verzoeken van de channel-controller of

van het device. Bovendien zal een voorziening moeten worden

aangebracht die hardware-fouten of parityfouten in de over te

dragen data detecteerd. Wanneer zulke fouten optreden moet direct

in het verloop van het microprogramma kunnen worden ingegrepen.
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Dit laatste is ook doormiddel van interrupts te realiseren. De

interrupts leveren via de genoemde VectorPROM het startadres

van de bijbehorende interruptservice-routine.

Ret zal veelvuldig voorkomen dat er "loops" in het micro

programma moeten worden uitgevoerd. Dit kan natuurlijk worden

gerealiseerd door in software een teller af te lagen en te

testen op het nul hiervan. Dit kost echter machineslagen die

soms niet beschikbaar zullen zijn wanneer bijvoorbeeld een

datatransport wordt uitgevoerd. Daarom is er voorzien in een

hardware loop-counter in de sequencer. Deze counter wordt van

uit het control store geladen en kan onder besturing iedere

machines lag worden afgelaagd. Wanneer de nulstand is bereikt

wordt een andere functie op de 2909 sequencer opgedrukt waar

door uit de loop wordt gesprongen. Ret gebruik van deze counter

voor programmaloops neemt dus, afgezien van de slag waarin hij

wordt geladen, geen extra tijd in beslag.

Nog niet genoemd is de testmultiplexer, die het mogelijk maakt

meerdere testpunten in de machine te gebruiken als conditieinput

voor conditionele sprongen. Deze testmultiplexer kiest onder

besturing vanuit het microprogramma een van de 16 aan te sluiten

testingangen.

3.4.2. CPE-array.

In hoofdtuk 2 is gebleken dat de device-controller het adres

van de gewenste cylinder op de disc moet kunnen genereren. Ook

de adressen voor het buffergeheugen, waarin de data wordt weg

geschreven of opgehaald, worden voor deze controller geleverd.

Tevens moet de controller de datastroom kunnen vergelijken op

keywoorden en/of headers. Om dit alles te verwezenlijke is

voorzien in een ALU, die rekenkundige en logische bewerkingen

kan uitvoeren. Zoals reeds is vermeld is het 3002 Central Proces

sing Element van Intel daartoe zeer geschikt. Met dit element,

waarvan in Appendix B de datasheet is gegeven, is een array van
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16 bits breed gerealiseerd. Vandaar de naam CPE-array.

De slices in dit array krijgen hun carry-in van een carry

look-ahead-generator. Deze laatste is de 3003 van Intel (zie

appendix C) .

Het CPE-array heeft 3 ingaftgsbussen (ieder van 16 bits) en

2 uitgangen. Het kan de genoemde rekenkundige en logische operaties

uitvoeren op de data die op twee van deze ingangsbussen staat,

of op de data die in een varyhe 11 general purpose registers

staat in de slices, of op data in het accumulatorregister.

Welke operatie er moet worden uitgevoerd, en welke de sources

zijn wordt bepaald door de 7 functieinputs van het array. Deze

inputs vormen een deel van het CPE-field in de microprogramma

woorden.

De K-ingangen van de 3002 slices kunnen als maskering worden

gebruikt van de M-ingangen, of van een van de interne registers.

Dit is bijzonder handig voor het vergelijken van data. Daarom

zijn de M-ingangen in de device controller dan ook aangesloten

op de databus. Doormiddel van een multiplexer kunnen de K

ingangen de waarden 0 of 1 krijgen. Bovendien kunnen ze worden

aangesloten op een veld in het control store of op de uitgan

gen van het registerfile. De functie van deze laatste wordt

zodadelijk besproken. Ook de I-ingangen komen nog ter sprake.

De A-uitgangsbus is verbonden met de 16 bits adresbus van de

device-controller. Met deze bus kan de controller via de device

interface het adres van de device leveren, of via de memory

interface het adres voor het buffergeheugen.

De andere uitgangsbus, de D-uitgangen, zijn aangesloten op de

databus. Daar deze laatste bidirektioneel is, kunnen de -D-uit

gangen floating worden gemaakt.

Bij vergelijking is de carry-out van het totale array de con

ditie. Deze kan ook aangesloten op een van de 16 testinputs

van de sequencer. Om de genoemde dummy-cyCles in te kunnen voeren

tijdens het testen op de carry, kan de klok voor het CPE-array

worden onderdrukt, waardoor de data op de uitgangen en in de
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registers niet verandert.

Aan de eis dat de controller ook in staat moet zijn om de

datatransporten te kunnen controleren wordt voldaan door het

toevoegen van een parity-checker/generator. Wanneer het CPE_array

middels de O-uitgangen data op de databus zet, voegt deze scha

keling 2 odd-parity bits toe aan deze data. Komt de data op

deze bus echter van het device, of van het buffergeheugen dan

voert hij een check uit op de parity. Oit houdt dus in dat de

databus 18 bits omvat en dat zowel de data op het device als in

het buffergeheugen voorzien moet zijn van ~wee toegevoegde

parity-bits.

Wanneer de Parity-checker een foutieve parity constateert

genereert hij een interrupt voor de sequencer, waarna het micro

programma er bijvoorbeeld voor kan zorgen dat de data nog eens

opnieuw wordt opgehaald.

3.4.3. Ret Registerfile.

Voor het vergelijken van de data die van het device komt, op

een keywoord, moet dit laatste woord aan de controller bekend

zijn. Oit woord is door de CPU opgegeven en staat in het buffer

geheugen. Maar wanneer het een device betreft met een hoge

bandrate heeft de controller geen tijd om de key uit het buffer

geheugen op te halen. Oaarom is de controller voorzien van een

extra stuk geheugen waarin de gewenste key, of header in zijn

geheel kan worden opgeslagen alvorens de vergelijking begint.

Oit extra geheugen is het registerfile genoemd daar het in feite

een uitbreiding is van de scratchpad registers in het CPE-array.

Ret is opgebouwd uit snelle RAM en de adressing ervan wordt ver

zorgd door een counter/latch die vanaf de adresbus kan worden

geladen. De uitgang van dit geheugen is via de bij het CPE

genoemde multiplexer aangesloten op de K-ingangen van dit CPE

array.

Ret vergelijken op keywoorden gaat alsvolgt in zijn werk:

Ret gewenste keywoord wordt in zijn geheel uit het buffergeheugen

opgehaald en opgeslagen in het registerfile. Oaarna wordt het

eerste woord van 16 bit van de te checken data van het device
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binnengenomen en over de M-ingangen in het CPE-array gebracht.

Gelijktijdig wordt dit woord met de eerste 16 bits van de ge

wenste key in het registerfile via de K-ingangen gemaskeerd.

Het CPE-array voert daarna op het gemaskeerde woord een Zero

test uit. Levert deze vergelijking nul op, dan wordt met de

uitgaande carry van het array de adrescounter van het register

file een opgehoogd. Dit alles kost slechts een machineslag.

Daarna kunnen de tweede 16 bits van de key worden gecheckt.

Wanneer blijkt dat de vergelijking ergens ongelijk is aan nul,

dan wordt de counter van het file opnieuw gelnitialiseerd.

Daarvoor is voldoende tijd beschikbaar omdat op de record waar

van de key niet overeenstemde met de gewenste, geen operatie te

worden uitgevoerd.

3.4.4. Communicatie-interface.

In dit concept, waarin de I/O-controller is opgesplitst in

een channel- en een device-controller, dient er zoals genoemd

is een mogelijkheid te bestaan tot comrnunicatie tussen de beide

deel-controllers. Ieder voor zich moet de ander te kennen geven

dat er een opdracht of data voor hem staat te wachten ~n het

buffergeheugen. Daartoe is voorzien in een communicatie-bus

die de beide controllers verbindt. Daar er meerdere device

controllers op een channelcontroller kunnen zijn aangesloten,

is er voor deze gemeenschappelijke bus ook een schakeling nood

zakelijk die de toewijzing van de bus verzorgt.Deze valt echter

buiten het kader van dit onderzoek. WeI moet de controller

kunnen " z ien" wanneer een ander contact met hem zoekt. Is dit

niet het geval, dan dient hij de communicatiebus floating te la

ten. De schakeling die dit verzorgt in de device-controller is

de cornrnunicatie-interface. De commando's van het channel-con

troller worden door deze interface overgenomen en op de I-ingan

gen van het CPE-array gezet. Berichten aan de channel-controller

komen uit een veld in het control store.
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3.4.5. Status en Controle signalen voor het device.

In dit zelfde veld kunnen ook de controle signalen voor het

device staan. Daarom wordt in een ander veld, het emit-field

aangegeven voor wie het bovengenoemde is bestemd. Dit emit

field, wat hierna ter sprake komt, bepaald ook wat er op de

I-ingangen van het array staat, want behalve de bovengenoemde

interface kan ook de status van het device hierop worden door

gegeven. Een andere mogelijkheid is dan nog dat deze status

rechtstreeks op de testinputs van de sequencer wordt aangeboden,

waardoor direct conditionele sprongen in het microprogramma

mogelijk zijn, terwijl in het eerste geval deze status in het

CPE-array eerst moet worden gecontrolleerd en pas daarna de

carry-out de conditie voor de sequencer vormt.

3.4.6. Memory- en Device interfaces.

Er zijn nog twee andere interfaces, die al zijn genoemd. Aan

de kant van het buffergeheugen vinden we de memory-interface

en aan de device zijde de device-interface. Beide werken

asynchroon en op handshake basis.

Aan de buffergeheugenzijde moeten nog enkele extra signalen

worden toegevoegd om de bus die de controllers met dit geheugen

verbinden bij de busallocation unit aan te vragen.

3.4.7. Emit-field.

Als laatste nog het genoemde emit-field. Het komt voor dat

bepaalde delen van de controller slechts af en toe controle

signalen nodig hebben, bijvoorbeeld de genoemde communicatie

interface en de status en controle interface. Om voor deze de

len nu toch een apart veld in het control store toe te wijzen

is niet erg economisch. Daarom hebben ze een gemeenschappelijk

veld, het zogenaamde data-field. De waarde van het emit-field

bepaalt dan aan welk gedeelte dit data-field in de momentane

machine slag is toegewezen.
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Hiermee is in het kort de opzet van de device-controller aan

gegeven. Duidelijk is dat bepaalde gedeelten, zoals bijvoorbeeld

het register file, aIleen is toegepast om aan de eis te voldoen

dat een sn~l datatransport toch op keywoorden gecontroleerd

moet kunnen worden. Voor minder snelle devices kan dit deel

dan ook zonder meer worden weggelaten. De hardware bij deze

universele opzet wordt er echter weI aanmerkelijk uitgebreider

door.

In het volgende hoofdstuk wordt de realisatie van het geheel

behandeld. Ook komt daarin de timing van de diverse delen naar

voren. Alvorens daar echter mee te vervol'en wil ik eerst de

volgende paragraaf als kort intermezzo geven.

3.5. aX 300 Interpreter.

Nadat we al geruime tijd met het ontwerpen van de micropro

grammeerbare I/O-controller bezig waren, maakten we tijdens een

lezing kennis met de a x 300 interpreter van Signetics. De moge

lijkheden hiervan bleken dermate groot dat we misschien een

toepassing in onze device-controller zagen. Daarom wordt in

deze paragraaf iets nader op deze interpreter ingegaan.

Het betreft een zeer snelle microprocessor, uitgevoerd in

bipolaire schottky technologie. Het woord microprocessor is

echter niet geheel op zijn plaats. De a x 300 is vanwege zijn

beperkte instructieset en mogelijkheden eerder ontworpen voor

snelle controller doeleinden.

De instructie-cycle-time bedraagt 250 ns. In deze tijd decodeert

de interpreter de instructie, haalt de data binnen, bewerkt

deze data en staat de resultaten van de bewerking weer af. Dit

alles is in de onderstaande figuur weergegeven.
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De globale opbouw van een systeem met de 8 X 300 is

figuur 3.6. weergegeven.
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In deze figuur is een 16 bits instuctiebus te zien. De

8 X 300 kent echter slechts 8 instructie klassen, die 3 bits van

deze 16 vereisen. De andere bits dienen om de operanden te

specificeren. Het aantal instructie klassen is dus uiterst be

perkt, maar weI interessant omdat het mogelijk is om bitoperaties

uit te voeren op de data.

Verder is er een 8 bit brede databus, door Signetics IV-bus

genoemd. Deze IV-bus kan worden toegewezen aan een left bank

of een right bank, die ieder 256 adresseerbare plaatsen bevat

ten. Elk van deze adressen zijn naar keuze te gebruiken voor

input/output of voor geheugen. Een vervelende bijkomstigheid

is dat vanwege de speciale instructie-cyclus~indelinger ook

bijzondere bidirektionele latches voor deze IV-bus moet worden

toegepast, waarvoor de hardware rond de 8 X 300 aanzienlijk

uitgebreid kan worden. Ook is niet voorzien in een interrupt

mogelijkheid op deze interpreter.Dit kan aIleen ten koste van

veel extra hardware worden ondervangen.

Ondanks aIle genoemde nadelen en ondanks het feit dat de

8 bits LV-bus sleets een maximale datarate van 4 Mbyte/sec.

toelaat, zijn we toch van mening dat het interressant zou zijn

om de realisatie va1de controller met deze interpreter eens

nauwkeuriger te bestuderen. Deze bus zou dan net zoals in het

geval van de microprogrammeerbare controller het device recht

streeks met het buffergeheugen kunnen verbinden. De 8 X 300 is

daarnaast nog machtig genoeg om ook de adressen voor de disc

drive te genereren. De mogelijkheid tot enkele bitoperaties

leent zich bijzonder goed voor het testen van de statussignalen.

AIleen voor het controleren op headers en keywoorden dient dan

een hardware comparator te worden toegevoegd, welke echter op

de interface-kaart zou kunnen worden gebouwd, zodat hij voor

langzame em minder complexe devices kan komen te vervallen.

Gezien echter het stadium waarin het ontwerp van de micro

programmeerbare device-controller op dit moment verkeerde, werd

het niet verantwoord geacht om op de moge~ijkheid van toe-



passing van de 8 X 300 dieper in te gaan. Een diepere

studie van deze interpreter wordt echter weI aanbevolen.
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HOOFDSTUK IV.

4.1. Hardware beschrijving van de Device Controller.

In dit hoofdstuk worden de verschillende onderdelen van de

device-controller in detail beschreven in afzonderlijke para

grafen. De indeling van deze paragrafen is als voIgt: eerst wordt

het doel van het betreffende onderdeel in het kort aangegeven,

daarna de logische opbouw en tot slot de werking aan de hand van

de gegeven timing diagrammen.

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt de hardware

voor de device-interface aangepast aan de Iomec-2002 disc-drive,

behandeld. Wanneer deze controller echter in combinatie met een

ander device wordt gebruikt, dan zal de interface aangepast en

dus opnieuw ontworpen dienen te worden.

Met de hier gegeven controller is een stuk universele hard

ware ontworpen, waarmee ieder device, waarvan de datarate

maximaal 6 Mbyte/sec. mag blijken te Z1Jn, kan worden bestuurd.

Het blokschema van deze controller is op de volgende pagina

gegeven.

4.2. De Sequencer.

Doel: De sequencer levert de adressen voor het control store,

daarom lijkt hij enigszins op een programmateller. Er zijn echter

een aantal bijzonderheden aan deze sequencer op te merken. Zo

kan er een sprongadres worden ingenomen vanuit het datafield

in het control store. Een andere mogelijkheid is dat een

Mapping-PROM of macroinstructiedecoder het branch-address

levert, of dat dit adres vanuit een interrupt-vector-PROM komt.

De genoemde mogelijkheden kunnen al dan niet conditioneel wordden

uitgevoerd. Het adres kan ook normaal worden gelncrementeerd in

de sequencer. En tot slot is het nog mogelijk om het adres voor

de volgende microinstructie van een ingebouwde stack af te
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halen. De hardware realisatie is in figuur 4.2. getekend.

Veer het uit voeren van conditionele functies is de sequencer

voorzien van 16 testinputs, waarvan er een als conditieinput

kan worden gekozen d.m.v. een deel van het sequence-field in het

control store. Oit sequence-field bevat verder nog de functie

voor de functie-inputs van de 2909 en voor de rest van de logica.

Oeze rest bestaat onder andere uit een counter/latch van

12 bit, die vanuit het datafield van het control store ge-aden

kan worden. Onder besturing van enkele bits in het sequence

field kan deze iedere machineslag worden afgelaagd. Hiermee

is het mogelijk om een aantal malen een loop in het micropro

gramma te doorlopen, zonder dat dit in de software instructies,

en dus machinetijd kost.

Zoals in figuur 4.2. is te zien, worden de interrupt ingedeeld

in hard- en soft-interrupts. Oit onderscheid is om de volgende

reden gemaakt. Het blijkt namelijk ontzettend moeilijk te zijn

om de machinestatus in zijn geheel te redden ingeval van een

interrupt. Wat de programmatellerinhoud betreft, deze wordt

automatisch op de interne stack gered. Maar de inhoud van de

verschillende registers in het CPE-array zullen onder software

besturing veilig gesteld moeten worden. Oit laatste kost nogal

wat software-overhead. Bovendien kan men er ook vanuit gaan dat

afhankelijk van de soort interrupt en het moment waarop deze

in het microprogramma optreedt er maar bepaalde registers gered

behoeven te worden en dat de resterende registerinhouden er na

de interrupt afhandeling er niet meer toe doen. Ook kunnen er

interrupt op treden, die de verdere voortgang van het proces

onmogelijk maken, omdat zij bijvoorbeeld hardware fouten in de

controller zelf, of pariteitsfouten in de ontvangen datastroom

constateren. Oeze laatste worden hier hard-interrupts genoemd,

en hierbij zijn we er van uit gegaan dat er geen enkel register

gered behoeft te worden. AIle andere interrupts vallen onder

de soft-interrupts. Oeze worden niet zonder meer willekeurig

toegelaten in het programma, maar er dient regelmatig getest





4.5

COt1PON£AlT- lijD£' I
COWNEcToR,

I
CONNECToR.

BOVEN ONDER.

r I t I
~ Ls 3/'11 f I

-
S I'~ I

f
s, I 1'",'1 I y" ,

Yo'·' Y3 53'14
t,og

"
o

t
TEST I.lU)~ES

~ r I

SEquEAla iNpuTS I Voo~

f s I"~ I 5'15/ I S 314 FiELD j: C.oNTRDL 5

15TOR.E

f
Y,.---r,

] f I
I

f s ,,~ I 2'o~ /1-01 t S 'i5" J r 53'1'1 I I
So ' .. 10

<J>. I

r I

~,
..... ' I Y.

~ I [;;] r I
SoFT

S I'~ f y.-_.~, ~
S 314 il>/r. I

T) I

2. j09 'S I IS
E"CS ~

Q)

~
I ()

SOFT ;NT's HRIID iNT'5
l::

I Q)

~ EJ D ::l f--
3~'4 3tl4 ""f., KlOl(; 0'

j
Q)

SF~ OE ,,, Rl 1.0
til

l::
I III

>
HA~D I +l

jNT~
::l

DII
0

I >.
'lS III,S

.--I

I +l
D'lTR l::Ito I 'M

FiELD ~r
~

P<

I
M

30 50FT I 30
~

;NT'S I ~
::l

I ::l
01

'M

I 4-<

~ 3. Ro I 35'

TOURANTIES VLGS MEN 1X5

+ D,.D ----<
b..... 2: O.tS • _ D,25 L.l .10' ::I:: )0"

PROIKT11 IENAH,: NG

PRi1JT- 0PSTELLiWG

AM S£SUEAlCE'I(.

PASSINGEN VLGS N ID2 TIWWH(IDSWAARDIN VLGI NEN UO MNTAL MAnRLAAL

~
TfCHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN
AFDElING:

GROEP'

SCHAAL OAl'\m T(I(ENlNGNR.
~-----+-~

GET. :



4.6

te worden of dergelijke interrupts opgetreden zijn. Daarmee

ligt dan voor de prograrnrneur de mogelijkheid open dat hij weet

waar deze kunnen op treden, en afhankelijk daarvan wat er gered

moet worden op dat moment.

Logische opbouw: De sequencer is zodanig opgebouwd dat hij gro

tendeels identiek is aan de geavanceerde sequencerbouwsteen 2910

van AMD. De opbouw van deze nieuwe, nog niet verkrijgbare

sequencer is in het volgende blokscherna getekend.

o•I
!

01

=:::::::> " 'IT OA'M ''''''11
---. CONT~OL.I'AT"

Y:

1\"""0 BLOCk DiAGRAM

figuur 4.4. 2910 Blokschema.

Het is te zien dat deze bouwsteen is uitgevoerd voor 12 bit

brede adressen. De functie wordt intern gedecodeerd en ook de
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conditie is een directe input voor de chip. Deze laatste kan

gemaskeerd worden met het signaal CCEN. Bovendien is in deze

chip een register/counter ingebouwd, evenals een vijf woorden

diepe stack.

Daar deze bouwsteen op dit moment nog niet verkrijgbaar is,

hebben we hem getracht te implementeren met de sequencerbouw

steen 2909 en wat extra logica. am een 12 bits breed adres te

genereren zijn drie 2909 slices parallel geschakeld. Normaal

wordt hierbij een 29811 Next Addres Control Unit toegepast om

de functie te decoderen in de juiste besturingssignalen voor

de 2909. Omdat we ook de instructieset van de 2910 willen na

bootsen, is de 29811 vervangen door een PROM. Deze PROM zet

de 2910 instructies om in signalen voor de 2909 en de andere

logica. Naast de vier functieinputs, die via het pipeline

register uit het sequence-field komen, heeft deze PROM nog

twee extra inputs, namelijk een conditieinput en een counter

zero input. De eerste is aangesloten op een van de beide 8

naar 1 multiplexers voor de 16 testinputs. Deze conditie kan

door het signaal CCEN worden gemaskeerd. De counter-zero input

is een nul detectie voor de counter/latch. De inhoud van de

genoemde PROM is in tabel 4.1. weergegeven.

De aangekondigde 2910 heeft ook een uitgang die aangeeft of

de stack vol is. Dit is in het gegeven ontwerp gerealiseerd

met een extra 4 bit teller, die afhankelijk van de uitgevoerde

stackoperaties op- of aftelt en een signaal afgeeft wanneer er

vier opeenvolgende push-operaties zijn gedaan.

Het genoemde onderscheid tussen de beide type interrupts is

als voIgt gerealiseerd. De hard-interrupts drukken de sequencer

de instructie "unconditional jump vector" Ope Bij dit type is

een disable interrupt niet mogelijk. De soft-interrupts geven

een conditie op een van de 16 testinputs. Deze interrupts kunnen

weI gemaskeerd worden en bovendien kan een priority level van

het microprogramma worden aangegeven vanuit het Data Flow Control

Register. Dit laatste komt nog ter sprake.



Tahe14.1. 1nhoud van 64 x II Prom:

13 12 II IO CC CZ SO SI FE PUP C/L CE RE PE ME VE ZERO

0 0 6 6 n 0
0 1
I 0 H H It It H H H L H H L 0 JZ Jump Zero
I I

0 0 0 1 0 0
0 1 H H L H H H H L H H H
1 0 I CJS Condo JSB PL
1 I L L H H H H H L H H H

0 0 I 0 0 0
0 1

)oH1 0 H H H H H H H L H H 2 JMAP Jump Map.
1 I

0 0 I 1 0 0
0 I H H H H H H H L H H H
I 0 3 CJP Condo Jump PL.
1 1 L L H H H H H L H H H

0 I 0 0 0 0
0 I L L L H L L L L H H H
I 0 4 PUSH Push/Cond. Load Counter
1 1 L L L H H H H L H. H H

0 1 0 1 0 0
0 1 H H L H H H H L H H H
1 0 5 JSRP Condo JSB R/PL

1 1 H L L H H H H L H H H I

0 1 I 0 0 0
0 1 H H H H H H H H H L H
I 0 6 CJV Condo Jump Vector
1 I L L H H H H H H H L H

0 1 I I 0 0
0 1 H H H H H H H L H H H
1 0 7 JRP Condo Jump R/PL.
I 1 H L H H H H H L H H H

1 0 0 0 0 0 L L L L H H H L H H H
0 1 L H H H H L H L H H H
I 0 L H L L H H H L H H H 8 RFCT Repeat Loop, Counter + 0
I I L H H H H L H L H H H

1 0 0 1 0 0 L L H H H H H L H II H
0 I H H H H H L H L H H H

J 0 L L H H H H H L H H H 9 RPCT Repeat PL, Counter + 0
I 1 H H H H H L H L H H H

I 0 1 0 0 0
0 1 L H L L H H H L H H H
1 0 10 CRTN Condo Return
1 I L L H H H H H L H H H

1 0 I 1 0 0

h0 1 H L L H H H L H H H
1 0 11 CJPP Cond. Jump PL and POP
1 1 L L H H H H H L H H H

1 1 0 0 0 0
0 I
1 0 L L H H L L L L H H H 12 LDCT Load Counter and Continue
1 1

1 I 0 1 0 0
0 1 L L t L H H H L H H H
I 0 13 LOOP Test End Loop
1 1 L H H H H H H L H H H

I l' 1 0 0 0
0 I
1 0 L L i'I H H H H L H H H 14 CONT. Continue
I 1

I I 1 ] 0 0 L L L L H H H L H H H
0 I L L L L H L H L H H H
I 0 H H L L H H H L H H H 15 TWB Three-Way Branch
1 I L H H H H L H L H H H
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Beide interruptcontrollers leveren het adres voor de VectorProm.

Deze PROM dient 128 woorden ter breedte van 12 bit te hebben.

De grootte van de Mapping PROM ligt nog niet vast. In het

ontwerp kan deze PROM 64 K woorden bevatten, maar omdat het

aantal mogelijke commando's voor de device-controller beperkt

is, is het duidelijk dat deze PROM beter daaraan kan worden aan

gepast.

Dit sequencerontwerp is reeds gerealiseerd op een dubbele Euro

kaart in wire-wrap techniek. Daar er nog enkele essentiele

componenten ontbraken is deze realisering niet meer getest. De

printlayout is in figuur 4.3. getekend en hierop is ook de

connectoraansluiting aangegeven.

Werking: Hierbij wil ik niet ingaan op de werking van de ver

schillende LSI-componenten daar deze in de datasheets zijn

beschreven, maar aileen de samenhang in het geheel aangeven.

De timing gebaseerd op worst-case conditie is in figuur 4.5.

getekend.

De timing begint met het inklokken van de sequencefunctie en

het datafield in het pipeline register. Dit sequencefield om

vat vier functie signalen, CCEN en vier multiplexbesturings

signalen. Enige tijd later zijn de besturingssignalen aan

de uitgang van de decodeer PROM valid. Daarna moet een set up

time van 40 nsec. in acht worden genomen voor de inputs van de

2909. 70 nsec. na de afgaande klokflank is het adres voor het

control store bekend. Wanneer de access time van dit control

store wordt meegerekend bedraagt de minimale worst-case

cyclustime 290 nsec. De door ons aangehouden cyclustijd bedraagt

330 nsec. Daarmee ligt de maximale datarate van de controller

vast op 6 Mbyte/sec., in plaats van de geeiste 10 Mbyte/sec ••

Waarom hiervoor is gekozen wordt in dit hoofdstuk nog duidelijk

gemaakt.

Wanneer de machine wordt opgestart dient er een "jump zero"

te worden opgedrukt (door logica elders in de controller),

waardoor de sequencer adres nul genereert en de stackcounter

ook op nul wordt gezet. Vervolgens zullen er door het micropro

gramma vier pop-instructies moeten worden geleverd om de stack-
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pointer in de 2909 te initialiseren.

Als deze initialisatie is uitgevoerd is de sequencer gebruikens

klaar. Er kan dan over de databus een macroinstructie uit het

buffergeheugen worden gehaald, bijvoorbeeld een write- of read

data opdracht, die in de Mapping PROM wordt gedecodeerd en

"het branch address" in het microprogramma levert. De sequencer

weet wanneer zo een macroinstructie klaar staat in het buffer

geheugen door de soft-interrupt die hij krijgt van de communica

tie-interface. Deze interrupt wordt beschouwd als testinput

en dus wordt conditioneel onder programmabesturing de nieuwe

instructie opgehaald. Wanneer deze is afgehandeld komt de con

troller in een "idle-loop" en wacht op een nieuwe interrupt

voor de volgende macroinstructie.

Het optreden van een hard-interrupt heeft een "unconditional

jump Vector" tot gevolg. Hiervan is de timing ook in de figuur

aangegeven. Afhankelijk van welke harde interrupt (een parity

fout in de data, of een echte hardware fout) kan de sequencer

dan beslissen tot het opnieuw opvragen van de verloeren gegane

data, of tot het stopzetten van de taak en het rapporteren

van de fout aan de CPU.

In het voorgaande is gebleken dat voor dit sequencerontwerp

is uitgegaan van de aang~kondigde 2910 van AMD. Wanneer deze

beschikbaar is kan een groot deel van de schakeling daardoor

komen te vervallen. Dit is aangegeven met de stippellijn in

figuur 4.2 •• De opzet is zodanig dat er in het verdere ontwerp

geen wijzigingen behoeven worden gedaan en dat zelfs het micro

programma ongewijzigd kan blijven.

4.3. Het Control Store.

Doel: In dit geheugen staat de besturingsinformatie voor de

rest van de schakeling. Deze informatie vormt het microprogramma

en is bepalend voor het gedrag van de totale controller. Het

adres voor de aanduiding van de juiste woorden is afkomstig van

de zojuist besproken sequencer. Met dit 12 bits adres ligt het

aantal woorden vat op maximaal 496. Dit blijkt in alle bekende
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gevallen ruimschoots voldoende te z1Jn.

De breedte van deze woorden bedraadt 48 bits. Dit wordt door

de controlesignalen die voor de rest van het ontwerp nodig

zijn bepaald. Ieder woord is onderverdeeld in een aantal fields,

welke ieder voor zich een afzonderlijk deel van de controller

besturen. Deze velden en hun respectievelijke breedten zijn

in tabel 4.2. op de volgende pagina afgebeeld.

Logische opbouw: Het Control Store moet worden opgebouwd uit

snelle, fuseable link PROM's. Daaronze realisering echter een

prototype betreft, wordt het Control Store uitgevoerd met

snelle RAM-chips 2115-2 van Intel. Het voordeel hiervan is dat

er zonder enig probleem kan worden geexperimenteerd met het

microprogramma. Verder is het Control Store erg systematisch

van opzet en daarom is een tekening niet gegeven.

Werking: Hierover kunnen we kort z1Jn. Het geheugen krijgt een

adres aangeboden en levert na een bepaalde tijd het geadresseerde

woord van 48 bits aan de uitgang. Deze tijd, de access tijd, mag

zoals uit de timing van de sequencer al blijkt, niet veel meer

bedragen dan 70 ns., hetgeen dus snelle geheugens vereist.

Zoals is verneld wordt het Control Store eerst met RAM uitge

voerd. Naast het genoemde voordeel kleeft hieraan het nadeel

dat dit steeds weer geladen moet worden. Dit laden kan met behulp

van een 8080 microcomputersysteem, zoals die in de vakgroep

aanwezig zijn, worden gedaan. Om dit zo eenvoudig mogelijk plaats

te doen vinden zonder dat daarbij veel hardware nodig is, wordt

het Control Store in 8 bits brede kolommen ingedeeld. De Write

enable inputs van alle chips in zo'n kolom zijn doorverbonden.

Er zijn dan totaal 8 WE, dus juist een outputpoort van het

microcomputersysteem, waarmee het Control Store kolomsgewijs

beschreven kan worden.

De toegepaste geheugens 2115-2 hebben separeted I/O. Door

nu de datainputs van de eerste 1 bits kolom in de eerste 8 bits



Tabel 4.2.

Bit no.

Indeling 'in -velden van'he't--COnt-rol Store:

Toewijzing:

4.13

o
1 tim 10

11 tim 22

23 tim 25
26 tim 28
29 tim 45
46 tim 47

Data-Field:

ISE
Sequence-Field

CPE-Field

Klok Control
Emit-Field
Data-Field
Niet aangesloten

Interrupt enable van soft-interrupts
1 = RED ( event counter )
2 t/~= 13. 12. 11.10.
6 = CCEN
7 tim 10 = Test input select
11 tim 12 = Carry in multiplexer
13 = Klokonderdrukking
14 tim 20 = CPE-Functie ( FO tim F6 )
21 tim 22 = K-Bus multiplexer

( Z1e onderstaande tabel )

29 Branch Address Sequencer 40 '41 Leeg 45

29 K-Bus ( Device Control en Connn. Output ) 45

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
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groepskolom door te verbinden met de eerste kolom van aIle

andere groepen, en zo voor iedere kolom uit de eerste groep,

wordt de ingangsbus 8 bit breed, hetgeen dus weer een output

poort vergt. Dit principe is in figuur 4.6. weergegeven.

J>. III

I

D"T" jilt______.J>.-. ....

"'[b~

o '1.

t--t----+---==-===;:=t==+=====:;:::==:u====~_=t

W#,

figuur 4.6. Inlezen van .Control-Store
m.b.v. Sys 8000.

De in totaal 12 adreslijnen nopen nogmaals tot 2 output

poorten van de microcomputer. Hiervan is dan weI een bit vrij

om de uitgang van de sequencer tri-state te maken.

In totaal zijn er vier outputpoorten noodzakelijk. Passen

we een Houde" I/O-kaart toe, waarop behalve vier outputpoorten

ook nog twee inputpoorten aanwezig zijn, dan kan de inhoud van

het Control Store na het beschrijven ook nog door de 8080

microcomputer worden gecontroleerd. Een bijkomstig voordeel is

nog dat deze voorgestelde I/O-kaart genoeg drivercapaciteit

heeft om er zonder extra buffering het Control Store op aan te

sluiten.

De programmatuur die voor dit laden nodig is, is vanzelfsprekend
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erg eenvoudig maar hangt weI af van de volgorde waarin men het

Control Store laadt.

Er dient nog opgemerkt te worden dat tijdens het laden de

voedingsspanning voor de device-controller aanwezig dient te z~Jn.

Men kan deze machine echter stop zetten door op handbediening

van de single-step~logica in het klokgenererende gedeelte

over te gaan.

4.4. Het Central Processing Element-Array.

Doel: De taak van het CPE-array is veelzijdig. Het moet onder

andere rekenkundige en logische bewerkingen uit kunnen voeren

op de data en de statusinfor.matie. Het moet adressen kunnen

incrementeren voor zowel het buffergeheugen en het device, als

mede ook voor het registerfile in de controller. Bovendien moet

het op bits kunnen testen en zero detectie kunnen plegen voor

het checken van de datastroom op keywoorden en headers. Deze

operaties zijn echter al in het vorig hoofdstuk aan de orde ge

weest en er wordt hier verder dan ook niet meer op in gegaan.

Het CPE-array heeft 3 ingangs- en 2 uitgangsbussen.

De ingangen zijn:

- K-ingangen: Deze dienen om data over te nemen uit het

Control Store of uit het registerfile.

- I-ingangen: Hiermee wordt de statusinformatie of de

communicatiedata in het CPE ingelezen.

- M-ingangen: Dit is de datainput van het array en is

aangesloten op de databus van de controller.

Verder z~Jn er nog enkele stukken logica toegevoegd aan het

CPE-array, waarvan de werking nog zal worden toegelicht.

Logische opbouw: Het CPE-array bestaat uit 8 bit slices 3002

van Intel. Door parallelschakeling van deze slices ontstaat een

16 bit brede ALD. Voor een snelle carry overdracht tussen de



4.16

slices onderling is gebruik gemaakt van de 3003 carry-Iookahead

generator van Intel.

De realisatie is weergegeven in figuur 4.7. en 4.8 .. Ook

dit CPE-array is reeds opgebouwd maar nog niet getest.

Werking: De werking van de 3002 bitslices is te vinden in de data

sheets die in de appendices B en C zijn gegeven, en hierop zal

dan ook niet verder worden ingegaan.

Op de opgaande klokflank worden de besturingssignalen voor

het CPE-array, het CPE-field, in het pipeline-register geklokt.

Dit field is 12 bit breed. De eerste twee bit dienen ter be

sturing van een multiplexer waarmee de carry-ingang in het array

op 0, I, de huidige of de vorige carrywaarde kan worden gezet.

Het volgende bit uit het CPE-field wordt gebruikt om de klok

voor het array te onderdrukken, waardoor er zogenaamde "no

operatie"-slagen ingevoerd kunnen worden.

Daarna volgen er 7 bits die de functie inputs voor de slices

vormen. De laatste twee bits zijn weer besturingssignalen voor

een K-bus- multiplexer. M.b.v. deze mux. kunnen de K-ingangen

van het array op vier bronnen worden aangesloten, namelijk op

nul, een, of op het datafield in het Control Store, of op

de uitgangen van het registerfile.

Het CPE-array wordt zelf bedreven met de afgaande klokflank.

Dan worden de resultaten van de combinatoriSche logica in de ver

schillende interne registers in de 3002 vastgelegd. Deze resul

taten kunnen in de volgende machineslag weer gebruikt worden.

Wanneer we voor het CPE-array de timing op worst-case con

dities maken, dan zien we in figuur 4.10. dat de minimale

klokcyclus 174 ns. moet zijn, en dat de klok daarbij niet

syrnrnetrisch is. Ter verduidelijking: Het pipeline-register heeft

een propagation delay van maximaal 17 ns •• Evenzo voor de K-bus-
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figuur 4.8. CPE-Schematuur.
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mux. bedraagt deze 18 ns •. Dan pas zijn zowel de functie

inputs als aIle data-inputs gelding en duurt het 42 ns. voor

de combinatoriek in de 3002 de carry-generate en -propagate

heeft bepaald. De carry-Iookahead-generator doet er maximaal

20 ns. over om daaruit aIle carry-waarden te berekenen. Wanneer

de set-up voor deze inputs wordt meegerekend, wordt de positieve

klokperiode minstens 124 ns •• De data op de uitgangen is pas

50 ns. na de afgaande flank geldig.

Toch mag nu al worden geconcludeerd met het oog op de worst

case timing die bij de sequencer is gegeven, dar de minimale

eyeIus momenteel door deze sequencer wordt bepaald en dus mini

maal 298 ns. moet bedragen.

Nog op te merken bij het ontwerp van dit CPE-array zijn de

beide foutendetectie-circuits. Zo is er een carry-error-interrupt,

die wordt gegenereerd wanneer de carry-inputs van de verschillen

de slices niet allen gelijk zijn aan de ripple-carry-outputs

van de voorgaande slices. Op deze manier zijn een aantal moge

lijke carry-fouten te detecteren. Toch dient hier nog een extra

voorziening te worden aangebracht, daar er anders bij een shift

right operatie een niet bestaande carry-fout wordt gegenereerd.

Daartoe wordt deze ha~d-interrupt d.m.v. de functie inputs voor

een shift right onderdrukt.

Als tweede foutendetecterende voorziening is een parity-checker

op de databus aangebracht. Wanneer de data van ~et CPE-array

afkomstig is, worden twee parity-bits gegenereerd. In aIle aadere~

gevallen wordt op odd-parity gecheckt. Bij fouten treedt een

hard-interrupt Ope Hierop zou de controller mogelijk kunnen

reageren door dezelfde data nogmaals op te halen.

4.5. Het Register File.

Doel: Het register file heeft twee taken. Op de eerste plaats

is bet te gebruiken als extra geheugenruimte in de controller

naast de interne registers in het CPE-array. Men kan er status

of adressen in opslaan. Maar belangrijker is de tweede taak,

namelijk het vergelijken van de datastroom van het device met
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een gegeven sleutelwoord. Het is duidelijk dat met het device

in dit geval een achtergrond-geheugen, zoals een tape- of

disc drive-unit wordt bedoeld. Dit sleutelwoord kan een adres

of een keywoord zijn, bijvoorbeeld een filename, dat door de

controller moet worden opgezocht om op de data na dit sleutel

woord een opgegeven bewerking te kunnen uitvoeren.

Hoe dit vergelijken in zijn werk gaat is reeds ter sprake

gekomen in het vorige hoofdstuk.

Wanneer de controller wordt gebruikt voor de besturing van

een device waarbij datavergelijking niet nodig is, bijvoorbeeld

voor een line-printer of voor een teletype, en wanneer men

voldoende heeft aan de geheugenruimte in het CPE-array, dan kan

deze file zondermeer worden weggelaten.

Logische opbouw: Deze file van 1K woorden is opgebouwd uit 16

snelle RAM-chips 2115-2 van Intel. De adressering wordt verzorgd

door een 10 bits counter/latch, die het adres van de adresbus

kan overnemen. Bovendien kan het automatisch iedere machineslag

dit adres incrementeren wanneer daar door bits in het datafield

opdracht toe wordt gegeven en er een carry-out van het CPE

optreedt.

De datawoorden aan de uitgang van deze file worden in een

16 bits register geklokt en vastgehouden gedurende de gehele

daaropvolgende cyclus.

De schematuur van het register file is in figuur 4.11. gegeven.

Werking: Aan de hand van de timing diagrammen in figuur 4.12.

zal de werking worden verklaard. Opgemerkt dient te worden dat

de counter/latch de geinverteerde klok krijgt aangeboden. Dit

is gedaan omdat de signalen L/e, R/W en FE (resp. Load/Count,

Read/Write, File Enable) afkomstig zijn van het nog te bespreken

Data Flow Control Register. Dit register heeft een totale delay

die worst-case 50 nS. kan bedragen. Gezien de maximale set-up

tijd voor de counter/latch blijkt dat op de opgaande flank van

de geinverteerde klok deze signalen voldoende lang valid zijn.

Op de genoemde flank verhoogt de counter met een, of latched

de waarde op de adresbus, afhankelijk van het signaal L/C met



tv
W

LOIi(

'f"

N,qA~ K-illJpvr,S

""'" CpE -AItItAy"j}

'I;; -1;...
• m"New
CeNT••&'

- ....
T - - - - - - - - -- I-

OE
'<I1tN ac.aus

lr I
"'IILT"i,.l.Er.1t COl OT ~

~h;"si1" 11.- 1"53'"
1)

1
.%l, I r , I , I r I , I(

£ ~ 1 Ir I
I1( )

If.lf.y I I

..:T. r-!- r--'--
QA. ...~ Q G

'it. t-- - -- - - - - - - - --
&I'J '"~ .....- - --- - - - - - ---

.AI .- t-- - -- - - - - - - ---
J/I~-1.
~

!IIS-!I-- 11tS"-!-------- - -- tIlS-Z
I rt u ... ~ ~ - ------- - --

~ ...- r--- -- - - - - - - --
I

1
I-- ~ ...- -------- --
t-- f0- r--- - - - - -- - - --

-Ji
..-.. I-- r--- - - - - - - - ---

'I' J f!.
,-~t-- TJL"'-~L

...- - - - - ------"I)~ -
Sf', '--

t ~., Clf- ~ ~ Da - D,S----,
-- - - - - .. - - -~- - - - - - --

( I .. ~- S~

~)
S." I

" .~
,--

~

./"" '0
~ ~

• r; s -

........

:;c
CD

l.Q.
1-'
01
rt
CD
t1

nj
1-'
I-'
CD

Ul
o
::T

m



4.';;;4

• nl.

A 7>1." " ••• "Arr
'Tit ill.

b.. nS.

5"0 n S.

'w'OR ST - CRSE Iilt"NG.

.=---\ 1
I(

J !IL
SonS·

!
~ LIe. , FE, Il./w "/HiO i

i\ 1

~r..J !M

I
~\~

1/ AD.'" ""UI. I
1\

1
w. ",.we ~

---
i- ,

\\\\\\\'\ .r~ ,rA,iIL
,,
;

" ,

....
II

wRiTE PuLs
~ j

Un' ~ U"S-.f
~_.__ .. IbS' l'\ s.

.~ ,'r t.'1· ~

I<Lo

figuur 4.12. Register File Timing-diagrammen.



4.25

de propagation delay van de counter outputs en de access tijd

van de RAM's samen is de data aan de uitgang valid na maximaal

85 ns .. Deze data wordt aan het begin van de nieuwe klokcyclus

in de latches geklokt.

Wordt door R/W aangegeven dat men wil schrijven in het file,

dan wordt 99 ns. na de opgaande flank van de geinverteerde klok

een schrijfpuls gegeven, die een breedte van 33 ns. heeft. Deze

puIs is afkomstig van de klokgenerator schakeling en wordt in

het schema aangeduid met 'f 9.

Het dient nog opgemerkt te worden dat de latch aan de uitgang

van het file een soort pipeline register is. Dat houdt in dat

de resultaten van de huidige machineslag pas de volgende cyclus

beschikbaar zijn. Een en ander is in figuur 4.13. aangegeven.
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figuur 4.13. Principe van Keyvergelijking.



4.26

Rier is in vergelijking van de data met een lange sleutel (meer

dan vier maal 16 bits) getekend, waarbij het tweede datawoord

niet meer overeenstemd met de sleutel.

Zoals is te zien moet de adressering van de eerste twee

sleutelwoorden in de file via de adresbus d~m.v. een load plaats

vinden. De counter kan pas ophogen wanneer het CPE-array een

carry-out geeft. Deze constructie is niet bijzonder ingewikkeld

maar eist wel enige aandacht van de programmeur.

Initialisatie van het registerfile na het opstarten van de

controller is niet noodzakelijk, mits men er aan denkt dat

dit geheugen dan weI de meest wilde data kan bevatten.

4.6. Ret Data Flow Control Register en Emit Demultiplexer.

Doel: Ret data-field in de control store kan verschillende bestem-...............

mingen hebben, die in tabel 4.2. zijn vermeld. Om aan te geven

wat de bestemming in de momentane slag is, bevat het Control

Store een apart veld, het emit field. Dit laatste veld is 3

bits breed en kan dus 8 toestanden aan geven. Twee van deze toe

standen geven aan of de communicatie-interface of de device

control-output de data van de K-bus over mogen nemen. Dan worden

er nog vier toestanden gebruikt om aan te geven dat het datafield

in het Flow Control Register, wat in feite een pipeline register

is, kan worden geklokt. Hierbij zijn twee situatie mogelijk. Wan

neer het emitfield de waarde llX heeft wordt de data in het

genoemd register geklokt en de daaropvolgende slag automatisch

weer gereset. Is de waarde van het emitfield lOX, dan vindt deze

reset niet plaats en houdt het Flow Control Register de data

over meerdere slagen vast. Ret voordeel hiervan is dat het

datafield in het Control Store in tu~sentijd voor andere zaken

kan worden gebruikt.

Logische opbouw: Ret schema van dit deel van de controller is

in figuur 4.14 op de volgende pagina getekend.

De schakeling is opgebouwd met Schottly TTL-componenten.
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Werking: Aan de hand van de timing diagrammen in fig. 4.15

zal de werking worden besproken.

De 1 naar 8 decoder decodeert het emitfield voortdurend. Dat

wil zeggen dat op het moment dat de klok hoog wordt de outputs

van deze decoder stabiel is. Va deze klokflank duurt het 17 ns.

voordat de output enable voor het device-control voor de com

municatie-interface valid is. Door de toegepaste combinatorische

logica komt het kloksignaal voor het data flow control register

16 ns. daarna. Vanwege de propagation delay is de output hier

van na 66 ns. stabiel.

Wanneer het emitfield 11X aangeeft wordt dit dataflow control

register de volgende slag gecleared. Dit resetten dient in het

begin van de klokcyclus plaats te vinden. Zoals in de timing

diagrammen is te zien treedt deze clear 41 ns. na de opgaande

klokflank Ope

Na het data flow control register is nog een decoder aange

bracht, die uit de bits 35 en 36 van het Control Store bepaalt

wie de databus wordt toegewezen.

Deze toewijzing kan zijn aan:

- buffermemory-interface (binnen halen van data)

- device-interface (binnen halen van data)

- CPE-array (uitvoeren van data).

De signalen die dit besturen zijn 75 ns. na de opgaande klok

flank geldig.

4.7. Communicatie- interface.

~: Deze interface vormt de aansluiting van de device-controller

op de communicatiebus met de channel-controller. Ter tijde van

dit ontwerp werd de communicatie in deze channel-controller ver

zorgd door een 8155 van Intel. Dit is een programmable perir!pheral

IjO-poort, die twee 8 bit en een 6 bit IjO-poort bevat.

De communicatie tussen de hier beschreven interface en de 8155

vindt plaats op handshake basis. Wanneer de channel-controller

een boodschap voor de device-controller heeft, dan geeft hij dit

door een interrupt te kennen, wanneer deze interface de data uit

de 8155 moet ophalen.
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Vindt er communicatie in de andere richting plaats, dan moet

de interface het buffer in de 8155 testen voordat er wat inge

schreven kan worden. Dit principe wordt dadelijk aan de hand van

de timing duidelijk gernaakt.

Logische opbouw: De communicatie-interface, die op de volgende

pagina is weergegeven, is opgebouwd met Schottky-TTL-componenten.

Werking: De bijbehorende timing is in figuur 4.17 getekend.

De uitleg van de werking wordt opgesplitst in de input-operatie

en de output-operatie.

1) Als eerste de input van de data van de channel controller.

De channel controller dient het slave-adress van de gewenste

device controller (4 bits slave-address) op de adresbus te

zetten en daarna een interrupt, die is aangegeven met INT A,

te geven. Deze device-controller komt dan in een interrupt

routine en wordt daarin geacht het volgende te doen. Hij test

of zijn eigen buffer vol is. Is dit het geval dan haalt hij

eerst zijn eigen buffer leeg alvorens uit de interruptroutine

terug te keren. Was het eigen buffer leeg, dan keert hij direct

terug uit deze routine.

De logica in de interface zorgt er zelf voor dat wanneer

er voldaan is aan de drie voorwaarden:

1) INT A

2) adres komt overeen

3) eigen buffer leeg

dat dan de strobepuls van de 8155 wordt gegeven en de data

in het eigen buffer wordt geklokt. Dit spreekt vanzelf uitde

timing.

2) De output operatie waarbij berichten naar de channel-controller

wordt verstuurd.

De device controller test eerst of het inputbuffer van de

8155 leeg is. Is dit het geval, dan wordt door de output enable

in het dataflow-control de data in het datafield in het out

putbuffer geklokt, en gelijktijdig het Bus Request signaal

hoog gernaakt. Ook het eigen slave-address wordt op de bus gezet.

De logica zorgt er dan weer voor dat b~j ontvangst van de
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Bus Acknowledge de data op de bus komt en na 200 ns. middels

een strobe in de 8155 wordt overgenomen.

Vindt er een meer bytes outputoperatie plaats, dan moet de

tweede keer niet getest worden of het buffer in de 8155 leeg

is, maar of het opack (operation acknowledge)-signaal laag

is. Dit signaal geeft namelijk aandat de data in ,het eigen

outputbuffer is overgenomen, zodat dit buffer overschreven

kan worden. Verder gaat de operatie identiek in zijn werk.

Na afloop van de outputoperatie dient de busrequest weer

laag gemaakt te worden, waardoor de cornrnunicatiebus wordt

vrijgegeven.

Een en ander is in figuur 4.17 getekend.

4.8. De Mernory-bus- interface.

Deze interface is de I/O-poort van de device-controller aan

de kant van het buffergeheugen. Deze poort omvat de signalen:

- Bus Request

- Bus Acknowledge

- Operation Request

Operation Acknowledge

Operation Error

18 bits databus (bidirektione-l)

16 bits adresbus

4 bits opcodebus

De eerste beide signalen dienen voor het verkrijgen van de

bus. De toewijzing hiervan wordt verzorgd door de bus allocation

unit. De twee daarop volgende signalen verzorgen de handshake

tijdens het datatransport. De operation error is een signaal

dat van het buffergeheugen komt en een hard-interrupt'in de

controller tot gevolg heeft. De 4 bits opcode omvat onder andere

een signaal dat aangeeft of het een Read of Write opdracht betreft.

De andere opcode bits zijn nog vrij te kiezen.
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Logische opbouw: De schakeling is gerealiseerd met standaard

TTL-circuits. Het schema is in figuur 4.18 getekend.

Werking: Ook hier moeten we weer een scheiding maken tussen de

input- en de outputoperatie.

1) Als eerste de outputoperatie. De opcode, het busrequest- en

het operationrequest signaal zijn afkomstig uit het Dataflow

Control Register. De output hiervan is pas 34 ns. na de op

gaande klokflank valid. Daarom worden deze signalen eerst na

66 ns. in de registers geklokt. Bij ontvangst van de busacknow

ledge worden ze op de bus geplaatst. Na 66 ns. wordt dan een

operation request gegenereerd, zodat we er zeker van z1Jn dat

ze stabiel op de bus staan. De klokgenerator stopt na het

afmaken van de cyclus. Heeft het buffergeheugen de data over

genomen dan heeft de operation acknowledge hiervan een

nieuwe start van de klokcyclus tot gevolg. De werking is dus

asynchroon.

Voor het maximaal z1Jn van de te bereiken datarate dient

het buffergeheugen dus voldoende snel te zijn, zodat de

operation acknowledge wordt gegeven voordat de klokcyclus

is afgelopen. In dit geval stopt de controller niet.

Er is voorzien in een time-out-error interrupt, die ook

de klok herstart en een hard interrupt genereerd.

2) De inputoperatie is nagenoeg iedentiek. AIleen wordt er in

dit geval geen data op de bus gezet. Op de operation request

zet het buffergeheugen de geadresseerde data op de bus en

reageert na verloop van tijd met een acknowledge. Hierop

klokt de interface deze data in het inputregister.

4.9. Device interface en Status en Control I/O.

Doel: Deze device interface verbindt de controller met het aan

gesloten peripheral device. De werking is weer asynchroon op hand

shake basis. Veelal dient na deze interface nog wat hardware

te worden opgenomen die een juiste aanpassing geeft aan de logische

niveau's van het device, of die wanneer het een device betreft

met een seriestuctuur, de parallel naar serie en omgekeerde om-
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zetters omvat.

De Status en Control I/O set de commando- of controle lijnen

van het device en neemt onder besturing de status over op de

I-ingangen van het CPE-array.

Logische opbouw: Beide schakelingen zijn opgebouwd met TTL

componenten. De device-interface en Status en Control I/O zijn

in figuur 4.20 weergegeven. De timing hiervan is in figuur

4.21 gegeven.

Werking: De werking van de device-interface is nagenoeg gelijk

aan die van de memory-interface. AIleen de signalen voor de aan

vraag van de bus ontbreken. 66 ns. na de opgaande klokflank

worden het adres, het read/write signaal en in geval van output

ook de data ingeklokt in de registers. Bij de afgaande klokflank

wordt een operation request gegenereerd. Ret device stuurt hier

op een acknowledge terug waarop bij een input operatie de

data van het device wordt gelatched en de nieuwe klokcyclus wordt

gestart.

Ret gegeven timing diagram spreekt verder voor zichzelf.

4.10. Klokgeneratorcircuit.

Doel: Ret doel van het klokgeneratorcircuit is het genereren

van de kloksignalen voor de verschillende delen van de controller

en het synchroniseren van de controller met het geheugen en

het device. Dit synchroniseren gebeurt door de operation acknow

ledge signalen, die bij de resp. interfaces besproken zijn.

Als extra feature is in deze schakeling een voorziening aan

gebracht waarmee het debuggen van het microprogramma mogelijk

is. De klokcyclus kan namelijk worden gestopt op iedere wil

1ekeurige plaats in het microprogramma door op die plaats bit 25

een te maken. Met de hand.kan daarna worden doorgestart.

Logische opbouw: Ook deze schakeling is weer gerealiseerd met
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TTL-circuits in Schottky uitvoering. Het schema van deze schake

ling is getekend in figuur 4.22. op de volgende bladzijde. De

timing, die niet bijzonder moeilijk te doorzien is in de daarop

volgende figuur gegeven.

Werking: Deze schakeling bestaat in principe uit eenschuif

register dat door een oscillator wordt geklokt. De verschillende

klokpulsen worden gegenereerd door een negatieve puIs die door

dit register loopt. Door de verschillende uitgangen van het

schuifregister te combineren kunnen aIle puIsen met een veel

voud van ongeveer 33 ns. worden gemaakt.

De negatieve puIs in het schuifregister moet na iedere door

lopen cyclus worden herstart en op welke van de 5 mogelijke

manieren dat dit gebeurt is afhankelijk van de bits 23, 24 en 25

in het control store.

Bits 23 24 25

1) 0 0 0 automatisch na het beeindigen van de

330 ns. cyclus

2) 1 0 0 door een operation acknowledge van

het buffermemory

3) 0 1 0 door een operation acknowledge van

het device

4) 1 1 0 door de AND-functie van 2 en 3

5) X X 1 met de hand

Het herstarten gaat alsvolgt in zijn werk: 297 ns. na het

begin van de cyclus wordt de strobe ingang van de herstart

multiplexxer laag en de gekozen herstart wordt dan vrijgegeven.

Is de gekozen herstart ingang hoog, dan zal onmiddellijk de Re

start D-flip flop worden geklokt en schuift er op t=330 ns. een

o in het schuifregister. Dit heeft tot gevolg dat de herstart

multiplexer weer wordt gedisabled. De flip flop wordt pas na de

tweede klokpuls, dus na 66 ns. gereset, zodat er een negatieve

puIs van 66 ns. door het schuifregister loopt.

In de timing is de herstart ten gevolge van een opack signaal
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getekend. Wanneer de schakelaar Sl is geopend, dan stopt de klok

cyclus zodra bit 25 van het control store hoog is. Door de

schakelaar S2 kan dan een handherstart worden gegeven en loopt

de klokcyclus door tot er weer een microprogrammawoord is ge

adresseerd dat in bit 25 een een heeft. Dit kan'bijzonder handig

zijn bij het debuggen van het microprogramma. Ook tijdens het

laden van het Control Store met een 8080 microcomputer moet van

deze mogelijkheid gebruik gemaakt worden om de controller dan

in een Halt-mode te zetten.

Verder is voorzien in een power- on-reset, die elders in de

controller gebruikt kan worden als herstart na een power-failure.

Hiermee ZlJn alle delen van de device-controller besproken en

wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan op de hardware die extra

nodig is om een disc drive van het merk Iomec aan te kunnen

sturen. Bovendien wordt dan ook aangegeven wat globaal gezien

de controller voor stappen moet nemen om een correcte besturing

van de drive te verkrijgen.
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HOOFDSTUK V.

5.1. Parallel naar Serie en Serie naar Parallel omzetters.

Zoals in dit verslag al meerdere malen naar voren is geko-

men dient er tussen de besproken device-controller en het device

nog een stuk hardware te worden opgenomen die voor de jUiste

niveau aanpassing zorgt. Wanneer het device, zoals bij de disc

drive het geval is, ook nog een serie-device is, dan zullen er

omzetters nodig zijn die de serie-data omzetten in 18 bits paral

lele datawoorden en omgekeerd. Voor deze omzetters wordt in deze

paragraaf een conceptontwerp gegeven, dat echter niet aan de

hand van timing diagrammen besproken zal worden.

Een parallel naar serie omzetter levert geen bijzondere

moeilijkheden. De blokschematuur is ongeveer als voIgt:

Parallel Data in

R/W

Opreq.

Opack.

Klok

Timing
en

Control

Klok

Klok

uit

figuur 5.1. Parallel naar Serie.

De 18 bits data wordt wanneer de controller dat door een opera

tion request laat weten in D-Iatches geklokt en daarna kan een

acknowledge gegeven worden. De timing zorgt dat deze data tussen
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t~ee schuifpulsen in geladen wordt in het schuifregister. Daar

na wordt pas weer een nieuw request toegelaten.

lets ingewikkelder wordt het bij de omzetting van de serie naar

parallel. In dit geval moet het blok timing en control synchroon

lopen met de werkelijke 18 bits datawoorden, die echter alleen

in serie worden ontvangen. Daarom moet aan het begin· van het

datatranssport een kenrnerk in de te transporteren data staan

waarop deze synchronisatie kan plaats vinden. Veelal is dit

kenrnerk een sync byte of een afgesproken, en verder dan ook

niet meer in de data voorkomende code-combinatie.

Het blokschema van deze laatste omzetter ziet er dan ook

ongeveer uit zoals hieronder is getekend.

~e in

Paralle uit.. ;:...

Sync.
Detector r ILatches

p <,,,,,

eq.
Timing

ck. en Klok. Contro

Klok Ser- .. Schuifreg. ~

I....

T 1

Opa

R/W

Klok

Opr

figuur 5.2. SArie naar ParallAl.

In figuur 5.3. op de volgende bladzijde is een schema gegeven

van de beide omzetters. Aan de linkerzijde bevindt zich de

controller en aan de rechter de disc drive.

De klok voor het schuifregister in de parallel naar serie

omzetter is een 1,56 MHZ klok aangepast aan de Iomec baUdrate.

Dit kloksignaal is afkomstig van de schakeling die van de serial
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5.4

out- data zgn. double-frequency-data maakt. (z1e ook paragraaf 2.4.)

Deze schakel1ng is erg eenvoud1g en z1et er u1t zoals in f1guur
5.4. is getekend.

Klok voor P-"S omzetter
elk 1). Q

2 X Klok

Double Freq. Data
D--~

Data in

f1guur 5.4. Double Frequency ·schakelj,nq.

In de andere omzetter is de woord synchronisatie-detector

gerealiseerd met enkele 74 585 4-bit magnitude comparators. Bet

woord waarop wordt gesynchroniseerd is nog vrij te kiezen.

Het is dUidelijk dat het hier een voorstel betreft voor een

ontwerp, en dat het geheel nog verder uitgewerkt dient te worden.

5.2. Cyclic Re~undancy Check.

Voor het detecteren van enkele fouten of foutenbursts in serie

datatransporten past men speciale foutendetecterende codes toe.

Deze staan bekend onder de naam cyclische codes. De serie data

stroom wordt hierbij gedeeld door een vast gekozen polynoom,

en de rest van deze deling wordt als extra bits aan de datastroom

toegevoegd.

Voor disc drive, Floppy discs, cassettes en datacommunicatie

verbindingen is het generator polynoom dat wordt gekozen het

polynoom x16 + xIS + x 2 + 1. Dit is een polynoom van de graad 16,

waarmee aIle foutenbursts met een len~te kleiner of gelijk aan 16

kunnen worden gedetecteerd. Van de verder mogelijke bursts kan

een groot deel nog worden gedetecteerd.
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Bij de realisering van een CRC-checker/generator kan gebruik

worden gemaakt van een universele polynoom generator MC 8503

van Motorola. Bij dit circuit is het mogelijk om een keuze te

maken uit verschillende polynomen. Wanneer de data verzonden
. 16 15 2wordt, deelt dit c~rcuit de datastroom door: X +X +X +1 en

voegt daaraan de 16 bits rest toe. Wanneer de data wordt ontvan

gen wordt deze met hetzelfde polynoom gecheckt. Wordt er geen

foutenburst of enkele fout gedetecteerd dan geeft dit circuit

aan dat de dat~ntvangst correct is verlopen.

Intern is deze polynoomgenerator vereenvoudigd voor te stel

len zoals in figuur 5.4. is getekend.
".'Ai... ,.

0","

rrR- J.~_.__3__"__f_.__7__'__'__'_'_'_1~1_'_1_'_1_._1'_-tl -'C .... Jl't'l-OOo

figuur 5.5. CRC-Generator principe.

In het concept van het CRC-generator/checker ontwerp, dat op

de volgende pagina is gegeven, is van het genoemde circuit

gebruik gemaakt. In deze figuur zijn zowel de generator- als

de checker-schakeling gegeven.

In de CRC-generator houdt een 128 teller bij wanneer er een

blok van 256 bytes is verstuurd. Dan wordt de shift-right

ingang van de polynoom-generator laag en schuift de rest van de

deling uit dit circuit, zodat het na de data op de Iomec-disc

wordt geschreven. Nogmaals is in deze schakeling de logica

getekend die de data omzet in Double Frequency Data.

In de CRC-checker houdt een identieke teller bij ~anneer 256

bytes data is getransporteerd en deze zorgt ervoor dat

daarna de checkbits tegengehouden worden. Wanneer de 8503

detecteert dat de data correct is overgekomen, dan wordt de AZ

uitgang laag en wordt er een signaal naar de controllergege

nereerd waarop deze laatste kan testen of de transport correct

is verlopen. Daarna dient de controller een acknowledge te geven

om de handshake goed te laten verlopen en de tellers weer op

nul te initialiseren.
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In deze twee paragrafen is een aanzet voor de extra hardware

behandeld die nodig is om de Iomec te kunnen aansturen. In

de volgende paragraaf wordt aangegeven welke stappen de

controller in grote lijnen moet nemanom de mogelijke comman

do's uit te kunnen voeren.

5.3. Globale Software beschrijving.

We gaan er vanuit dat het Control Store van de device-controller

is geladen met het microprogramma voor de aansturing van de

Iomec 2002 Disc Drive. Na dit .laden wordt de klokgeneratorscha

keling in de Run-mode gezet en moet de Controller beginnen met

het initialiseren van de verschillende eigen registers, van

de stackcounter en van het registerfile. Wanneer dit is gebeurd

kan het device worden gelnitialiseerd. Dit houdt in dat koppen

op cylinder 0 worden gezet en dat de hardware in de interface

voor gebruik wordt gereedgernaakt.

Zijn zowel de controller zelf als het device gelnitialiseerd,

dan kan dit via de channel-controller aan de CPU. worden gemeld.

De controller komt dan in een programmaloop en wacht op een

commando van het CPU.

Wanneer er zo een commando komt, dan wordt dit voorafgegaan

door een interrupt op de communicatie-interface. In de interrupt

routine haalt de device-controller een 2 bytes adres binnen

uit de channel-controller. Dit adres geeft de plaats aan waar

in het buffergeheugen het commando is opgeborgen. De device-con

troller moet dus zelf de bus met dit geheugen aanvragen en daar

na de data op dat adres ophalen. Deze data wordt in de Mapping

PROM in de sequencer gedecodeerd en levert het startadres in

het microprogramma waarop de routine begint die dit commando

uitvoert.

In het hierna volgende zal als eerst een Read commando worden

besproken. Daarna wordt de werking van een Write commando aan

gegeven.



5.8

Read data van disc.

Wanneer het commando een Read opdracht inhoudt, dan moet daar

bij nog iets meer zijn gedefinieerd, namelijk 6f een cylinder

adres en tracknummer en sectornummer, 6f een filename. Deze

extra gegevens volgen in het buffergeheugen direct op het adres

van het commando. De .controller verhoogt dus het commando-adres

en haalt daarna deze gegevens op uit het buffergeheugen. Pas

dan kan de memorybus weer worden vrijgegeven. Het geval dat een

cylinder-adres, een track- en een sectornummer is gegeven is

het eenvoudigst en zal het eerst worden behandeld.

De controller stuurt het opgegeven cylinder-adres door naar

de disc en geeft daarna op de control output een set cylinder

command. Daarna checkt hij of de access is gelukt. Is dit het

geval dan selecteert hij de jUiste leefschrijfkop. Vervolgens

wordt weer de memorybus aangevraagd en als deze is toegewezen,

scant hij de indexpuls van de betreffende disc en telt daarna

het juiste sectornummer af. Is de sector gevonden dan activeert

hij de readgate voor de disc drive en stuurt de gelezen data

direct door naar het buffergeheugen. Onderwijl wordt er nog

gecheckt op eventuele parity-fouten. Is het block overgedragen,

dan wordt gekeken of de CRC-check nul heeft opgelever~. Wan

neer een van de beide foutendetectie's een fout heeft opgeleverd,

dan kan de controller besluiten tot het nogmaals transporteren

van de data, of tot een melding daarvan aan de CPU. Is er geen

fout opgetreden dan wordt het beginadres van het .datablock in

het buffergeheugen via de communicatiebus aan de channel-control

ler doorgegeven en wordt de taak als afgehandeld beschouwd.

Wanneer de gegevens na het Read commando een filename voor

stellen wordt dit commando enigszins anders uitgevoerd. De disc

is in dit geval voorzien van een zgn. directory waarin al de

op de disc voorkomende files staan vermeld met daarbij het

cylinderadres, het tracknummer en eventueel de sector waarin de

betreffende file begint.

Als eerste moet de controller dus de directory controleren of

de file voorkomt, en zo ja, waar hij dan op de disc staat. Daar-
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toe wordt een access gepleegd naar de directory track. Vervolgens

leest de controller de data op die track en vergelijkt deze met

de opgegeven filename. Is deze gevonden, dan worden de daarna

volgende adressen in de reg!sters van het CPE opgeslagen. Daarna

gaat de controller identiek te werk als in het eerste geval

waarin aIle adressen waren gegeven.

Write data op disc.

De controller weet dat op het adres in het buffergeheugen dat

voIgt op het adres waar het Write-commando stond, afhankelijk

van het soort Write-commando nu de adressen volgen waarop de data

moet worden weggeschreven en daarna het weg te schrijven data

block, of direct het datablock waarin een nieuwe filename staat.

In het eerste geval is de procedure ongeveer gelijk aan het

besproken geval van een Read-commando, met dien verstande dat

de data nu van het buffergeheugen naar de disc wordt getranspor

teerd. Aan het eind van het getransporteerde block voegt de CRC

generator op de interfacekaart de 16 checkbits automatisch toe.

Na dit wegschrijven wordt de data nogmaals teruggelezen en ge

keken of de CRC-check klopt. Pas daarna geeft de controller de

taak vrij.

Wanneer het Write-commando aangeeft dat het dauablock een

filename inhoudt kan dit de naam zijn van een reeds bestaande

file, of kan het betrekking hebben op een nieuw te openen file.

De controller moet dus eerst weer de directory raadplegen of

deze file voorkomt. Zo ja, dan worden de adressen die volgen op

deze naam overgenomen in de interne registers en vindt er een

access plaats naar de juiste track en sector. Daarna wordt de

nieuwe data daarin weggeschreven zoals hierboven is vermeld.

Betreft het een nog niet bestaande file, dan zoekt de controller

in de directory de eerst vrije sector op en vult vervolgens de

nieuwe filename gevolgd door het adres van die vrije sector

in de directory in. Pas daarna vindt een access plaats naar

die vrije sector en wordt daarin het volledige datablock wegge-
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schreven.

In beide gevallen wordt de data ook weer teruggelezen ter

controle van de CRC.

Tijdens de genoemde operatie's kunnen er verschillende inter

rupts optreden. Wanneer het hardinterrupts zijn reageert de con

troller onmiddellijk omdat er dan ergens een fout is opgetreden

die de operatie verder waardeloos maakt. Betreft het echter soft

interrupts, dan bepaalt de controller zelf afhankelijk van het

feit in welke fase van het microprogramma deze optreden, of ze

en wanneer ze gehonoreerd worden en bovendien wat er van de

machinestaus gered moet worden op dat moment.

am een voorbeeld van een soft-interrupt te geven, het volgende:

Tot dit soort interrupts behoort bijvoorbeeld een interrupt op

de communicatie interface dat de channel-controller een nieuwe

opdracht heeft. Wanneer er echter een datatransport door de de

vice-controller wordt uitgevoerd, dan kan di~ niet onderbroken

worden dan redt hij dat deel van de machine-status die door de

bij deze interrupt behorende routine wordt overschreven. Ver

volgens kijkt hij in de serviceroutine eerst of er nog een taak

in uitvoering is. Als dit zo is, dan wordt het startadres van

de nieuwe taak in het registerfile opgeborgen en keert de con

troller terug uit de serviceroutine om de onderbroken taak af

te maken. In het andere geval stond de controller blij~baar

i~e eerder genoemde wachtloop.

Wanneer een van de bovengenoemde taken is uitgevoerd kan

dus niet direct worden teruggekeerd in deze wachtloop, maar

de controller eerstte checken of er nog een nieuwe taak stond

te wachten in het registerfile.

Hiermee is beknopt de gang van zaken in de controller aange

geven bij de besturing van de Iomec Disc Drive. Op de volgende

pagina's zijn de genoemde routines in flow-diagrammen aangegeven.



J_

"""",,,,"~ Li ~AT/Ii

Co",rAoLLet

."NiTi,. Li SAT;6

DEviCE

READy HELD'
AAN CpU

HAAL STRRTltDU

V/It'" CIiAAJNlil

C. oN TA-o LLeR.

5.11

INiTi Ifl; s,,"/6 IN DlcoO.AI'AI

CpU - COMMIfAlOo'i.
i

"AAA~

1'1,1t••V- '4.1'
/tAN

WMI. DAna ww
~T4tAT"~I'"

iflt &.IF'""*".

DEc........ 0/'"
Co,","IflIOtt.,
......1Wr/Ie...MoIt

READ 1 READ t W.'T' J.



READ 1

VERHOOG \TI'l(l

ROR!!, ,"" H""L
AOR'uew Op

6l!'A6 D'"
ROReu,"" tJf

iN CPE-I4Il.,.y

GEIiF

M6NtJAy -8vs
VA~.

5.12

RE.D DIITA~ WAA.8~

6'.6VEN '1ijAl:

.J G~l..jND'. -/fDIIEs

t T'AAcac· It/Vt1ff'.-

LEES

STuuA Uir

C.yLi NOl'altDU,

s.r-cyliNO.'"

Sf£ec.rt,,,
lU~/Sc.t-I"'ijF

kOp

VR.AItr;.

HEMo Ry - ius
AAAJ.



5.13

SCAN iN Wx,puLI

TEL fl£C.TOR C'"

SIT RtAD 6"T.

BLoCJ( TtU,""

poll:"'.
CHfCI( pfltliTy

GEEF"
HEMol(y'&US

\IR~.

~'6' ,••,"',.
DATA j,., ""11."'1
",.,., CH''''U'I'l-C.

C.HECK

",LDT Foul'
AA~ c.pu.



READ 1

"€Il.~oo5 $'TAItT

ADRe, Efli HAlfL

F'ilfwRME op

GeE/:
I'1'Nolly- Sus

\fRo ij.

ReeE 51 """fR

l)i~ecTolly

TIlAc.k.

S~T

~eAO- GATE

VER'ELijl<

FiLe -"''''ME

QeA&
8~8EMCAfI\lD6

RDItESIEIIJ op.

Io/EE

READ DATA. WAA_4~

1)c!' FiLEWAN' is 6tflE IIIN.

5.14

LEES
;w READ 1

"'ILDT ,,,•..,

c.pu



WRi,e 1

V!AHoo, srAB~

ADlf\ EN NAilL

AoalU'N 0',

G."
111"01'1- Ius

'lilly

5.15
WAiT, DATA",

w._aaW iWA' 6'r.,V.,,:
J C.~LJND6 ~ -A~r5

) T'."CM .. Alu,,",1l
1 S,tTaA- AJu"H'"

[ i

1 I<EE~

F'c.c:.u ItJAA"1'

o,-".,V'N AOU. \,'

'JAAA8
ttC,....V~ '"S

ItItAJ



e.LOC.K -rR.AfIIS

po'U.
GH!cW. plfll.iTy

Le'S 'DltTA

BLOC.K TlAuG

GEEF
HENo~y.SUS

VR.~

CHEc.K

JA
;HILJ>T Four
i I'IItPtl C'lJ

• tt6...

5.16



WRiTE ~

VcR 11006 STAl:tT

ACRES ~N HlfltL

FjLENANE Op,

Ge£F
NE.MoRy. SuS

v'tl.~ .

ACCE,u ""A/HC

1)i~ECroAV •

TR.ACI<.

SE"
READ' GATE

~o6'J( liEIl\TIi

vRije SEcroA

S<:HR.iJf FiLe
WAnE EN

'\f"aoIUUllt&S il\l
DiAECToR.

8 .... "DNs'
v~~e S.-CTo-' 1111

C.f~ -RU.,.y

5.17

Wlti T6 OAT" ~ wAM'W
FILEN""" loS 6f61VIN.

""'If 14D-'"
011'" ;"'1
c.p,.ttAAAy



CHECK

CONTRoLEER.
R6G.,TEI. FilE

H"~L n~IlT

ADA"s VAN

CHANNEL-CONTi

flEA; O_fE' of'
iN RE6,'5TEIt

File

JA

10111

TAAK

5.18

RE,vA,/IJ



6.1

Conclusie.

In dit verslag is een realiseerbaar ontwerp beschreven van

een universele I/O-controller. Met dez~ controller kunnen in

principe al de momenteel verkrijgbare Peripheral Devices worden

bestuurd. Het is een autonoom stuk hardware dat een groot aan

tal besturingstaken van het CPU overneemt.

Zoals reeds is genoemd zijn van deze controller slechts enkele

delen gerealiseerd. Het geheel dient dus nog verder gebouwd

en getest te worden, waarbij dat laatste ook geldt voor de

reeds gebouwde delen.

De communicatie-protocollen tussen de beide deelcontrollers

worden momenteel door een andere afstudeerder bekeken.

Genoemd is ook de bus-allocation unit die de toewijzing van

de bussen tussen de channel-controller en de device-controller

verzorgt. Deze allocation unit kan worden gerealiseerd met een

betrekkelijk eenvoudig stuk hardware, maar ook kan men denken

aan toepassing van een microcomputer. Deze unit dient nog ont

worpen te worden. WeI dient men hierbij de aangenomen afspraken

betreffende de bus-signalen aan te houden.

Zoals in dit verslag is vermeld dient men, met name wanneer

enkele eisen, bijvoorbeeld de eis van datavergelijking bij hoge

snelheid, minder zwaar doorwegen, de mogelijkheid te bekijken

om de controller met behulp van andere componenten te ontwerpen.

Een mogelijk ontwerp met de 8 X 300 .interpreter is reeds genoemd

en verdient een verdere studie. Ook wanneer er snellere micro

processoren met een grotere woordbreedte beschikbaar komen,

wordt een ontwerp hiermee niet uitgesloten geacht.
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APPENDIX A;

Am2909· Am2911
Microprogram Sequencers

DISTINCTIVE CHARACTERISTICS

• 4·bit slice cascadable to any number of microwords
• Internal.address register
• Branch input for N·way branches
• Cascadable 4-bit microprogram counter
• 4 x 4 file with stack pointer and push pop control for

nesting microsubroutines.
• Zero input for returning to the zero microcode word
• Individual OR input for each bit for branching to higher

microinstructions IAm2909 only\.
• Ttlree-state outputs
• AU internal registers change nate on the LOW-ta-HIGH

transition of the clock

• Am2909 in 28·pin package
• Am2911 in 2G-pin package

GENERAL DESCRIPTION

The Am2909 is a four-bit wide Iddress controller intended
for sequencing throuW! a series of microinstructions con·
tained In a ROM or PROM. Two Am2909's may be inter
connected to generate In eight-bit address (266 wordsl.
and three may be ullld to gllllItate a twellle·blt lIddre..
14K wonhl. I
The Am2909 can select In address from any of four I'
sources. They are: 1) a set of external direct inputs 101:
21 externll data from the R inputs, stored in In internal
register; 31 a four-word d. push/pap stICk; or 41 8 pro
gram counter register Iwhleh usually contains the last
addtess plus onel. The push/pap stack includes certain
control lines so that it can efficiently execute nested sub
routine Iinkagea. Each of .the four outputs can be OR'ed
with an external input for conditional skip or branch
instructions. end a seplrate line forcas the outputs to all
zetoes. The outputs are three-state.

The Am2911 is an identical circuit to the Am2909, except
the four OR inputs are rlltnoved and the 0 and R inputs
are tied together. The Am2911 is in a ~pin, 0.3" centers
package.
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ARCHITECTURE OF THE Am2909/Am2911

The Am2909/Am2911 are bipolar microprogram sequencers
intended for use ,n high,speed microprocessor applications,
The device is a cascadable 4-bit slice such that two devices
allow addressing of up to 256-words of microprogram and
three devices allow addressing of up to 4K words of micro
program, A detailed logic diagram is shown in Figure 2,

The device contains a four-input multiplexer that is used to
select either the address register, direct inputs, microprogram
counter, or file as the source of the next microinstruction ad
dress. This multiplexer is controlled by the So and S1 inputs.

The address register consists of four Ootype, edge triggered
flip-flops with a common clock enable_ When the address
register enable is lOW, new data is entered into the register
on the clocll lOW-to·H IGH transition. The address register
is available at the multiplexer as a source for the next micro
instruction address. The direct input is a four -bit field of
inputs to the multiplexer and can be selected as the next
microinstruction address_ On the Am2911, the direct inputs
are also used as inputs to the register_ This allows an N-way
branch where N IS any word in the microcode.

The Am2909/Am2911 contains a microprogram counter
UiPCi that is composed of a 4-bit incrementer followed by a
4-bit register. The incrementer has carry-in (Cn) and carrY-(lut
(Cn+4) such that cascading to larger word lengths is straight
forward. The J.lPC can be used. in either of two ways. When the
least significant carry·in to the incrementer is HIGH, the
microprogram register is loaded on the next clock cycle with
the current Y oOtput word plus one (Y+l-+J.lPC.) Thus sequen
lial microinstructions can be executed. If this least significant
Cn is LOW, the incrementer passes the Y output word unmod·
lfied and the microprogram register is loaded with the same
Y word on the next clock cycle (Y-+J.lPC). Thus, the same
microinstruction can be executed any number of times by
using the least significant Cn as the control.

The last source available at the multiplexer input is the 4 x 4
file (stack). The file is used to provide return address linkage

when execoting microsubroutines. The file contains a built-in
stack pointer (SP) which always points to the last file word
written. This allows stack reference operations (looping) to be
performed without a push or pop.

The stack pointer operates as an up/down counter with
separate posh/pop and file enable inputs. When the file enable
input is LOW and the push/pop input is HIGH, the PUSH
operation is enabled. This causes the stack pointer to
increment and the file to be written with the required return
linkage - the next microinstruction address following the sub
routine jump which initiated the PUSH.

If the file enable input is LOW and the push/pop control is
lOW, a POP operation occurs. This implies the usage of the
return linkage during this cycle and thus a return from SUb
routine. The next LOW·to-HIGH clock transition causes the
stack ~inter to decrement. If the file enable is HIGH,
no action is taken by the stack pointer regardless of any
other input.

The stack pointer linkage is such that any combination of
pushes, pops or stack references can be achieved. One micro·
instruction lubroutines can be performed. Since the stack i~

4 words deep, up to four microsubroutines can be nested.

The ZERO input is used to force the four outpulS to the
binary zero state. When the ZERO input is LOW, all Y
outputs are LOW regardless of any other inputs (except OE).
Eac~ Y output bit also has a separate OR input such that a
conditional logic one can be forced at each Y output. This
allows jumping to different microinstructions on program
med conditions.

The Am2909/Am2911 feature three-state Y outputs. These
can blI particularly useful in military designs requiring external
Ground Support Equipment (GSE) to provide automatic
checkout of the microprocessor. The internal control can
be placed ,n the high-impedance state, and preprogrammed
sequences of microinstructions can be executed via external
access to the control ROMIPROM.
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Am2909/11

Cn
R'

I I

I~

Internal Signal,

External to the Am2909/Am2911

A Address to the control memory
!lA) Instruction in control memory at address A
IlWR Contents of the microword register (at output

of control memory). The microword register
contains the instruction currently being exe;
cuted.

Tn Time period (cycle) n

OEFINITlON OF TERMS
A set of symbols is used in this data sheet to represent
various internal and ellternal registers and signals used with
the Am2909. Since its principle epplication is as a controller
for a microprogram stor., it is ~sary to define some signals
associated with the microcode itself. Figure 3 illustrates the
basic interconnection of Am2909. memory. and microinstruc·
tion register. The definitions here apply to this architecture.

Ilnpuh to Am2909/ Am29ll

Is1 •So Control lines for address source selection
I~. PUP Control lines for push/pOP stICk .
iRE Enable line for internal address register
ORI Logic OR inputs on each address output line
~ Logic AND input on the output lines
OE Output Enable. When OE is HIGH, the Y out·

PUts are OFF (high impedance}
Carry·in to the incrementer
Inputs to the internal address register
Direct inputs to the multiplexer
Clock input to the AR and IlPC register and

Push·Pop stack

. Outputs from the Am2909/ Am28ll

Yi Address outputs from Am2909. (Address inputs
to control memory.)

Cn+4

SlPC
REG
STKG-STK3

Carry out from the incrementer

Contents of the microprogram counter
Contents 01 the register
Contents of the push/pop stack. By definition,
the word in the four·by·four file, addressed by
the stack pointer is STKO. Conceptually data
is pushed into the stack at STKO; a subseQuent
push moves STKO to STK1; a pop implies
STK3 -+ STK2 -+ STKl .. STKO. Physically,
only the stack pointer changes when a push or
pop is performed. The data does not move. I/O
occurs at STKO.
Contents of the stack pointer

CONNECTION DIAGRAMS
Top VieWs

CLOCK

ICRQWORO
EGISHItW.,

fa QTHE'1t DfVICfS

~~
•0

Am~ I---
!Io-S,.FE. I'\JP.III

y

~..
CONTROL MIEMO"Y
11tOU. 'ROM 01' R.... '

1('"

{ r
I

SlQUlIICE I lOGIC M
CONT.O< I CONlltDl •

JlflO j FIIElDS I-

L-J I I~
..

!
I
IL. --'

No,e: PIn 1 'S m.rked for orientAtion

L.- ~ ._. ._..__

Figure 3. MlcroprOllfIlftl Sequencer Control'. Figure 4.
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Am2909/11

OPERATION OF THE Am2909/Am2911

F,yule 5 IISh the sf!lect code~ 101 thl! mult11l1llxer. The two
hits aplllled trom the m,uoword register (and additional com
binational logic for branching) determine which data source
conta,ns the address for the next microinstruction. The
contents of the selected source will appear on the Y outputs.
Figure 5 also shows the truth table for the output control and

Address Selection

for the control of the push/pop stack. Figure 6 shows ,n d.:d l

the effect of So. S,. FE and PUP on the Am2909. These 'ou r

signals define what addrell apPll8n on the Y outputs ."Il wtw\
the Itate of all the internal registen Will be following the clock
LOW-to-HIGH edge. In this illustration, the microprogram
counter is assumed to contain initially some word J, the ad
dress register some word K, and the four words in the push/
pop steck contain Ra through Rd.

OutpUt Control

OCTAL S, So SOURCE FOR V OUTPUTS SYMBOL

0 l L Microprogram Counter /JPC
1 l H Register REG
2 H L Push-Pop stack STKO
J H H Direct inputs OJ

ORj mw
X X
X L
H H
L ...

H
L
L
l

Z
L
H

Source ..Ietted by So 5,

Z • High 'mpedence

I :.,.
Synchronous Stack Control

H "- High

L Co low

X .:> Don't Car.

H
l

L

PUP

X
H

L

PUSH-POP STACK CHANGE

No ch.nge
Incremen1 stack pointer, then
push curren' PC ex110 STKO

Pop stack (decrement stack pointer)

Figure 6.

CYCLE S" So. FE. PUP /APC REG STKO STK1 STK2 STK3 YOUT COMMENT
PRINCIPLE

USE

N o 0 0 0 J K Ra Rb Rc Rd J Pop Stack
End

N+1 - Jq K Rb Rc Rd Ra - Loop

N 00 0 1 J K Ra Rb Rc Rd J Push /APC
Set-up

N+1 - J+1 K J Ra Rb Rc - Loop

N 00 1 X J K Ra Rb Rc Rd J
Continue ContinueN+1 - J+l K Ra Rb Rc Rd -

N o 1 0 0 J K Ra Rb Rc Rd K Pop Stack; End
N+1 - K+1 K Rb Rc Rd Re - Use AR for Address Loop

N o 1 0 1 J K Ra Rb Rc Rd K Push /APe; JSR AR
N+1 - K+1 K J Ra Rb Rc - Jump to Address In AR

N o 1 1 X J K Ra Rb Rc Rd K Jump to Address in AR JMP AR IN+l - K+l K Ra Rb Rc Rd -
N 1 000 J K Ra Rb Rc Rd ". Jump to Address in STKO; RTS I

N+1 - Ra+1 K Rb Rc Rd Ra - Pop Steck i
N 1 00 1 J K Ra Rb Rc Rd Ra Jump to Address in STKO; I

N+-1 - Ra+1 K J Ra Rb Rc - Push /APC I
N 1 o 1 X J K Ra Rb Rc Rd Ra Stack Ret

I

N+1 - Ra'l-1 K Ra Rb Rc Rd - Jump to Address In STKO (Loopl .
N 1 1 0 0 J K Ra Rb Rc Rd 0 Pop Stack; End !

N+1 - 0+1 K Rb Rc Rd Ra - Jump to Address on 0 Loop

N 1 101 J K Ra Rb Rc Rd 0 Jump to Addrea on 0;
JSR 0N+1 - 0+1 K J Ra Rb Rc - Push/APe

N 1 1 1 X J K Ra Rb Rc Rd 0 Jump to Addrea on 0 JMP 0N+l - 0+1 K Ra Rb Rc Rd -
X· Don't cere, O· LOW, 1 ... HIGH, Allum. en" HIGH
Note. STKO It the loc.'ion addr..sed by the neck point.r.

Figure 6. Output and Intemal Next-Cycle Regilter Statel for Am2808/Ain2811.
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Figure 7 illustrates the execution of a subroutine using the
Am2909. The configuration of Figure 3 is assumed. The
instruction being executed at any given time is the one con·
uined in the microword register lJJWRI. The contents of the
j.lWR also controls (indirectly. perhaps) the four signals SO. 5,.
fI. and PUP. The starting address of the subroutine is applied
to the 0 inputs of the Am2909 at the appropriate time.

jn the columns on the left is the sequence of microinstructions
to be executed. At address J+2. the sequence control portion
of the microll1struction contains the comand "Jump to sub-

routine at AU, At the time T2. this instruction is in the J,lWR.
and the Am2909 inputs are set·up to execute the jump and
save the return address. The subroutine address A is applied to
the 0 inputs from the J,lWR and appears on the Y outputs. The
first instruction of the subroutine. HAl, is accessed and is at
the inputs of the J,lWR. On the next clock transition. HAl is
loaded into the J,lWR for execution. and the return address
J+3 is pushed onto the stack. The return instruction is exe
cuted at TS. Figure 8 is a similar timing chart showing one
subrQutine linking to a second. the latter consisting of only
one microinstruction.

CONTROL MEMOR V

•
ExeeuM

Microprogram

Cyde
Addre..

Sequencer
Instruction

J-l -

To J --
T, J-l --

I
T2 J+2 JSR A

Te J+3 --

t T1 J+4 .-

I - -

I - ,

: - -
-- -
- --

TJ A HAl

T. A+l --
Ts A+2 RTS

I
.. -

..

- --
-- ..
.. -

-
- --

Execute Cycle To Tl T2 TJ T. Ts T6 T7 Ta T9
Clock n...rL~nJrLILn..rurun...Signals ....I

Am2909 5,.So 0 0 3 0 0 2 0 0
Inputs FE H H L H H L H H
(from PUP X X H X X L X X
"WR) 0 X X A X X X X X

"PC J+l J+2 J'3 A+l A+2 A'3 J+4 J+S
STKO - - - J+3 J+3 J+3 - --

Internal STKI - - - .. -
Registers -- -- .

STK2 - -- ,. -- - -
STK3 - .. - -- - -- - .-

--
Am2909 V J+l J+2 A A+l A+2 J+3 J+4OutPUt J+S

ROM (VI HJ+l ) JSR A HAl HMO RTS HJ+31 HJ+4) I(J+SIOutput

Content,
ol"WR

(Instruction "WR lUI HJ+ll JSR A HAl r(A+l) RTS HJ+31 HJ+4)
being

e.ecuted)

Figure 7. Subroutine Execution.

CONTROL MEMORV
ExecuM Cycle To T, T2 TJ T. Ts T6 T7 T. Te

Clock rLrun..n...ruIl.J "Ur-L L rlJSignal. -

Am2909 SI. So 0 0 3 0 0 3 ') 0 2 0
Inputs FE H H L H H L L H L H
(from PUP X X H X X H L X l. X
"WR) 0 X X A X X B X X X X

"PC J+l J+2 J+3 A+l A+2 A+3 8+1 A+4 A+S J+4
STKO - -- J+3 J+3 JI3 A+3 J+3 J+3

Internal STKI .. - .. .. J+3Regi,ters
STK2 .. .. - - -- -
STK3 - - - -- -

f----. _.- ---.. f----- f----- - ....- ---_.- '--- - -- f-- --f--- , --~~Am2909 Y J+ 1 J+2 A A+l A+2 8 A-3 A+4
+~_3___J_~4.Output

f------ --1--'_-'--- --' - ---- ._-
ROM (YI I (J+ 1) JSRA rIAl HA·n JSR B RTS r(A<31 RTS HJ'3) HJ+4)~Output

-- - .... - f--- 1--.---- _._-~._.- -rr-Contents

'lA':'~" ~'"~
of "WR

(Instruction "WR HJ) HJ+ 1) JSR A HAl IIA>!) JSR B RTS
bemg

executed)

----- ----

RTS

RTS

JSR B

JSR A

J 1

J
J+l
J-2
J+3

A

A+l
A+2

A'3

A'"

T)

T.
T,
T1

I 1
8 I

i '. I ,
:--_- __.L__~

Figure 8. Two Nested Subroutine•. Routine B is Only One Instruction. en - HIGH
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AIll2909/11
J
I

_65°C to +l6(tC

_55°C to +12SoC----==

~_~~J~':lM_RA!INGS(Abo~e which the useful life may be impaired)

Slurdg" Ternl'_elature

1elnperd{Ure (Ambient) Unuer Bla;
.-- ----_._---- ------

SLpply Voltage_lll Ground Pote':'..tlal ._ _ . --0.5 V to +7_0 V

DC Volldge Apl'lied.to gLJl!,U__I~ fo~ !:!1~~.<?.':'tP~~~t~~_______ -0.5 V to +V~ max.

DC InfJut Voltage__ _ -0.5 V to" 7.0 V

DC__()utpU{ ClJrre!~I,_lnlO_0.':'.t..P~~s_ - -~- . -- . . =--3...:0'---m_A...:

DC Inl'UI Current -30 mA to +5.0 mA

PIN
OPERATING RANGE

Ambient Temperature Vee
Am2909/2911DC. PC----_.------_..
Am2909/29t lDM. FM

O°C '0 +10°C

-::55':1':"10 +t25°C----
4.75V 10 5.25V

4.50V t~ 5.50V

STANDARD SCREENING
(Conforms to MIL-STD-883 for Class C Parts)

r------------ ---r'--M-IL-.-ST--o-.a-.-J--r---------T"""--------Level,...--,-----------.

Stop Method ConditIon. Am2llOll/~liiC~oc ~2liOiI';2i11D._M~FM
P,C $edl V"u.1 los""o,;oO\ -I" 20-;0' B ---... --- ------ __ • __100% . l00'M.

I 24-hour
\ $Ululll ... tlOn Ba"e ' 1008 C 150Q C tOQ4Jr. lOO'M.

I T..mpera,u," Cyd. r 1010 ~-~~~E;'sO~C ---I-~----+---I00%

I~~~~r:f:.r i . ~:~ f~o~~;i;'~i£'!'.3 =-----:::-;--~-=~~:=---------~:~~=---=~-~~=::---.~-=-~~~
I G~~" L~~k 'Iii :_nnO_14• :~.. Fbe.IUIOOW!'~.fcao-rr~n._.-- 1_00% '___ _ __100% _
r Elect' tCdl Test ~ __

~~~~::;~.:..,~r,.,~....--~-~-~-P-0I-ts411~..:..,...:-:::::~~- --~r-~-~--1---- -----:...--1~ (1.
, Subymup B i 5 I:, LTPO _ 7 LTPD - 7

: SUbyroup 9 i LTPD • 7 L TPD • 7
~ ----L

I

J
I
I
I
!
i
i

J
d

I
ur. t
o

ADDITIONAL SCREENING FOR CLASS B PARTS

F;:;"- MIL-STD-883 Condlt......
Le.ol

Method Am2IOI/Am2911DMB. FMB
1---

1016 0 125·C lOO'J(,
160 hours min.- - -- f--- ----f-- --l"..."" ,., 6004

Subgroup 1 I 100%
SUbgroup 2 100%
Subgroup 3 I 100%
Subgroup 7 100%
Subgroup 9 I 100%___~___ l.-- _______ --i Return to Group A Te5ts In Standard Screening

G INFORMATION GROUP A SUBGROUPS
(85 defined in MIL-STD-883. method 5005)

Am2909 Am2911 Subar....p '.r_.. TemperatUte
rature Order Order I DC 26°C

nge Number Number 2 DC MlximUlfi ,.reef f8mperarure

3 DC Minimum rlted temper.ture
170"C AM 2909PC AM2911PC 7 Function 26'C

o '70"C AM 2909DC AM2911DC 8 Function W._imum' end MInimUm r,UI

to +125°c AM 2909DM AM2911DM Ymplrlture

!o+12SoC Am2909FM - 9 Swi,c:hlng 25°C

o .70
c

C Am2909XC - 10 Switching Me.'mum Rltild Tem.per,t
11 Switching Minimum Roted Tomperotur

_._.

Tempe
Ra

O°C 10
O°C I

--5S'C
_55°C
O·C t

"1\601 dJ..lIJIH::aLJle for

Am2909PC or
Am2911PC

ORDERIN

Molcled DIP

Hermetic DIP
Hermetic DIP

Hermetrc Fldl Pak
Dice

60 '.

;
" .

• >. :t/ii.-Gft.'"
,ro,t· ,!..~



Am2909/11

Units

u

VOH Output HIGH Voll8lJll
Vee· MIN .,

V,N· VIH or VIL

I VOL

!
OUlPut LOW Volt8lJll

Vee ·MIN.,

V'N - V,H or VIL

1----1------------+---------'------------
'os Output Short Circuit Currllflt

INot.31
Vec - MAX. -40 100

1-----4----------+-------------~----+----+---=8-=0---r------,----r---
ICC Po_r Supply Cur:.nt Vee· MAX. (Not. 41 130 rnA

IOZl VCC· MAX., VOUT • 0.4 V ~-20-- r--------
'OZH Output OFF Current OE. 2.7V r-V.,.O-U-T-.-=-2.-=7.,.V,-------i----t----+ 20 -- IAA

Not..· 1 For conditions shown 8!1 MIN. or MAX., u•• the epproprlBte value !lpeclfled under Electrical Characteristic, for the applkable device 'voe.
2. Tvpic.lllmit. ar. at Vee ~ 5.0V. 2SoC ambient and maximum loadjng'.
3. Not more than on. output should be shorted at 8 time. Durat'on of the ,hort circuit test .hould nOt eKe••d one second .
•. Apply OND to en, RO. R,. R 2• R3. ORO. OR1. OR,. OR3. DO. 01_ 02_ and 03- Other inputs open. All outputs open M8a'lured .tte... ~

LO\N·to·H IOH clock tran.ltlon.
II_ Th. t2mA ......n_ OI>IOU.. only to Yo. Y1. Y2 .nd Y3'
eo For the Am2911. O. and R.ara1nte,neUy connected. Lo.cjlng II doubled (to _eme velue•• PUlh/Pop).

•
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Am2909/11

SWITCHING CHARACTERISTICS OVER OPERATING RANGE
All parameters Me guaranteed worst CJse over the operating voltlllJe .IId temperature range for the device type.
(Grade C - O°C to +70"C, 4.75V to 5.25V; Grade M: -55°C to +125°C. 4.5V to 5.6VI

TABLE I
MINIMUM CLOCK REQUIREMENTS

M,n,mum Cloc~ LOW Time 60

Minimum Clock HIGH Time 30

J

l

EXTERNAL .. ...INPUTS

RE 20 5.0

Rj 15 0

PUSHIPOP 20 5.0

FE 20 0

Cn 15 0

OJ 20 0

- ORj 20 0

So.S1 40 0

ZERO 40 0

TA8LE II

MAXIMUM COM81NATORIAL
PROPAGATION DELAYS

~I Vi Cn +4
INPUTS

DE 25 -
f-----...-C-

ZERO 35 45

--
OR, 20 32

f-----

So. 51 40 50

~-
_.

0, 20 32

r---------- --

l__ Cn 18
---_.__._---,-

TABLE III
MAXIMUM DELAYS

FROM CLOCK TO OUTPUTS

FUNCTIONAL GRADE CLOCK CLOCK
PATH TOVi TOCn +4

Aegl5ta r
C 4B 58

(51 So ~ LHI
M 55 65

C 4lI 58
,. Program Counter
(51 So m LU M 55 66

File
C 70 80

(51 So· HL)
M 80 90

CL·15pF

TABLE IV
SET·UP AND HOLD TIME

REQUIREMENTS .'

CP

All INPuTS
If Xr:ePT l5l1

,----- J.Qv

-+------ 1.3V

I
~

r----ITASl£ IVI-----r--+-(TA~LE1\'1

I~ B:::
~

I' r'NPVTSTOVO<C•••
__CLOCK TO Yloren.... • :_ (TABLE III

lTA8lf IIlJ
VQH

~~. 1.3V

______~UL.K..JIUL.K..JIUL.IUl_LlLK_Ll_.JI:.lu,. VOl

Figura 12. Switching Waveforms. See Tables for Specific VII...
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APPENDIX B:

inter

The INTEl~3002Central Processing
Element contains all of the circuits that
represent a 2-bit wide slice through the
data processing section of a digital com
puter. To construct a complete central
processor for a given word width N, it
is simply necessary to connect an array
of NI2 CPE's together. When wired
together in such an array, a set of CPE's
provide the following capabilities:

2's complement arithmetic

Logical AND, OR, NOT and
exclusive-OR

Incrementing and decrementing

ShIfting left or right

Bit testing and zero detection

Carry look:ahead generation

Multiple data and address busses

SCHOTTKY
BIPOLAR LSI
MICROCOMPUTER
SET

High Performance - 100 ns Cycle Time

TTL and DTL Compatible

N-Bit Word Expandable Multi-Bus
Organization

3 Input Data Busses
2 Three-State Fully Buffered Output
Data Busses

11 General Purpose Registers

Full Function Accumulator

Independent Memory Address Register

Cascade Outputs for Full Carry
Look-Ahead

Versatile Functional CapabilitY
8 Function Groups
Over 40 Useful Functions
Zero Detect and Bit Test

Single Clock

28 Pin DIP

3002
CENTRAL
PROCESSING
ELEMENT

PACKAGE CONFIGURATION

10 28 Vee., 27 F2
Ko 26 -F,

K, 25 fo

x 24 F3

Y fD

CO INTEL" Mo
RO 3002 M,

1I 0,

CI Do
EA 18 CLK

A, 17 F.

Ao 16 -fs

GND 14 15 F6

.__J

INlr\'I'UC'tION 8US

\ ,

"':.

,
~ .~ 1...... D........·of • TYII'IIiII SyItefn

t ' T.. .'
'.

o ...~ ... ~"'O"" 'o:)"'~", ""'OW\
""~~O9\" ,\')~."''C'~'t..~,

-.;'-'-........;..)_..__...:...--'------~----"'._----~...:..._--------_._--------"-._-.~-_._-



3002

PIN DESCRIPTION

/)

PIN

1,2

3,4

5.6

7

8

9

10

11

12-13

14

15-1/.
'}4-27 .

18

19-20

21-22

23

28

SYMBOL

x. y

CO

RO

1I

CI

EA

GND

ED

Vee

NAME AND FUNCTION

Exterllal Bu~ InpUb

Tnt: ex ternal bus inputs provide a separate input port for external input
device,

Mask Bus Inputs

The mask bus Input~ provide a separate input port for the microprogram
memory. to allow mask or constant entry.

Standard Carry look·Ahead Cascade Outputs

The cascade outputs allow high speed arithmetic operations to be
performed when they are used in conjunction with the INTEL 3003
Look-Ahead Carry Generator

Ripple Carry Output

The ripple carry output IS only disabled during shift right operationS.

Shift Right Output

The stllft right outPut IS only enabled during shift right operations.

Shift Right Input

Carry Input

Memory Address Enable Input

When In the lOW state. the memory address enable input enables the
memory address outputs lAO-At I.

Memory Address Bus Outputs
The memory address bus outputs are the buffered outputs of the
menlOry address register (MARl.

Ground

Micro-Function Bus Inputs

The micro-function bus inputs control ALU function and register
selection.

Clock Input

Memory Data Bus Outputs

The memory data bus outputs are the buffered outputs of the full
function accumulator register lAC).

Memory Data Bus Inputs
The memory data bus inputs provide a separate input port for
memory data,

Memory Data Enable Input

When in the LOW state. the memory data enable input enables the
memory data outputs (00-01 )

+5 Volt Supply

Active LOW

Active LOW

Active LOW
Three·state

Active LOW
Three-state

Active LOW

Active LOW

Active LOW

Active LOW
Three-state

Active LOW
Three-state

Active LOW

Active LOW

NOTE.
1 I\cllve HIGH unless otherWISe specified.

2-16

",!<"

;
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3002

LOGICAL DESCRIPTION

The CPE provides the arithmetic, logic
and register functions of a 2-bit wide
slic/! through a microprogrammed central
processor. Data from external sources
such as main memory, is brought into
the CPE on one of the three separate in
put busses_ Data being sent out of the
CPE to external devices is carried on
either of the two output busses. Within
the CPE, data is stored in one of eleven
scratchpad registers or in the accumula
tor. Data from the input busses, the
registers, or the accumulator is available
to the arithmetic/logic section (ALS)
under the control of two internal multi
plexers. Additional inputs and outputs
are included for carry propagation,
shifting, and micro-function selection.
The complete logical organization of the
CPE is shown below.

MICRO·FUNCTION BUS AND
DECODER

The seven micro· function bus input
lines of the CPE, designated Fo-F6'
are decoded internally to select the
ALS function, generate the scratch pad
address, and control the A and B
multiple)(ers.

M-BUS AND I·BUS INPUTS

The M-bus inputs are arranged to bring
data from an external main memory
Into the CPE. Data on the M-bus is
mUltiplexed internally for input to
the ALS.

The I-bus inputs are arranged to bring
data from an external I/O system into
the CPE. Data on the I-bus is also mul
tiplelled internally, although indepen
dently of the M-bus, for input to the
AlS Separation of the two busses per
111;15 a relatively lightly loaded memory
bus E'ven though a large number of 110
l1evlces arE' connected to the i-bus.
Alternatively, the I-bus may be wired
to perform a multiple bit shift (e.g., a
byte exchange) by connecting it to one
of the output busses. In this case, I/O
device data is gated externally onto the
M·bus.

SCRATCHPAD

The $cratchpad contains eleven registers
designated Ro through Rg and T. The
output of the scratch pad is multiple)(ed
Internally for input to ALS. The ALS
output is returned for input into the
~ratchpad.

ACCUMULATOR AND D·BUS

An independent register called the
i1Ccumulator lAC) is available for storing
the re~ult of an ALS operation. The
output of the accumulator is multi
plelled internally for inp'Jt back to the

ALS and is also available via a three
state output buffer on the D-bus
outputs. Conventional usage of the
D-bus is for data being sent to the
external main memory or to external
I/O devices.

A AND B MULTIPLEXERS

The A and B multiplexers select the two
inputs to the ALS specified on the
micro-function bus. Inputs to the A
multiplexer include the M-bus, the
scratchpad, and the accumulator. The
B-multiplexer selects either the I-bus,
the accumulator, or the K-bus. The
selected B-multiplexer input is always
logically ANDed with the data on the
K-bus (see below) to provide a flexible
masking and bit testing capability.

ALS AND K-BUS

The ALS is capable of a variety of
arithmetic and logic operations, in
cluding 2's complement addition, in·
crementing, and decrementing, plus
logical AND, inclusive-OR, exclusive·
NOR, and logical complement. The
result of an ALS operation may be
stored in the accumulator or one of the
scratchpad registers. Separate left input
and right output lines, designated LI
and RO, are available for use in right
shift oper.ations.' Carry input and carry
output lines, deSignated CI and CO are
provided for normal ripple carry propaga·

llIllAINMIMORY
ADORns

", ...

Figurll 2.3002 Block Diagram

tion. co ann RO data are brought alit via
two alternately enabled Iri-state buffers
In addition, standard look ahead carry
outputs, designated X <tnd Y, ilre availilble
for full carry look ahead across any word
length.

The ability of the K-bus to m<lsk ,"puts
to the ALS greatly Increases The versa
tility of the CPE. During non-arithmetic
operations in which car ry propagation
has no meaning, the carry Circuits are
used to perform a word-wisp inclUSIV'"
OR of the bits; masked by the K-bus.
from the register or bu~ selected hy thl'
function decoder. Thus, the CPE pro
vides a flexible bit testing capability.
The K-bus is also used during arithmetic
operations to mask portions of the field
being operated upon. An additional
function of the K-bus is that of supply
ing constants to the CPE from the
microprogram.

MEMORY ADDRESS REGISTER
AND A-BUS

A separille ALS outPut IS also avail
able to the memory arldre~s register
(MAR) and to the A bus VIi! a three
state output buffer. Conven tlonal usarje
of the MAR and A·bus ,s fOI sendlllll ~d
dre~ses to an external main memory'.'
The MAR and A·bus may also be lIsed
to select an external rlevlcc when
exeCulinr) I/O operatlom

O,llA ('liT

I, I.

'"f)}\.'q II'\l

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



F-GROUP 0 R-GROUP III
(General description omitted, see Ap
pendix A.l

SRA K-BUS" 00
Shift the contents of AC or T, as speci
fied, right one bit position. Place the
previous low order bit value on RO and
fill the high order bit from the data on
L1. Used to shift or rotate AC or T
right one bit.

(K·bus = 11 description omitted. see
Appendix B.)

Logically AND the contents of AC with
the data on the K-bus. Add the result to
the contents of Rn and the value of the
carry IIlput (CI). Deposit the sum in AC
and An.

ILR K·BUS = 00
CondItionally Increment Rn and load
the resul t in AC. Used to load AC from
Rn or to increment RIl and load a copy
of the result in AC.

ALR K-BUS= 11

Add AC and CI to Rn and load the re
sult in AC_ Used to add AC to a register.
If Rn is AC, then AC is shifted left one
bit position.

F·GROUP 0 R-GROUP II
Logically AND the contents of AC with
the data on the K-bus. Add the result to
Cl and the data on the M-bus. Deposit
the sum in AC or T, as specified.

ACM K·BUS = 00

Add CI to the data on the M-bus. Load
the result in AC or T, as specified. Used
to load memory data in the specified
register, or to load incremented memo
ory data in the specified register.

AMA K-BUS =11

Add the data on the M-bus to AC and
CI, and load the result in AC or T, as
specified. Used to add memory data
or incremented memory data to AC
and store the sum in the specified
register.

;iUUl

FUNCTK>NAL DESCRIPTION

DUrlllY edd, nHuu-cycle, il Il1ICIO

function" applied to F bu:. mputs ot
the epE: The micro fundlon is decoded,
the OPC"llld, dfl.' selected by the multi
plcxers, ,1fId the specifll:d uperdtlon I'
pcrturnwd by ALS_ If d negative gOIng
cluck "<lg,, 15 dppl,,~d, the result of the
Al S "IWldtlon IS either deposited In
the dccumulator or written Hlto the
selected sClatchpad register. In additIOn:
L.ertall1 operations permit related dd
dress datd to be deposited III the MA R_
A new micro-functIOn should only be
dpplled followir,g the riSlOg edge of the
clock

By ex tell1dlly \Idling the clock input to
CPE, referred to as conditional clocking,
the clock pulse may be selectlvel,!,
omitted dUllllg a micro-cycle. Since the
cdrry, shift, and look-dhead clfcuits are
not clocked, thell outputs may be used
to perform a v,lIiety of non-destructive
tests on data 111 the accumulator or in
the scrat(;hpad. No register contents are
modified by the operation due to the
absence ot the clock pulse.

The nllcro·functlon to be performed is
d,Hermlll"d from the function group
IF-Group) ,lilt! register group (R-Group)
selccted by the data on the F-!Jus. The
F-Grollp IS Sptlcifled by the upper three
blt5 of data, F4 -F6' The A·Group IS

spl!cified by the lower four bits of data,
Fo-F). R-Group I contains RO through
R9 , T, dlld AC and is denoted by the
symbol RII • R·Group \I and A-Group III
corlldrn ollly T and AC. F-Group and
R Group forrndts are summanzed in
/\ppendlx A.

The folloWlIllj IS a detailed explanation
of each of the CPE micro-functions.
A gener al functional description of each
operation IS gIVen followed by two
additional descriptions which explain
the resul t of the micro-function with
both K·bus Inputs at logical 0 or both at
logical 1. In most cases, the effect of
placing the K bus III the all-one or the
dll felO state IS to either select or de·
select tlw dccumulator in the operation,
respectively. A rnlcro-functlon
rnnemorllc IS Illeluded with each descrip
tlOll tor I p.ference purposes and to assist
III the ueslYll of micro-assembly
languages The micro-functions are sum·
marized 10 Appendix A. The effective
micro· functions for the all-zero and the
dll·one K-bus states are summariled in
Appendix B.

F-GROUPO R-GROUP I F·GROUP 1 R·GROUP I

Logically OR the contents of Rn with
the data on the K-bus.. De.pos.iLtbe-re
suit in MAR. Add the data on the K-bus
to contents of Rn and CI. Deposit the
result in Rn .

LMI K-BUS =00
Load MAR from Rn . Conditionally
increment Rn . Used to main tain a
macro-instruction program counter.
DSM I(-BUS ~ 11

Set MAR to all one's. Conditionally
decrement Rn by one. Used to force
MAR to its highest address and to
decrement Rn.

F-GROUP 1 R·GROUP II

Logically OR the data on the M-bus with
the data on the K-bus. Deposit the re
sult in MAR. Add the data on the K·bus
to the data on the M-bus and CI. De
posit the sum in AC or T, as specified.

LMM K-BUS = 00
Load MAR from the M-bus. Add CI to
the data on the M·bus. Deposit the reo
suit in AC or T. Used to load the
address register with memory data for
macro·jnstructionsusing indirect
addressing.

LDM K·BUS = 11

Set MAR to all ones. Subtract one
from the data on the M-bus. Add CI
to the difference and deposit the result
in AC or T, as specified. Used to load
decremented memory data in AC or T.

F-GROUP 1 R·GROUP III

Logically OR the data on the K-bus with
the complement of the contents of AC
or T, as specified. Add the result to the
logical AND of the contents of specified
register with the data on the K·bus. Add
the sum to CI. Deposit the result in the
specified register.

CIA K·BUS = 00
Add CI to the complement of the con
tents of AC or T, as specified. Deposit
the result in the specified register. Used
to form the l's or 2's complement of
AC or T,

DCA K-BUS = 11
Subtract one from the contents of AC
or T, as specified. Add CI to the dif·
ference and deposit the sum in the
specified register. Used to decrement
AC or T.
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F-Gnoup 2 R-GROUP I

Logically AND the data on the K-bus
with the contents of AC. Subtract one
from the result and add the difference
to CI. Deposit the sum in Rn .

csn K·BUS " 00
Subtract one from CI and deposit the
difference in Rn . Used to conditionally
clear or set Rn to all O's or l's,
respectively.

son K-BUS = 11
Subtract one from AC and add the
difference to CI. Deposit the sum in
Rn . Used to store AC in Rn or to store
the decremented value of AC in Rn .

F·GROUP 2 R·GROUP II
Logically AND the data on the K-bus
with the contents of AC. Subtract one
from the result and add the difference
to CI. Deposit the sum in AC or T,
as specified.

CSA K·BUS = 00

Subtract one from CI and deposit the
difference in AC or T. as specified. Used
to conditionally clear or set AC or T.

SDA K-BUS = 11

Subtract one from AC and add the
difference to CI. Deposit the sum in
AC or T. as specified. Used to store
AC in T. or decrement AC, or store
the decremented value of AC in T.

F·GROUP 2 R·GROUP III
Logically AND the data of the K·bus
with the data on the I-bus. Subtract one
from the result and add the difference
to CI. Deposit the sum in AC or T, as
specified.
(K·bus = 00 description omitted, see
CSA above.)

lDI K·BUS = 11
.subtract one from the data on the I-bus
and add the difference to CI. Deposit
the sum in AC or T, as specified.
Used to load input bus data or decre
mented input" bus data in the specified
register.

F·GROUP 3 R-GROUP I

Logically AND the contents of AC with
the data on the K·bus. Add the con·
tents of Rn and CI to the result. Deposit
the sum in Rn .

INR K-BUS " 00
Add CI to the contents of Rn and
deposit the sum in Rn . Used to in
crement Rn .

ADR K·BUS " 11
Add the contents of AC to Rn • Add the
result to CI and deposit the sum in Rn .

Used to add the accumulator to a register
or to add the incremented value of the
accumulator to a register.

F·GROUP 3 R·GROUP II
(All descriptions omitted, identical to
F·Group OIR·Group II described above.)

F·GROUP 3 R-GROUP III
Logically AND the data on the K·bus
with the data on the I-bus. Add CI
and the contents of AC Of T, as speci·
fied, to the result. Deposit the sum in
the specified register.

INA K-BUS " 00
Conditionally jncrement the contents of
AC or T, as specified. Used to incre
ment AC or T.

AlA K-BUS = 11

Add the data on the I-bus to the con
tents of AC or T, as specified. Add CI
to the result and deposit the sum in the
specified register. Used to add input
data or incremented input data to the
specified register.

F-GROUP 4 R-GROUP I

Logically AND the data on the K-bus
with the contents of AC. Logically
AND the result with the contents of
Rn . Deposit the final result in Rn .

Logically OR the value of CI with the
word·wise OR of the bits of the final
result. Place the value of the carry OR
on the carry output (CO) line.

CLR K-BUS = 00

Clear Rn to all O's. Force CO to CI.
Used to clear a register and force CO
to CI.

ANR K-BUS " 11
Logically AND AC with Rn . Deposit the
result in Rn . Force CO to one if the
result is non-zero. Used to AN D the
accumulator with a register and test for
a zero result.
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F-GROUP 4 RGROUP II
Logically AND the data on the K·bus
with the contents of AC. Logically
AND the result with the data on the
M-bus. Deposit the final result in AC
or T. as specified. Logically OR the
value of CI with the word-wise OR of
the bits of the final result. Place the
value of the carry OR on CO.

CLA K·BUS 7 00
Clear AC or T, as speCified. to all O·s.
Force CO to CI. Used to clear the
specified register and force CO to CI

ANM K·BUS = 11

Logically AND the data on the M-bus
with the contents of AC. Deposit the
result in AC or T. as specified. Force
CO to one if the result is non-zero. Used
to AND M·bus data to the accumulator
and test for a zero result .

.~--------_. --- ._-_. -..-
F-GROUP 4 R·GROUP III
Logically AND the data on I·bus With
the data on the K·bus. Logically AND
the result with the contents of AC or T.
as specified. Deposit the final result in
the specified register. Logically OR CI
with the word·wise OR of the bits of
the final result. Place the value of the
carry OR on CO.

(K·bus " 00 description omitted, see
CLA above.)

ANI K·BUS = 11

Logically AN D the data on the t·bus
with the contents of AC or T. as speci·
fied. Deposit the result in the speCified
register. Force CO to one if the result
is non-zero. Used to AND the I-bus to
the accumulator and test for a zero
result.

F-GROUP 5 R-GROUP I

Logically AND the data on the K·bus
with the contents of Rn . DepOSit the
result in Rn . Logically OR C I WIth IIlf~

word· wise OR of the result. Place the
value of the carry OR on CO

(K-bus = 00 description omitl!'d, see
CLR above.)

TZR K BUS' 11

Force CO to one iI Rn is non -lero. Used
to test a register tor lero. Also used to
AND K·bus data with a register (sf!e
general descri ptlon) for mask InC! and,
optionally, testing lor a lero r""lIlt
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FUNCTIONAL DESCRIPTION (con't)

F li 1il111 P ~, R GHOUP II F GROUP 6 R-GROUP II XNR K BUS:. 11

Forcc CO to one If tht' logical AND ot
AC dnd Rn is non·zero. Exclusi\le NOR
tht> contents of AC With the contents of
Rn . Deposit the result 111 Rn . Used to
exclusl\le-NOR the accumulator with
a register.

I <J'1,<"lly AND tIle datd lin th,' I( I,u>
With lh,' Jdta Ull til<' M llll~. Dep0';lt the
It'>ull II' '\C ,'1 1. ,,, 'l)I'clhelJ l uy,cdlly
OH CI Witt' Ill\' ""UIO WiSt: OR llt the
",.,lIlt Plde!' the vdldl: 01 the calry OR
uri CO
(I( IJ\I) 00 ,1e,cl 'I)t,,,n Illllltll:d, see
eLA ~IlU\lt' I

L o'Jlcdlly OR CI With the word-Wise
OR of the logical AND of AC and the
data on the K-bus. Place the \lalue of
the l:alfY OR 011 CO. Logically OR the
data on the M bus. wi th the logIcal
AND of AC and the data on the K bus.
DepOSit the tilldl result III AC or T,
as specified. F-GROUP 7 R-GROUP II

Force CO to (;1 Used dS d null opera
tion 01 to fOI c.~ CO to CI

Fe",-t' CO to ,>Ill' tf AC " non'/era
LUlllCdlly 0 R the contpn ts of tl1e dC'
ClJmUld!OI to the contents of R I1 . De
!Jus't 011' ,,!',ult '" RIO Used to OR the
d"cwnul"to, to a re'll,tel dnd,
OpllOl\dlly, It:>t the pi p\liOUS accumula·
tOl vdllJe lor zero

[,hId AC III T, d~ :.pec' !led, \/Vltll datd
trom tilt' M bus. Force CO to one II the
le~lllt" 11011 zero. Used to load the
)~cIIIl:(1Ieyl~tt:r Irom riltllnury and tesT
tllr d leI' r.,,;ult. Also used to AND
K·bu~ ddT" with M bus datJ (see gellerdl
descllplllln) lor Illdsklng and, optiollally.
testIng lor d lero result.

F-GROUP 6 R-GROUP I
LogIcally OR CI With the word-wise
OR of the logical AND 01 AC dnd the
ddta 011 the K·bus. Place the result of
the carry OR on CO_ Logically OR the
contents ot Rll With the logical AND
01 AC and the data on the K-bus.
DepOSIt the result In Rn -

F-GROUP 7 R-GROUP III

Logically OR CI with the word-Wise
OR of the logical AND of thc contents
of the specified register and the data on
the I·bus and K·bus. Place the \lalue of
the carry OR on CO. Logically AND
the data on the K-bus with the data
on the I·bus, Exclusi\lc-NOR the
result with the contents of AC or T, a'
specified. Deposit the final result II'
the specified register.

CMA K-BUS: 00
Complement AC or T, as specified. Force
CO to CI.

XNI K·BUS:. 11

Force CO to one if the logical AND of

the contents of AC Ol T. as specified, ane
the I-bus data IS non-lero. E xclusl\le
NOR the contents of the speCified regis
ter with the data on the I bus, Deooslt
the result in AC or T, as specified Used
to exclusi\le-NOR input data with the
accumulator.

Logically OR CI with the word,wlse
OR of the logical AND of the contents
of AC and the data on the K-bus and
M-bus. Place the \lalue of the carry OR
on CO. Logically AND the data on the
K-bus with the contents of AC. Exclu·
si\le-NOR the result with the data on
the M-bus. DepOSit the final result in
AC or T. as specified,

LCM K-BUS : 00

Load the complement of the data on
the M-bus into AC ot T, as specified.
Force CO to CI.
XNM K-BUS : 11

Force CO to one If the logical AND of
AC and the M-bus data is non· zero.
Exclusi\le·NOR the contents of AC With
the data on the M-bus. Deposit the
result in AC or T, as speCified. Used to
exclusi\le-NOR memory data with
the accumulator.

------------ ----- ---
K-BUS = 00CMR

F·GROUP 7 R-GROUP I

Logically OR CI with the word-wise OR
of the logical AND of the contents of
Rn and AC and the data on the K-bus.
Place the \lalue of the carry OR on CO.
Logically AND the data on the K·bus
with the contents of AC. Exclusi\le·
NOR the result with the contents of
Rn · Deposit the final result in Rn .

F GROUP 6 R-GROUP III
Logically OR CI with the word·wise OR
of the logical AND of the data on the
I-bus and the data on the K-bus. Place
the \lalue of the carry OR on CO. Logi
cally AND the data on the K·bus with
the data on the I·bus. Logically OR the
result with the contents of AC or T,
as specified. Deposit the final result
in the specified register.

(K-bus = 00 description omitted, see
NOP abo\le.)

ORI K-BUS = 11

Force CO to one if the data on the
I-bus is non-zero. Logically 0 R the
data on the I·bus to the contents of
AC or T. as specified. Deposit the
result in the specified register. Used to
OR I·bus data with the specified
register and, optionally, test the I·bus
data for zero,

LMF K-BUS = 00
Load AC or T, as specified, from the
M-bus. Force CO to CI_ Used to load
the specified register with memory data
and force CO to Cl.

ORM K-BUS : 11

Force CO to one If AC is non·zero.
Logically OR the data on the M·bus with
the contents of AC. Deposit the result
In AC or T. as specified, Used to OR
memory data with the accumulator and.
optionally, test the pre\lious value of
the accumulator for zero,

K·BUS ~ 11

K-BUS: 00

K BUS = 11

LTM

NOP

ORR

F- GROUP 5 R-GROUP III

LogICally AND the data on K-bus With
contents of AC or T, as specified. De·
POSit the result in the specified register
Logically OR CI w,th the word-wise OR
01 the result, Place the \lalue of the
c,ury OR 011 CO.

(K hilS 00 desCltptlun omitted, see
CLA dllLlve.)

TZA K BUS 0 11

Fntce CO to une If AC Dr T, ..IS specltled,
" nVIl·/ero. Used to test the speCified
le~lstel 101 lero. Also used to AND
K bu~ Lldtd tt) The specilled leglster (see
!Jeneral descliptlon) tor masklllg and.
optlondlly, testing tor a zero result.

Complement the contents of Rn . Force
CO to CI.
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D.C. AND OPERATING CHARACTERISTICS

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS·

OutpUl Currents .

Temperature Under Bias .

Storage Temperature ' .

All Output and Supply Voltages .

All Input Voltages .

O°C to 70°C

-65
Q

C 10 +160°C

O.5V 10 +7V

. . .. ·1.0V lo 15.5V

. .. 100 rnA

'COMMENT: Stresses above those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. ThiS IS il stress ratin9 only
and functional operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operatIonal seellons of this specificat,on is nOI
implied. Exposure to absolute maximum ratings for extended periods may effect device reliability.

TA = O°C to +70°C. Vee = 5.0V ±5%
----_._~-----~._--_."------

LIMITS

SYMBOL PARAMETER MIN . TYPI1l MAX UNIT CONDITIONS

Vc Input Clamp Voltage (All -0.8 -1.0 V Ie =-5 rnA
Input Pins)

IF Input Load Current:
FO-F6 ,CLK.KO,K,.EA,EO -0.05 -0.25 rnA VF =0.45V
10. I" Mo. M,. 1I -0.85 -1.5 rnA
CI "2.3 -'4.0 rnA

'R Input Leakage Current:
FO-F6,CLK.KO. Kl. EA. ED 40 IlA VR = 5.25V
'0. 110 Mo. MI. 1I 60 IlA
CI 180 IlA

V,L Input Low Vol1age 0.8 V Vee '" 5.0V

V,H Input High Voltage 2.0 V

'cc Power Supply Current (2) 145 190 rnA

VOL Output Low Voltage (All 0.3 0.45 V 'OL'" 10 rnA
Output Pins)

VOH Output High Voltage (All 2.4 3.0 V 10H = -1 rnA
Output Pins)

'OS Short CircuitOutput Current --15 -25 -1'iO rnA Vce = 5.0V
(All Output Pins)

10loffl Off State Output Current -100 IlA Va = 0.45V
Ao. At, Do. 0,. CO and AO 100 IlA Va ~ 5.25V

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

NOTES:
(1) Typical values are for TA Z 2SoC and nominal supply voltage
121 eLK input grounded. other inputs open.

------_ .._--. ---_. - _...-
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A.C. CHARACTERISTICS AND WAVEFORMS

TA 0 C 1070 C, Vee 5V t5'Yu

SYMBOL PARAMETER MIN MAX UNIT

Clock Cycl~ Tim~ (2)

Clud. Pulse Width

IUS

ISS

tXI
tXD

tx r
tXt

tCl

teT

ter
!ell

lee

FllllClIOf! Input Set-Up Time (Fo through F6 1

Oat" Set·Up Time:

10 , 11 • Mo. M" Ko. K,
L1, CI

1)"ld ,mel functioll Hold Time:
Fo throllgh F6
10. I" Mo. M,. Ko. K ,
LI, CI

Propagation Delay to X. Y. RO from:
Any Function Input
Any Data Input
Trailing Edge of ClK
leading Edge of ClK

Propagation Delay to CO from:
leading Edge of ClK
Trailing Edge of ClK
Any Function Input
Any Data Input
CI (Ripple Carry)

Propagation Delay to Ao. A,. Do. 0, from:
leading Edge of ClK
Enable Input ED, EA

100

33

60

50
27

5
5
15

20

20

5

70

20

40

30
13

-2
-4

2

3i
29
40

48
43
30
14

32
12

52
42
60

70
65
55
25

50
25

ns

ns

ns

ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns

NOT E
(I) r Y~1l .• , v.J'''':; d'" 101 T A 25"C and nominal supply voltage.

III 'ey , 'DS ' '01

TEST CONDITIONS: TEST LOAD CIRCUIT:

50012

Vee
Inpu' pulse amplitude: 2.5 V
Input lise ,md tall tlme~ of 5 ns between 1 and 2 I/olts.
Output loadlllg IS 10 mA and 30 pF,
Speed measurements drc made at 1.5 I/olt lel/els. OUT 0---,,--,

30pF 1 KI1

SYMBOL

CIN

COUT

Input Capacitance

Output Capacitance

PARAMETER MIN

_______•• _0'_____

TVP MAX UNIT
-----~-~---

5 10 pF

6 12 pF

NOlf
(ll Ttm pd'dmete, "periodically sampled and is not 100% tested. Condition of measurement i. f z 1 MHz. VB/AS - 2.5V. Vec ~ 5.0V and

T A ., '}')' C
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D.C. AND OPERATING CHARACTERISTICS

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS·

Temperature Under Bias , .

Storage Temperature .

All Output and Supply Voltages .

All Input Voltages .

Output Currents .

, '.
".

"

":'",,~

"~~!>
-55°Cto+125°C ".

-65°C to t160°C

·{).5V to+ 7V

. 1.0V to t55V

100 rnA

'COMMENT: Stresses above those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress ratIng only
and functional operation of the device at thase or any other conditions above those indicated in the operational sections 01 thiS specilicanon is not
implied. Exposure to absolute maximum ratings for extended periods may effect device reliability.

TA = -SSoC to +12Soc. Vee'" S.OV ±10%.
._--_.. _._-----_._.~--- _.-.~ <._.

LIMITS

SYMBOL PARAMETER MIN TypI11 MAX UNIT CONDITIONS
._------ -------_._------ -._--.- ----"_._.. - -

Vc Input Clamp Voltage (All -().8 -1.2 V Ie: -5 mA
Input Pins)

IF Input Load Current:
Fo-F6.CLK.KO.K,.EA.EO -().05 -{).25 mA VF =0.45V
10. I,. Mo. M,. LI -{).85 --1.5 mA
CI -2.3 -4.0 mA

'R Input Leakage Current:
Fo-F6.CLK.KO. K,.EA.EO 40 pA VR = 5.5V
10. I,. Mo. M" LI 100 pA
CI 250 pA

V1L Input Low Voltage 0.8 V Vce = 50V

VIH Input High Voltage 2.0 V

Icc Power Supply Current 145 210 mA

VOL Output Low Voltage (All 0.3 0.45 V taL =10 mA
Output Pins)

VOH Output High Voltage (All 2.4 3.0 V 10H = 1 mA
Output Pins)

'as Short Circuit Output Current -15 -25 ,,0 mA Vee = 5.0V
(All Output Pins)

'OloHI Off State Output Current -100 pA Vo = 0.45V
Ao. A,. Do. 0,. CO and RO 100 pA Vo = 5.5V

-_._-- ---------------------_.__... --"----

NOTES:
1'1 Typic81 va1U8l8r& for TA: 2S·C and nominal supply voltage
121 CLK input grounded. other inputs open.

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



A.C. CHARACTERISTICS AND WAVEFORMS
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tCY Clock Cycle Time 121

twP Clock Pulse Width

tfS Function Input SetUp Time (Fo through F6)

Data Set·Up T;me:
tDS 10. 11 • MO. M1 • Ko. K,
tss 1I. CI

Data and Function Hold Time:
tf-H FO through F6

tOIl 10. '1. MO. M,. Ko. K,
tSH 1I. CI

Propagation Dt;lay to X, Y. RO from:
IXf Any Function Input
txo Any Data Input
tXT Trailing· Edge of CLK
tXL Leading Edge of CLK

Propagation Delay to CO from:
tel Leading Edge of CLK
tCT Trailing Edge of eLK
tCF Any Function Input
tCD Any Data Input
tce CI (Ripple Carry)

Propagation Delay to AQ, A,. Do, 0 1 from:
tOt leading Edge of ClK
tDE Enable Input ED. EA

~ ,

~~1]5
~y

i(
MIN Typl1l MAX UNIT

120 70 os

42 20 os

70 40 os

60 30 ns
30 13 n,

5 -2 os
5 -4 ns
15 2 ns

37 65 ns
29 55 ns
40 75 ns

22 os

22 ns
48 85 os
43 75 ns
30 65 ns
14 30 ns

5 32 60 ns
12 35 ns

PARAMETERSYMBOL

-_.._-_._..__._-----------------------------
NOfE
( 1) 1 yplcal values are for T A .' 25°C and nominal supply voltage.

(2) ICY~' tos + tDl

TEST CONDITIONS: TEST LOAD CIRCUIT:
Vee

soon

Input pulse amplitude: 2.5 V
Input nse and fall times of 5 ns between 1 and 2 volts.
Output loading is 10 mAand 30 pF.
Speed measurements are made at 1.5 volt levels. OUT e>-......----.

30pF 1 Kn

CAPACITANCE l21 TA = 25"C

SYMBOL

Input Capacitance

Output Capacitance

PARAMETER MIN TVP

5

6

MAX

10

12

UNIT

pF

pF

NOH:
121 1 hI' par.HTleter '5 perood,cally sampled and IS not '00% tested. Condition of measurement is f = 1 MHz. ValAS = 2.5V. Vee E 5.0V aitd

'A ~ 2~·C.

. -_....-_.._ ..._-_.._--- ..---_...__._----._~------------------_.
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3002 WAVEFORMS

---- tev----------~

jE------ 'WP -------l

V \ V
) 1\ )

'FS ---'l -'FH
\ ~---------

1------, r----
----------JI\ )

"------

'05------- 'OH--"

\Ir ... f---------- ~--\ II -

----~
1\ I '--------

IE--- ISS ---'l Ioc- 'sw-"

\r--1-----.,./

'\ / '-----~--------- -------'

tXT
'XF---- Y I---,XL-~

tXc)

"
,- ---~II --

f-------- ..1\ J----- - - L- ______

~ tee-,l

teT
teF-------l IE--tel-----~

teo

\rI----~V
_ __ ___ ___ ___ __ ____ ---l \ J'- _____

-----------
\ ~--------

'1\_______-J

~tOE- IE- -- -- - 'Ol .. -. _._.

--}-------1
_____________- ---l _ . - '------

DATA OUTPUTS
Ao. A,. 00, D,

FUNCTION INPUTS
Fo-F,

CO

CLOCK INPUT
CLK

ENABLE INPUTS
EA,ED

CARRY ANDSHIFT
INPUTS L1. CI

CARRY AND SHIFT
OUTPUTS X. Y. RO

DATA INPUTS
10. I,. KO. K,. Mo. M,

--------- ------------
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TYPICAL AC AND DC CHARACTERISTICS

0.5

I
-='o--...J....-

0.4

OUTPUT CURRENT VS. OUTPUT LOW VOLTAGE

----i--·--:---T-·---·
vee 5.0V ,

JO

5

<l

! 1O

~...
a:
~ 15
<.>

; 10

5
o

:1

70

POWER SUPPLY CURRENT VS. TEMPERATURE

'''''I
i
i

rr3 14\' r

>

l::.,

~ lJ" I

., 121

.'

nMPERATUR~ ( CI OUTPUf VOL TAGE

OUTPUT CURRENT VS. OUTPUT VOLTAGE

125"C
'-

-!i6°C

CLOCK PULSE WIDE VS. Vee AND TEMPERATURE

40 -r-- :--_.

!
:z:
15
i
~
::>

~ lOr--==F?::~:~:E;:J
) 1250~ _I I

104.5V 4.75V 1i.0:;;-V:-------=5c::.25V::::::-c---~5.50V

vee (VOLTSI

5.0

. t 1;n;"C
(

70"C

I
!

•._.L _ _~ _

3.0 4.0

·5/;"C

OUTPUT VOL lAGE

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

1.0 2.0

Vee .-~.o~-l
,,

30 
o

<l

~
>- 10
~
a:
a:

1~.,
u
• 11!. (:"

G- 211>-

'"0

CARRY IN SET UP TIME VS. Va; AND TEMPERATURE
PROPAGATION DELAY FROM FVNCTION INPUTS TO

CASCADE OUTPUTS VS. VCC ANO TEMPERATURE

~ I

I
I
+

..
~"

J04'-::.5----4,.-!.7Ii=------5.J-.0----·~-----='

!..
:5...
Q

Z
2
~

<1a 40
IE
1

/

25°C

1-----·
(

_~ J ._-:-,:(~_.--=-,
4.15 5.0 5.26 5.50

5/;'C

30

10~==--4:::~~
~ II U!{c

o ..
4.5

Vee (VOL lSI Vee IVOLTS'

Va; (VOLTS)

!
fA • ZIi'C

Vee -a.OV..
:5... 50Q

Z
2
~

3
& 40

IE
I

:9
3D

0

PROPAGATION DELAY - CLOCK TO
"A" AND "0" DATA OUTPUT YS. LOAD CAPACITANCE

80..-------,-------,------,--------,

i
i

J ' i
L- -='::-___ = ---=::!:i:-- -=i

1IO 100 ' 1~ _

LOAD CoYACITAIIICE '''''

-----------,-_._-------.---- -----.------,
I ' i

JO -.----"----- ------::'c: ------;-=---=--t
LS L15 ~o

PROPAGATION DELAY - CLOCK TO "A" AND "0"
DATA OUTPUT VS. Vce AND TEMPERATURE

60r

~ I

;~I
Q
>
<l

"::
o 40
a:
G,
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--~-... MEMORY ADDRESS BUS
-- 12N LINES)

3002
-----------------_.------ ------------------- --

TYPICAL CONRGURATIONS

=~-:.-=-==-~----~-= -= =-=--::-----::: ---"i £------ - --
---- --i- j~~--=~1--~---~~-=-~,',,- DATA BUS TO MEMORY

-- - - T----- -J / f2N ll ..ESI
-~/

CLOCK ---------*---Jt--.....-----tf----i+--_----.->

,--------i CO Cl I+-------i
3002

CARRY FROM --t-<r------+llI RO 1----+1
3001

3002 3002

- -l DATA BUS FROM
MEMORY

_ _ 12N LINES)

---J EXTERNAL DATA BIIS
-f2N LINES}

'-------1ff--I+---+l-------I+---+l----1ff-~ "-'--------+l-f+--f+---f---'
CARRY TO 3001 ,L--------'K--1t---++

f~~~~r::~r_ -- ---- -------~-=~~~-[-:} jcCC_~~ ··jfl
-==--::~~~-==~ J_=~-~=:t r----=~~--

'==--O-~=-=-- :=-:c=-~---=--_:--~~--f r-------
R,pple-C.rry Configur.tion
1111 3002 CPE's)

'5V

CARRY
FROM....,

f* 1
ECn ·8 ECn ·8

3003 Cn ~~ en" 8 3003 Cn f+-

en" 7 X. Y. X, Y, eft ... , Xo Yo X, Y, en'" 7 X. Y6 ',', r~~~
~ ,---- -~~ r-'---

X Y X Y X Y X Y

- CO CI+- +- +- - l+- I+- ....
3002 3002 3002 3002 3002 3002 3002 3002

II RO f--- --;~ ~ 1--- ~-- f--/I--. t-------t- r-'-

'------ ~ '-- '--

CARRY
TO
11181

Ceny Look·Aheed Configuretion
With Ripple Through the Left Slice
'32 Bit Arravl

2-27



3002
.........._..---------------_._---

APPENDIX A MICRO-FUNCTION SUMMARY
'._ ..-'--_. -------------------------

F·GROUP

o

A·GROUP

II

III

MICRO·FUNCTION

Rn t (AC 1\ K) + CI -> Rn, AC

M t (AC /\ K) + CI·· AT

Ah /\ III /\ KLl-+ AO LI V lllH 1\ KH) /\ ATH 1-+ ATH
lAh /\ III /\ KLl) V lATH V IIH /\ KHll .... Ah

II

III

K v An -+ MAA

K V M "'MAA

(AT V K) + (AT /\ K) + CI .• AT

An + K + CI An

M+K+CI AT

.~. - ...__._ ..._---_._-_..•._--------------_.

2 II

III

(AC /\ K) -1 + CI -+ An

(AC /\ K)'l + CI .• AT

II /\ K)-l +CI-+AT

Ih"Natoll

II

An + (AC A K) + CI'" An

M + (AC /\ K) + CI ... AT

III AT+II/\K)+CI·+AT
. __ .....-. .... ........•._--_._--

III C I V (AT A I A K) -. CO

4

6

7

II

II

III

II

III

II

III

CI V (An /\ AC /\ K) -+ CO

CI V (M 1\ AC /I K)'" CO

CI V (An /\ K) -+ CO

CI V (M /\ K) CO

CI V (AT A K) CO

CI V lAC /\ Kl .• CO

CI V (AC 1\ K) -> CO

CI V II /\ K)+ CO

CI V (An /\ AC /\ K)" CO

CI V (M /\ AC /\ K)··.. CO

C I V (AT /\ I A K) -> CO

An A (AC /\ K) -+ An

M /\ (AC /\ K) .... AT

AT/\(1/\ K)-+AT
------_._------'---.._-- .. _.

K A An -+ An

KAM-+AT

K AAT-+AT

An V (AC /\ K) -+ An

M V (ACA K)-+AT

AT V (I A K) -+ AT

Rn .Ii (AC A K) -+ An

M tD (AC A K) .... AT

AT iii (lA K)->AT

NOrES
......._._.•._-_._-------------------------

1 2', Lurnplernen\ aflthllletic adds 111 ,11 to perform subtraction of 000. , . 01,

2 R" 'ncludes T and AC as source and destinallon registers in R-group 1 micro-functions.
3 St.J",jard arlthme.tlc carrV output values are generated in F-group 0, 1,2 and 3 instructions.

SYMBOl

I. K. M
CI, LI

CO. RO
Rn

AC
AT

MAR
L, H

MEANING

Data on the I, K, and M busses, respectively
Data on the carry input and left input, respectively
D31a on the carr y output and right output, respectively
ContenlS of register n Including T and AC (R-Group I)
Contents of the accumulator
Cootp.nt~ of AC or T, as specified
Contents of the memory address register
As ~lIbsCI ipts, designate low and high order bit, respectively
2's complement addition
2's complement subtraction
Logical AND
Logical OR
Exclusive-NOR
DepOSit Into

-------------------------..._--
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APPENDIX B ALL-ZERO AND ALL-QNE K-BUS MICRO-FUNCTIONS

3002

K·BUS =00 MICRO·FUNCTION MNEMONIC K·BUS = 11 MICRO· FUNCTION MNEMONIC
--------_.

Rn t CI ...~ An' AC

M'CI·~AT

ATL··RO 'ATH-+AT l .Ll-ATH

Rn -+ MAR An + CI ... An

M-·MAA MtCI--+AT

AT+CI-AT

ILA

ACM

SAA

LMI

LMM

CIA

AC t An t CI" An' AC

M + AC + CI ... AT

lSee Appendix Al

11 - MAA

11 - MAA

AT··l+CI-"'AT

Rn • 1 + CI • An

M·-l+CI'AT

AlR

AMA

DSM

LDM

DCA

1-1tCI--+AT LOI

CI -- 1" An See Note 1

CI -- 1 .... AT See Notes 1,4

(See CSA above I

Rr, .. CI - An

(See ACM above)

AT + Cl .+ AT

CSA

CSA

INA

INA

AC - 1 + CI ., An See Note 1

AC .. 1 + CI -. AT See Notes 1,4

AC + An + CI - An

(See AMA above)

I+ATtCI-AT

son

SDA

AOR

AlA

iSE'E' CLA above)

CI ~ CO

CI • CO 0-+ AT

CLR

CLA

CI V IR n 1\ AC) --> CO

CI \ (M \ AC) .-, CO

CI V (A1 t I) ... CO

M' AC-' AT

AT' 1 • AT

ANn
ANM

ANI

(SE'e eLR above)

(S!>e CLA above)

(See CLA abovel

CI V Rn -. CO

CI '/ M - CO

ClvAT .... CO

Rn .... Rn

M 'AT

AT 'AT

11R

L1M

T7/\

lSE'e NOP ahove)

-- ... -- ..- ...•._--_._------

CI +CO

CI·~ CO

('I. CO

CI ~ CO

M--+AT

M·· AT

AT- AT

NOP

LMF

CMR

LCM

CMA

CI V AC - CO

Cl V AC'" CO

CI v, .... CO

CI V (R n ACI·~ CO

CI Ii (M AC1' CO

CII (AT I) ~ CO

M \' AC -> AT

I" AT 'AT

All .i, AC -, Rn

M ,i AC' AT

I :,~ AT 'AT

ORA

ORM

ORt

XNR

XNM

XNI

4 The more general operations, CSR and SDR, should be used in place of the CSA and SDA operations, respeclivelv.

,----- --,.__.-._-- ._-- ._--- --- -_. --....
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3002

APPENDIX C FUNCTION AND REGISTER GROUP FORMATS

FUNCTION
GROUP Ffi

lj 0
1 0

;> 0
J 0
4 1
~. 1
Ii 1
1 1

5

o
o
1
I
o
o
1
1

4

o
1
o
1
o
1
o
1

- -- -_. _..._---,~_.- --- ----------- ---'- - ~~.

REGISTER
GROUP REGISTER F3 2 0

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

RO 0 0 0 0
R1 0 0 0 1
R2 0 0 1 0
R3 0 0 1 1
R4 0 , 0 0
RS 0 1 0 1
R6 0 1 1 0
R7 0 1 1 1

R8 1 0 0 0
Rg 1 0 0 1
T 1 1 0 0
AC 1 1 0 1

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

T 0 0
II AC 0 1

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

T 0
III AC 1

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

2-30
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APPENDIX C.

inter

The INTEL® 3003 Look-Ahead Carry
Generator (LCG) is a high speed circuit
capable of anticipating a carry across a
full 16-bit 3002 Central Processing
Array. When used with a larger 3002
CP Array multiple 3003 carry generators
provide high speed carry look -ahead
capab,lity for any word length.

The LCG dccepts eight pairs of active
high cascade inputs (X, VI and an active
low carry mput and generates active
101llr carries for up to eight groups of
bInary adders.

SCHOTTKY
BIPOLAR LSI
MICROCOMPUTER
SET

High Performance - 10 ns typical
propagation delay

Compatible with INTEL 3001 MCU
and 3002 CPE

DTL and TTL compatible

Fulllook·ahead across 8 adders

Low Yoltage diode input clamp

Expandable

28·pin DIP

3003
LOOK-AHEAD
CARRY
GENERATOR

PACKAGE CONFIGURATION

Y 7 vec

X7 - Y6

fen. 8 :J 16 ~6

Cn" a 25 Cn. 1

Xs 24 ~7

x. 7J Y2

Y5 'NTE'I." n C:n • (;
3003

Y. 71 Y,

Cn" 5 9 70 ~,

XJ 10 19

YJ 11 I~ Yo

Cn· .. 12 11 Cn

Cn I 2 13 16 C" • 3

GND ,. 1S C" • 1

,.

:I>i'elrlm~ • Tvpice' SVnem.'

2-31
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3003 t-l
-----------------------------

lOGIC D!AGR~.M

fen· e-------t>.....---------------
PIN DESCRIPTION

PIN

1,1,8,11

18.21.23
27

2.5,6,10
19.20,24
26

, I

SYMBOL

xu-x,

NAMl. AND

FUNCnON

Standard carry
luok-ahead

inputs

Standdrd carry

look-ahead
inputs

Carry input

v, _
--- -K,

TYPE

Active

HIGH

Active
HIGH

Active

LOW

-------.. Cn+1

------- en-)

-------- C",.4

------- en·'

--------- en. J

--,-------- en· 5

vti --+---<'-++-+--+-+-+-+-1---1--+-+-+-+-
Xti --~--+-+-H-t-t-t-+t-t-++-t-
Vs --------j--l>...+--I-----<I-++-+--++-J-+--+--
Xs ------+-----;H--+-H-t-H-t-+--+-
V. -------.......-+-H-t-H-t-t-t--
x. -----------<~--+-J-+--+-I-+-+-+_+-

V3 ---------+-4--++-+---+-+-+--+--
X3 ----------+---++-+-++-+-+-
V2 ----------+-+-1-+-+-+-+--
K2 ---------------.......-~f_++-t__+
V,
Xl -------------+.--f_++--

:: -----:- .D~---- ..f------1--I~C...

Active

HIGH

Active

LOW

+5 volt supply

Carry outputs

Ground

Cn+8 carry
output enable

Vee

GND

3

14

2li

4,9, '2
13.15,16

3003 LOGIC EQUAnONS

rhe 300.3 Louk Ahead Generator IS Irnplemented in a compatible form for direct connection to the 3001 MCU and 3002 CPE_
L<lY'c ':4u"liOIlS to. the 3003 are

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

----------------------. --------

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

CII • Y 6X6 + Y6YflXfl + Y 6Y5Y4X 4 t Y6YSY4Y 3X3 + Y6YSY4Y 3Y2X2 + Y6YSY4Y3Y2Y1X, + Y 6YSY4Y3Y 2Y 1YOXO
+Y6YSY4Y3Y2Y1YOCn

-------------- --
Cil • 8 H Igl1 I rnpedance State when ECn t 8 Low

Cn ,8 Y 7X 7 t Y 7Y 6X 6 I Y 7Y 6Y5X5 + Y7Y6YSY4X4 + Y 7YSYSY4Y 3X 3 + Y7YSYSY4Y 3Y2X2 + Y 7YSYSY4Y3Y2 Y ,X 1

I Y 7Y 6Y5Y 4Y 3Y2Y 1YOXO • Y I Y6YSY4Y 3Y2Y 1YOCn when ECn + 8 high

2-32
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LV

'3003
----- ---------------- -- ---

D.C. AND OPERATING CHARACTERISTICS

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS·

Temperature Under Bia~

Storagefemperature

All Output and Supply Voltages.

All Input Voltages

Output Current

o C tll lO"e

-o.SV to +7V

1.0Vto+S5V

100 mA

·COMMENT Stresses above those listed under "Absolute Maximum Rating" may cause permanent darnage to tnt' devlcP This 1~ it <;.trt'~S fat1r)Q only
and functional operation of the device at these or at any other condition above those indicated In the opcrdtlonal SPcflon~ of thl') SPl'ClfICdt1on is
"or Implied.

SYMBOL

ICC

PARAMETER

Input Clamp Voltage (All
Input Pinsl

Input Load Current:

X6,X7Cn,ECn + 8

Y7,XO-X5'
YO'Y6

Input Leakage Current:
Cn and ECn + 8
All Other Inputs

Input Low Voltage

Input High Voltage

Power Supply Current

Output Low Voltage (All
Output Pins)

Output High Voltage (All
Output Pins)

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

MIN. TYP.(1) MAX. UNIT CONDITIONS
--_._._---------- - _._- ----,._-,,-'.. -

-0.8 -1.0 V IC'" -5 mA

-0.07 -0.25 mA VF '0 0.45V
-0.200 -0.500 mA
-0.6 -1.5 mA

40 J.1A VR ~ 5.2SV
100 pA

0.8 V Vce = S.OV

2.0 V Vce ,- 50V

80 130 mA All Y and fCn t 8 high,
All X and Cn low

0.35 0.45 V tOL = 4 mA

24 3 V IOH " -1 mA

lOS Short Circuit Output Current
(All Output Pins)

Off·State Output Current
(Cn + 8)

--40 -65

-100
tl00

mA Vee -. 5V

Vo - 0.45V
Vo = 5.25V

NOH
111 Typical valu". are for T A " 25°C and "omi"al .upply voltage.

A.C. CHARACTERISTICS

TA = oOe to JOoe, Vec '" +5V ± 5%

SYMBOL

'xc

tee

PARAMETER

X, Y to Outputs

Carry In to Output~

Enable Time, Cn + 8

MIN. TYP.(1)

10

13

20

MAX

70

10

UNIT

NOH

111 I Yilleal vailla, are for T A - 25°C a"d "omlllal ,upply voltage



3003

D.C. AND OPERATING CHARACTERISTICS

AHSOI.UTI, MAXIMUM RA TlNGS·

r .'lrqH:f ,1/'111' Uri'};'! t)'d,

·0,6V to nv

- 1,OV to +5,5V

100 rnA

• ( UMMl r·,j r Slrl'~·.e'. LJ(ll)l.L' I!lU)I! h,[,~d d'lder ";\llsoJut~ Maxlfllurn A.,HlIIg" Inay cause perm~nent damagf~ to the deVice. This IS a stres~ rating onlv
,11\11 '11 1 :1 lldl),i1 lJpefn(Il,;\ ,>I lht' l1t~VIL:l' ~( lht:sc 0' .it dnv other condition above those mdlcated in the operatlonc1( sections at this spec,if1catlon 15

r:(j{ 111Ip'lt~d

SYMBOL

l V c

If-

I H

10(01tl

- ------ --_. __._------ -. ----- ..__..__ ._,._.._.-

PARAMETER MIN. TYP,l1I MAX. UNIT CONDITIONS
.',- -_ .._---

Illput CI~mp,Voltd'l'! (All -0.8 -1.2 V IC ~ -5 rnA
IlIpul PII")

Inplit l odd CUlll~nt

X6,X7,Cn,ECn+8 -0,07 -0.25 rnA VF = 0,45V
Y 7 ,XO-X5, -0.200 -0.500 rnA
YO 'Y6 -0.6 -1.5 rnA

Input Leakage Current:

Cn and ECn + 8 40 iJ.A VCC =5.25V, VR = 5.5V

All Other Inputs 100 iJ.A

IIIPlil Low Voltd'll' 0,8 V Vee = 5.0V

IIII.Hlt Hlgll Voltaye 2.1 V Vec ~ 5.0V

POW"I SUllply CUllellt 80 130 rnA All Y and ECn + 8 high,
All X and Cn low

OutpUl Low Voltage (All 0,35 0,45 V 'OLo 4 rnA
Output PII'S)

O"'l'ul HllJh Voltage (All 2.4 3 V IOH = -1 rnA
O"lplll PillS)

ShUll CilCUlt Ol,tput Current
(All Output PillS) -15 -40 -65 rnA Vec = 5V

Off·Stale Output Current -100 iJ.A Vo =O.45V
(C II + 8) +100 iJ.A VQ =5.5V

"lUff

I:; 1 VIi:' dl Vdiut:!t .II~ tUI 1 A 25 C dod llonlllHtl supply voltage

A.C. CHARACTERISTICS

SYMBOL

'xc

tcc

PARAMETER

x, Y to Outputs

Carl yin to Outpu ts

Enable Time, Cil + 8

MIN.

3

Typ.11I

11)

13

20

MAX,

25

40

50

. UNIT

"S

'IS

I'S

NOTE
iT I 1 "{ pH..•1 "'dIU!!:j ,jrt: tor r A 25-' C diHi Ilomlnal supply voltdge
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3003

WAVEFORMS

",p; f AI J' HNr, fI 'r C:;l l {I,,, I I

,¥ INPuTS )K
------------- ~:=':"':.'-r,~.,-.-=--,XC-'----_-=1_--~~~~~~~~~~~-

________ t,... I(;_C_-~_-~__~_=:.t _
C

n
iNPUT ~

'E:" . 'EN _.- l
-_________ r - - - - - - - - - - ~ ----1..- VOH 11<

I (SEE "OTEI ------,. 1
I __==~__l ~

- - - - - - - - - - J ----.,--- --_.-._- '1- VOL

OSV

SYMBOL PARAMETER MIN TYP MAX UNIT
------~,----- ---------,---,._-----.-

C1N Input Capacitance All inputs 12 20 DF

Caul Output Capacitance Cn + 8 7 12 pF
------- , ---_ .._-_._----._~--------- ...~--- ----._- '---'---"-'--'

NOTE.
12) This parameter is periodicallv sampled and is not 100% teSTed. CondiTion 01 measurement is 1 - 1 MHz, VBIAS" 50V,

Vee - 50V and TA: 25°C,

reST CONDITIONS; TEST LOAD CIRCUIT: Vec

Input pulse amplitude of 2.5V.
Input rise and fall tImes of 5 ns between 1 and 2 volts.
Output loading is 5 mA and 30 pF.
Speed measurements are made at 1.5 volt levels.

,K

_. -._-_..._-------------
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3003

TYPICAL A.C. AND D.C. CHARACTERISTICS

ICC VS. TEMPERATURE

\I" '0\1

110

.,
10 1

I
I
I
!

..,1,
I
I

I L .1'>0'

" flU J, () 2' '>0 15 100 12,

n..,PfIlAIUk', CI

OUTPUT CURRENT VS. OUTPUT HIGH VOLTAGE

10
1
I

" j
I

10 I i
10 C I I

'5 C I I
"

IO'C i I
1l~ L I I

]0 I _~'CJ __i._
0 " ] 6

OUTPur 1\11

X. Y TO OUTPUT DE LA Y V5. LOAD CAPACITANCE

"'Ct; bOV

'A 2~ C

JO

>..

OUTPUT CURRENT VS. OUTPUT LOW VOLTAGE

80 ---r---
Vcc • 5 VOL TS

40 .

ourpur IVI

X. Y TO OUTPUTS VS. VCC AND TEMPERATURE

-----.~--'l----·-T-.:-..1
, I

-M'C
/~ 0'(

==-=:1,~'/_/:--~"tl ;.:.2_5'_C_-t J
'0 ~-::-~-~~+, ~.~.~-~"\...~:~.--;,~-~-~-.~.-

._J__'~I_l__.J
4.r.o 4.15 5.00 S.ali. 5.r.o

Vtt (VOlTSI

X. Y TO OUTPUTS VS. VCC AND TEMPERATURE

10 -.

JI

10 ~

,
'00

I
150 200

,
2!iO

I

I " 'oc I
lili',C I

I I !
o .... __ .1 - _.. L .l .....
4.50 4 15 5.00 5.:Ili

I
j

UO

t.OAO CA.PA.Cll Ar.NCE (pF)
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3003
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TYPICAL CONf:IGURATIONS

The 3003 LCG can be directly tied to the 3001 MCU and a 3002 CP arr ay 01 any word length. The lollOWlng f,gurrs relll pSf'nt

(ypical configurations of 16· and 32-bit CP arrays. Figures 1 and 2 illustrate use of the 3003 in a system wherr tlw Cdl Iy Olltput
(COl to the 3001 MCU is rippled through the high order CPE slice. Figure 3 illustrates use 01 the 3003 in it system wilerI' til state
output Cn+8 is connected directly to the flag input on the 3001 MCU. Cn+8 is disabled during ~hift right by decodlllQ thilt Instlucllon

eKternally, thus multipleKing Cn+8 with the shift right (ROl output of the low erder CPE slice.
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tiglltl! 1 CArry Look-Ahead Configurllticl!t with Ripple through thl! left Sliee (lOBlt ArrllY)
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figure 2. C.rry Look-Ahead Configuration with No Carry Ripple through the Left Slice (32·Bit Array)
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