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Samenvatting

In dit verslag worden de elementen uit de INTEL-3000 familie

uitvoerig behandeld en wordt aangegeven hoe, met gebruikmaking van

deze bouwstenen, een micro-programmeerbare CPU kan worden opge

bouwd. De realisatie van een concreet CPU-voorbeeld wordt uitvoerig

besproken en de bruikbaarheid van de bouwstenen wordt doorlopend

ge~valueerd •
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1) Inleiding.

De directe aanleiding tot dit afstudeerwerk, een onderzoek

naar de toepasbaarheid van INTEL-3000 microprocessorbouwstenen, is

de wens die binnen de vakgroep Digitale Systemen leeft om een vrij

universeel processorsysteem te ontwerpen. Met de komst van de

microprocessorbouwstenen, waarmee micro-programmeerbare systemen

kunnen worden geconstrueerd, ontstaat in principe de mogelijkheid

om met een systeem meerdere CPU's te emuleren. Om een beter

zicht te krijgen op de mogelijkheden van deze bouwstenen is een CPU

voorbeeld, zoals dat wordt besproken in een application-note van de

firma INTEL, uitgewerkt en gebouwd. Van de hierbij opgedane

ervaringen wordt in dit rapport verslag gedaan.

Na een korte inleiding over de micro-programmeerbare CPU wor

dende belangrijkste bouwstenen afzonderlijk behandeld, waarna wordt

aangegeven hoe men met deze elementen een micro-programmeerbare CPU

kan realiseren. Vervolgens wordt het uitgewerkte CPU voorbeeld

uitvoerig besproken en becommentarieerd. Het rapport wordt afge

sloten met enkele conclusies en aanbevelingen.
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2) De micro-programmeerbare CPU

2.1) CPU algemeen

In een digitale computer kan men steeds dezelfde soort blokken

onderscheiden. (zie fig. 2.1.1) Deze basisblokken zijn: geheugen,

input/output apparatuur, de rekenkundige en logische eenheid en de

besturing. De beide laatste blokken worden meestal ondergebracht

in een blok, de centrale verwerkings eenheid. (CPU=central

processing unit) Daarnaast bestaat tegenwoordig de tendens om

stukken van de besturing onder te brengen in de memory- en I/O

blokken om de CPU te ontlasten.

y. X;~RTA 8U~

C'PU 7'0
~sa &U~ J- "...-l'IlLt.S

r- -
~X......... Inplott 0

M~MORY '8(.ti I:el'l we.r-&IcC

Fig 2.1.1 Basisblokschema voor een digitale computer

Het geheugen dient voor het opslaan van data en van program-

ma's die de activiteiten van de CPU bepalen.

verzorgt de communicatie met de buitenwereld.

De I/O apparatuur

De CPU voert, onder

controle van het in het geheugen opgeslagen programma, rekenkun

dige- en logische bewerkingen uit en bestuurd de acties van de

andere blokken.

De communicatie tussen de blokken onder ling verloopt volgens
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eenduidig vastgelegde regels, al verschillen die per systeem

fabrikaat. Zodoende hebben de blokken ten opzichte van elkaar

steeds een bepaald gezicht. Afhankelijk van zijn wensen, kan de

gebruiker veelal de interne structuur van de blokken zelf bepalen

als hij maar blijft voldoen aan het communicatieprotocol dat aan

het systeem ten grondslag ligt.

We lichten er nu ~~n blok uit nl. de CPU en zullen ons

daar verder mee bezig houden. Zoals reeds is aangegeven bestuurt

de CPU het gehele systeem terwijl de CPU zijn opdrachten put uit

het programma dat in het geheugen is opgeslagen. De werking is dan

summier als volgt: de CPU haalt, in een logische volgorde, instruc

ties op uit het geheugen en voert de opdrachten uit die door deze

instructies worden aangegeven. De volgorde waarin de instructies

worden opgehaald wordt in eerste instantie bepaald door de volg

orde waarin zij in het programma zijn opgenomen maar kan afhanke

lijk worden gemaakt van de resultaten van bewerkingen die de

CPU uitvoert of van externe condities. (conditional jumps)

Het ophalen van een instructie en de uitvoering ervan wordt een

machinecyclus genoemd. We zullen nu zo'n machinecyclus wat nader

bekijken. In de CPU bevindt zich een register, de programmateller,

waarin het adres wordt bijgehouden van de volgende instructie die

moet worden opgehaald. De CPU biedt via de address-bus de inhoud

van de programmateller aan het geheugen aan en haalt via de data

bus de instructie, die op dat adres staat, binnen. Dan wordt de

programmateller verhoogd en wordt begonnen met het decoderen van

de instructie. Voor het decoderen van de instructie zijn meestal

meerdere stappen (klokperioden) nodig. Daarna worden de eventuele

operanden opgehaald, de bewerking uitgevoerd en het resultaat

gedeponeerd op de daarvoor aangegeven plaats. Ook voor deze

instructie-exicutie zijn meestal meerdere stappen nodig. De aard

van de bewerking die moet worden uitgevoerd en de plaatsen waar de

operanden zich bevinden en waar het resultaat moet worden afgele

verd zijn in gecodeerde vorm in de instructie opgeslagen.

Om de instructies te kunnen uitvoeren moet de CPU tenminste

zijn voorzien van de volgende attributen: een ALU (arithmetic/logic

unit), een aantal registers voor het opslaan van operanden en
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tussenresultaten, een programmateller en een besturingsorgaan.

Naar de manier waarop het besturingsorgaan is uitgevoerd kunnen we

de CPU's verdelen in twee groepen nl. de "hardwired controlled"

CPU's en de "micro-program controlled" CPU's. We zullen deze twee

groepen nu achtereenvolgens wat nader bekijken.

2.2) De "Hardwired controlled "CPU

Bekijken we een algemeen blokschema voor een CPU (fig.2.2.1),

dan zien we dat de controller besturingssignalen levert voor de

interne blokken in de CPU en voor externe logica (bijv. een

buscontroller).

'P.e.
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Fig. 2.2.1 Algemeen blokschema voor een CPU

Zo'n besturingsvector of besturingswoord wordt in de control

ler gevormd en komt bij een klokpuls aan de uitgangen van de
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controller beschikbaar. Zoals in 2.1 reeds is aangegeven vergt het

decoderen en uitvoeren van een instructie een aantal opeenvolgende

stappen. Bij elke stap genereert de controller een besturings

woord. Afhankelijk van de aangeboden instructie. die in het

instructieregister wordt ingeklokt. wordt door de controller een

bepaalde reeks stappen gegenereerd waarbij van interne en externe

condities gebruik kan worden gemaakt om de volgorde en de aard van

de stappen te beinvloeden.

Men kan de controller zien als een in zichzelf teruggekoppeld

geklokt systeem met als ingangen het instructieregister en de

conditielijnen en als uitgangen de diverse besturingslijnen. Als

nu bekend is welk bitpatroon na een klokpuls aan de uitgang moet

verschijnen. bij een bepaald bitpatroon aan de ingang. dan kan men

met poorten en flip-flops een sequentieel netwerk opbouwen dat

hieraan voldoet. De controller die op die manier gerealiseerd

wordt noemt men een "hardwired controller". Afgezien van de hoe

veelheid tijd die het kost om zo'n systeem te ontwerpen. is het

grote nadeel van dit type controller zijn starheid. Wil men bij

voorbeeld de instructieset voor de CPU uitbreiden of wijzigen. dan

levert dit vrijwel onoverkomelijke problemen op daar dan meestal

een geheel nieuwe controller moet worden ontworpen. Heel wat

minder problemen levert in deze gevallen de "micro-programmeerbare"

controller op.

2.3) De "micro-program controlled" CPU

Evenals de "hardwired" controller zal de "micro-programmable"

controller bij een bepaald bitpatroon op ingangen en teruggekop

pelde uitgangen een bepaald besturingswoord moeten genereren. De

manier waarop dit gebeurt is echter geheel anders. In plaats van

een hoeveelheid flip-flops en wilde logica wordt hier gebruik

gemaakt van een tabel in een geheugen. (meestal (P)ROM) Door nu in

de goede volgorde adressen aan te bieden aan het geheugen kan men

dezelfde reeksen besturingswoorden genereren als bij de "hardwired"

controller. De schakeling die de adressen genereert (meestal

sequencer genoemd) is een stuk combinatorische- en sequentiele
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logica dat voor de adresbepaling gebruik maakt van de condities,

de teruggekoppelde uitgang en een gedeelte van het besturingswoord.

Een meer gedetailleerd blokschema voor de controller ziet er dan

als voigt uit.:

(P)RQM

clod<

Fig. 2.3.1 Controller voor een "micro-programmable" CPU

In een CPU met een controller van dit type kan men op vrij

eenvoudige wijze de instructieset veranderen of uitbreiden, waar

door het in principe mogelijk wordt een universele CPU te ontwerpen

die de instructiesets van verschillende machine's aankan, enkel

door de inhoud van het besturingsgeheugen aan te passen.

Er bestaat een duidelijke overeenkomst tussen de werking van

de CPU-controller en die van de CPU als geheel. Immers, de CPU

biedt aan het hoofdgeheugen een adres aan waarna dit geheugen een

instructie levert die door de CPU moet worden uitgevoerd. Daarna

begint de cyclus opnieuw. In de controller gebeurt iets soortge-

lijks. De sequencer biedt een adres aan aan het besturingsgeheu

gen, dat levert instructies voor de rest van de CPU waarna de

cyclus opnieuw begint. Zoals de instructies in het hoofdgeheugen

een programma vormen, zo vormen ook de instructies in het bestu

ringsgeheugen een programma. Om nu verwarring te voorkomen worden

nu de voorvoegsels micro- en macro- ingevoerd, micro- voor de
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processen die 1n de CPU een rol spelen en macro- voor de proces

sen waarln de CPU een rol speelt. Zo zal de CPU, onder bestu

ring van micro-instructies, opgeslagen in het besturingsgeheugen

(control store), een macro-instructie ophalen uit het hoofdgeheugen

waarna deze macro-instructie wordt uitgevoerd als een reeks van

micro-instructies. Programma's, opgeslagen in het hoofdgeheugen,

worden macro-programma's genoemd. De micro-instructies in het

control store vormen een micro-programma.

De CPU wordt nu geheel gedefinieerd door zijn micro-programma.
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3) De INTEL 3000 microprocessor chipset

3.1) AlgelBeen

De INTEL 3000 familie bestaat uit een serie chips, uitgevoerd

in schottky bipolaire LSI techniek, waarmee het mogelijk is micro

programmeerbare Central Processors en device controllers te bouwen.

De met deze chips opgebouwde systemen zijn volledig micro-program

meerbaar in de juiste betekenis van het woord, wat inhoud dat de

besturingslogica is opgebouwd rond een (P)ROM, waarin een micro

programma is opgeslagen.

De twee belangrijkste elementen uit deze reeks zijn de 3001

MCU (Micro-program Control Unit=sequencer) en de 3002 CPE (Central

Processing Element). Daarnaast zijn de 3003 LACG (Look Ahead Carry

Generator) en de 3214 PICU (Priority Interrupt Control Unit) twee

belangrijke bouwstenen voor een CPU. Verder bevat deze set nog een

aantal buffers en ROM's en PROM's •

...........

-
l.

Co.,~rol CPt: ec."'4-rol\ 3002 C:P£

S-4.ore. / Q.'rrCA.:t,
I--

~I:r
addr'~~s

co"wClI •
'r" RPV1l£U Ya~:KI' CoIlId. i 4:1 OMS

3001 Hcu
,

..
'OA-TA ~lA~'I

1\ OPcOVE
1

fig. 3.1.1 Blokschema voor een eenvoudige CPU
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Bij de constructie van een CPU ffiet deze elementen wordt m.b.v.

de 3001 MCU en een besturingsgeheugen de control unit opgebouwd en

met de CPE chips het dataverwerkende deel. De CPE chip bevat de

dataverwerkingslogica voor een 2 bit brede processor. Voor de

constructie van een 2N bit brede processor kunnen eenvoudig N chips

parallel gezet worden in een array. Een eenvoudig blokschema voor

een CPU, opgebouwd met INTEL 3000 bouwstenen, is weergegeven in

fig. 3.1.1.

We zullen nu de werking en de eigenschappen van de bouwstenen

wat nader bekijken. Voor gedetailleerde specificaties wordt

verwezen naar de betreffende datasheets.

3.2) De 3001 MCU micro-program control unit

r------
j .. , ......=: ---------,

ktI--i....-----.,
.... -..--1-------,........ -.........,1------,
...,...,AC!\.-f'l----.,

Itt".-...'-----,

eu<-f.,
=:J:

I
I
I
I

I«M ourM"

L-.t--"'~~~----~HH~----""'''''-'''."QLf

I
I
I

...r---...J
».---_. •
~m.,ay

"........,..
Fig. 3.2.1 Blokschema van de MCU
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Voor de 3001 MCU kan men twee belangrijke functies onderschei

den. Als eerste is dat het bepalen van de volgorde waarin micro

instructies worden opgehaald uit het besturingsgeheugen. De tweede

functie is die van het bijhouden van twee vlaggen die samenwerken

met de carry-in/carry-out logica van het CPE-array. Voor de eerste

taak is de "Next address logic" aanwezig, voor de tweede taak de

"Carry and shift logic" (zie fig. 3.2.1).

3.2.1) Next Address Logic

In de next address logic worden de adressen van de micro

instructies bepaald en op de opgaande flank van de klok in het

"micro-program address register" ingeklokt. Ret bepalen van het

volgende adres kan op diverse manieren geschieden. De manier

waarop dit gebeurt wordt aangegeven door de "address control"

lijnen AC
6
••• AC

O
• Daartoe bevat de AC-vector een opcode deel dat,

afhankelijk van de opcode, een lengte heeft van 2 tot 5 bits.

De overige 5 tot 2 bits van de AC-vector, evenals een gedeelte van

het adres van de vorige micro-instructie, dat vanuit het "micro

program address register" naar de "next address logic" wordt terug

gekoppeld, maken deel uit van het nieuwe adres. Verder kan voor de

bepaling van het volgende adres gebruik gemaakt worden van de

PX
7

••• SX
O

input lijnen, van de uitgangen van de "PR" en "F" latches

en van de C-en Z flag flip-flops.

Alvorens nu de verschillende manieren te bespreken waarop het

volgende micro-instructie adres wordt bepaald dient eerst iets

gezegd te worden over de wijze waarop het besturingsgeheugen is

ingedeeld. Dit geheugen wordt beschouwd als een array van 512

geheugenplaatsen, geBrganiseerd als een matrix van 32 rijen en 16

kolommen. De 9 bits adresvector van de MCU is dan ook verdeeld in

een 5 bits (MA
8

••• MA
4

) rijvector en een 4 bits (MA
3
••• MA

O
)

kolomvector. Men kan dan het geheugen schematisch voorstellen op

de manier zoals in fig. 3.2.1.1 is weergegeven. In elk hokje kan

een micro-instructie worden ondergebracht. Uitgaande van de plaats

waar zojuist de laatste micro-instructie is opgehaald, kan de

plaats in het geheugen waar de volgende micro-instructie moet



15

worden opgehaald op 11 verschillende manieren, 11 verschillende

sprongopdrachten, bereikt worden.

Fig. 3.2.1.1 Schematische weergave van het besturingsgeheugen

In fig. 3.2.1.1 is met een zwart gemaakt hokje aangegeven het

huidige adres en gearceerd het doelgebied van het volgend adres

voor een volgende micro-instructie. Hoewel vanuit het zwarte hokje

met 11 verschillende sprongopdrachten een volgende instructie kan

worden bereikt, is het niet mogelijk om vanuit een bepaald adres

elk willekeurig ander adres in het geheugen te bereiken. Zoals

later zal blijken is dit beperkte "doelgebied" de grootste handicap

van deze sequencer. Omgekeerd kan een willekeurige plaats in het

geheugen niet vanuit elke andere plaats bereikt worden. Een uit

zondering hierop vormen de 16 geheugenplaatsen in rij a die, zoals

we zullen zien, vanuit elke andere geheugenplaats te bereiken zijn.

De 11 verschillende sprongopdrachten zijn te verdelen in twee

groepen, de 4 niet-conditionele en de 7 conditionele sprongen. In

de laatste groep zijn weer twee subgroepen te onderscheiden nl. de
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3 conditionele sprongen die gebruik maken van de vlaggen en de 4

conditionele sprongen die gebruik maken van de PX
7

••• PX
4

lijnen

en de "PR" latch. We zullen nu de spronginstructies in het kort

behandelen.

Een uitgebreide beschrijving is opgenomen in Appendix A.

Niet-conditionele sprongen:

JCC Jump in Current Column

Hiermee wordt gesprongen naar een adres in de huidige kolom,

aangegeven door MA
3
••• MA

O
' waarbij het nieuwe rijadres wordt

aangegeven door de adrescontrolelijnen AC
4

••• AC
O

•

JCR Jump in Current Row

Hiermee wordt gesprongen naar een adres in de huidige rij,

aangegeven door MA
S

••• MA
4

, waarbij het nieuwe kolomadres wordt

aangegeven door de adrescontrolelijnen AC
3

••• AC
O

•

JZR Jump to Zero Row

Hiermee wordt gesprongen naar rij 0 waarbij het kolomadres

wordt aangegeven door de adrescontrolelijnen AC
3

••• AC
O

•

De 16 adressen in rij 0 zijn de enige adressen die vanuit elke

plaats elders in het geheugen met een sprong zijn te bereiken.

Er dient dan ook zeer zorgvuldig te worden nagegaan aan welke

micro-instructies deze adressen het best kunnen worden

toegewezen.

JCE Jump in current Column and Enable "PR" latch outputs

Er wordt gesprongen in de huidige kolom, aangegeven door

MA
3
••• MA

O
' waarbij het volgende rijadres er een uit 8 is,

aangegeven door de adrescontrolelijnen AC 2 ••• AC O' binnen de

huidige rijgroep, bepaald door MAS' MA
7

• Bij deze instructie

worden de "PR" latch outputlijnen PR 2•.• PR
O

asynchroon enabled.

Deze drie outputlijnen kan men gebruiken om iets slims te doen.

De PR
2

••• PR
O

outputs zijn open-collector uitgangen waarmee

bijvoorbeeld een wired-and kan worden gemaakt met enkele

outputlijnen van het control store (hier dan ook een open-col-

lector (P)ROM gebruiken). Het is dan mogelijk om met een

macro-instructie, waarvan de opcode gedeeltelijk in de "PR"
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latch staat, direct invloed uit te oefenen op de uitvoering van

een micro-instructie.

Conditionele sprongen.gebruik makend van C-of Z-flag of "F" latch:

JFL Jump/test "F" Latch

In de huidige rijgroep, bepaald door MA
8

, wordt door AC
3

••• AG
O

aangegeven naar welke van de 16 rijen wordt gesprongen. Het

volgende kolomadres ligt binnen de kolomgroep, aangegeven door

MA
3

• MA Z wordt 0, MAl wordt 1 en MAO wordt bepaald door de

" F" 1 at c h • Dit bet ekenthe t volg ende.: Al she t hu i dig e ad res

ligt in kolomgroep 0-7 (MA
3
=0), dan wordt bij F=O gesprongen

naar kolom Z en bij F=l naar kolom 3. Is de huidige kolomgroep

8-15 (MA
3
=1), dan is dit resp. kolom 10 en 11.

JCF. JZF Jump/test Carry Flag-Jump/test Zero Flag

Er wordt gesprongen in de huidige rijgroep, aangegeven door

MA
8

, MA
7

, en het volgende rijadres is er een uit 8 aangegeven

door AG
Z
••• AG

O
• De bepaling van het volgende kolomadres

verloopt identiek aan de wijze zoals die is omschreven bij JFL

met dien verstande dat het laatste bit MAO wordt bepaald door

de waarde van de C-resp. Z-flag.

Conditionele sprongen. gebruik makend van de "PI" bus of de "PB."

latch:

JPX Jump/test "PX" bus and load "PR" latch

Er wordt gesprongen in de huidige rijgroep, aangegeven door

MA
8
••• MA

6
, naar de rij, aangegeven door AG

1
-AC

O
• Het

volgende kolomadres wordt bepaald door de PX
7

••• PX
4

lijnen.

De data op de SX
3
••• SXO lijnen wordt op de opgaande flank van

de klok in de "PR" latch ingeklokt. Een typisch gebruik van de

PX-SX inputbus is die voor het binnenhalen van de macro-

instructie opcode. Op grond van de 4 high-order bits van deze

opcode op de PX7 ••• PX
4

lijnen kan met de JPX instructie een

16 way branch worden uitgevoerd, aldus een begin makend met de

decodering van de macro-instructie opcode. De 4 low-order
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opcode bits worden in de "PR" latch opgeslagen om op een later

tijdstip in·het micro-programma gebruikt te worden voor verdere

decodering.

JPR Jump/test "PR" latch

Er wordt gesprongen binnen de huidige rijgroep, aangegeven door

MA
S

-MA
7

, naar een van de S rijen, aangegeven door AC 2 ••• AC
O

•

Het kolomadres wordt bepaald door de 4 "PR" bits. Zoals bij

JPX al is aangestipt wordt JPR gebruikt bij de decode ring van

de macro-instructie opcode.

JLL Jump/test Leftmost "PR" Latch bits

Het rijadres van de volgende instructie is een van de S rijen,

aangegeven door AC
2

••• AC
O

' binnen de rijgroep MA
S

-MA
7

•

Van de kolomadresvector worden MA
3

en MA
2

resp. 0 en 1 gemaakt

en MAl en MAO worden bepaald door de 2 leftmost "PR" latch bits

PR
3

en PRi. Deze instructie wordt ook toegepast bij de

decodering van de macro-instructie opcode.

JRL Jump/test Rightmost "PR" Latch bits

Er wordt gesprongen naar de rijgroep, bepaald door MA
S
••• MA

6
,

waarbij de rij wordt aangegeven door AC
1

-AC
O

• Voor het

kolomadres worden de MA 3 , MA 2 bits 1 gemaakt en MAl' MAO

krijgen de waarde van PR 1 , PRO. Ook deze instructie wordt

toegepast bij de decodering van de macro-instructie opcode.

Vanwege de beperkte adresvelden die met deze spronginstructies

bereikt kunnen worden, is het economisch vullen van het besturings-

geheugen een tijdrovend karwei. Allereerst zullen de conditionele

sprongen moeten worden ondergebracht, vanwege hun beperkte doel

gebied, waarna de veel flexibeler niet-conditionele sprongen worden

toegewezen. De toewijzing van plaatsen op rij 0 moet doordacht

geschieden, daar dit de enige plaatsen zijn die vanuit elke plaats

in het geheugen zijn te bereiken.

3.2.2} Carry- and shift logic

Via de FI (flag input) lijn wordt een externe conditie binnen
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In de meeste gevallen zal dit de carry output of shift-

right output van het CPE-array zijn maar het is ook mogelijk om via

een door het control store bestuurde multiplexer een keuze te doen

uit meerdere externe condities. De data op de FI lijn wordt in de

"F" latch overgenomen als de klok laag is en is dan beschikbaar

voor een eventuele JFL instructie. Onder besturing van de FC
1

, FC
O

flag-control lijnen uit het control store kan op de opgaande flank

van de klok de data in de "F" latch worden overgenomen 6f in de

C-flag of in de Z-flag of in beiden. Bij de 4
e

instructie, die

via de FC
1

, FC
O

lijnen kan worden gegeven, blijft de inhoud van de

C- en Z-flags onveranderd.

Via de FO (flag output) lijn kan aan het CPE-array een carry

in of left-in (bij schuiven naar rechts) inputsignaal worden

aangeboden. Onder besturing van de FC
3

, FC 2 flag-control lijnen

uit het control store kan aan de FO output 6f de waarde 0 of de

waarde 1 6f de inhoud van de C- 6f de inhoud van de Z-flag

worden aangeboden.

3.2.3) Load en interrupt functies

Als de LD (load) lijn hoog is bij de opgaande flank van de

klok dan wordt de data op de PX
7
••• SX

O
bus in het micro-program

address register geladen met dien verstande dat MA 8 0 wordt ge

maakt, MA 7 ••• MA 4 de waarde van SX
3

••• SX O en MA
3
••• MAO de waarde

van PX
7

••• PX
4

krijgen. Toepassing van deze load-functie kan zijn

het starten van een initialisatiecyclus bij "Power On" of "System

Reset". In gevallen waarin het op snelheid aankomt kan op basis

van de macro-instructie opcode op PX
7
••• SX

O
een 256 way branch

in het micro-programma worden uitgevoerd, waardoor in een slag

de macro-instructie opcode gedecodeerd kan worden. Het hoogmaken

van de LD lijn overschrijft de address-control function die wordt

aangeboden via de AC
6

••• AC
O

bus, echter niet de met een JCE resp.

JPX instructie samenhangende enabling van het "PR" outputbuffer

resp. het laden van de "PR" latches. Bovendien wordt een ISE

niet verboden en wordt de flag-control functie niet overschreven.
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De ISE (interrupt strobe enable) lijn van de Meu is normaal

laag maar wordt haag als een JZR instructie naar kolom IS wordt

uitgevoerd. Bij een CPU antwerp ligt het dan oak voor de hand am

de macro-instructie fetch op rij 0 kolom IS in het micro-programma

te laten beginnen. Het ISE signaal, dat slecnzs ~~n klokperiode

aanwezig is, kan gebruikt worden am een interruptcontroller in de

gelegenheid te stellen een eventueel binnengekomen interrupt ken-

baar te maken. Een manier am dit kenbaar te maken is het laag

maken van de ERA (enable row address) lijn van de MCU. Via wat

externe logica kan dan gelijktijdig hiermee via de MA
S
••• MA

4
adreslijnen een alternatief rijadres voor het control store worden

opgedrukt waarmee een interrupt-service routine kan worden gestart.

COVltrolled
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Fig. 3.2.3.1 De plaats van de MCU in cen CPU

Er dient wel rekening mee te worden gehouden dat bij het dis

ablen van het outputbuffer voor het rijadres en het opdrukken van

e,~n alternatief rijadres niet de inhoud van het micro··program
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address register wordt gewijzigd. De oorspronkelijke inhoud van

dit register zal dus worden gebruikt in een volgende sprongopdracht

voor de MCU en niet het alternatieve adres. Hier dient bij het

schrijven van het micro-programma terdege rekening mee te worden

gehcuden.

De plaats van de MCU en zijn interactie met de andere systeem

onderdelen binnen een CPU kan nu nauwkeuriger worden aangegeven.

(zie fig. 3.2.3.1)

3.2.4) Beknopt tijddiagram

In onderstaand tijddiagram zijn de belangrijkste MCU functies

tijdens een klokcyclus weergegeven.

ml.. so .. ~~1'" to "$£C.t-t----=------..

/-'- P.....tI..- 0..01.4....... ~~ i ...

.AA - P..~,. ~,.. ~e.,....... '''''4~~·

e.v"~ ,.... hc 01 _ ... ·F"I "'0"'-4.

... C /~ Z II '''salc/o.ld:.

\
QAIo .icet.... .,.." Re,··· ACo , Fe, Fe. , Fr."
AC, 0.0 SJl. '''pw'.; 1.,,- "' ~ .. ..,
...-w-P...,,. oi....~s 0

tvt. I Lt) ,""..k~.. 0

c",,: s,JJ:fr!."' ..._ ....
_ r~~ "", • .-aIi ....0,

-_.. _IoJ' ..! "'.... ~".'4i,.c.e..4. bwfl....

Fig. 3.2.4.1 Beknopt tijddiagram voor de MCU
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3.3) Het 3002 CPE Central Processing Element

De 3002 chip bevat alle logica voor een 2 bit brede data

verwerkings eenheid voor een cpu. Een processor met een woord-

breedte N kan eenvoudig verkregen worden door N/2 chips parallel te

schakelen waarbij de carry-lijnen en de functiebus moeten worden

doorgelust. Er zijn 2 outputbussen aanwezig, een address-bus en

een data-bus, en 3 inputbussen, M-, 1- en K- inputs. Verder zijn

er carry-in/carry-out lijnen, left-in/right-out lijnen (voor

schuiven naar rechts) en een carry-propagate en een carry-generate

output. De logica in de chip wordt bestuurd door een 7 bit brede

functiebus. Het functionele blokschema is hieronder weergegeven •

.....II.... {t tei+ti~"-CJ cH'''' I"
CAlltV lMMil Y+-il&------I ."HH..,IC/....,. I

CIIlIlfy .... co-.et----.... ~c.r'.'"

~"I'" LI ...........----4I H~~'.1I'C) I"NT ~
CUC-4" '".---__- __--.,.J I
~~ I
~ I
~ I

HIc;fIl7 ~.

~~a I
~. ~ I

~,

" L.-~=i=I=~=~ I
-:..I

Fig. 3.3.1 Blokschema van het CPE

3.3.1) Werking van de schakeling

De CPE bevat een ALS (Arithmetic/Logic Section), 2 multi-
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plexers voor het kiezen van de operanden, 11 scratchpad registers,

een accumulator en een address-register. De micro-function decoder

decodeert de 7 bits functiecode en levert besturingssignalen voor

de ALS (welke functie moet worden uitgevoerd) en de A- en B- multi

plexers en genereert het scratchpadregister address.

De 7 lijnen van de micro-function bus zijn verdeeld in 2

groepen, de functiongroep (F-group) en de registergroep (R-group).

De F-group ( F
6
••• F

4
) geeft aan welke functie door de ALS moet

worden uitgevoerd. In een grove verdeling bevatten F-group 0 tim 3

de arithmetische functies en F-group 4 tim 7 de logische functies.

De R-group ( F
3

••• F
O

) geeft aan welke operanden door de A- en B

multiplexers worden gekozen en genereert de adressen van operand

en bestemmingsregister. Er zijn 3 registergroepen.: In R-group 1

kunnen aIle registers R
O

tim R
9

, AC en T gebruikt worden, aange

geven door R. In R-group 2 en 3 kan aIleen van de registers AC
n

of T gebruik gemaakt worden, aangegeven met AT. In R-group 1 wordt

via multiplexer A, R geselecteerd en via multiplexer B, (AC K), de
n

logische "AND" van accumulatorregister met K-bus data. Het bestem-

mingsregister is R. In R-group 2 wordt via A de M-bus geselec-
n

teerd en via B, (AC K), het bestemmingsregister is AC of T. In R-

group 3 tenslotte wordt via A het AC of T register geselecteerd en

via B, (I K), het bestemmingsregister is AC of T.

Uitzonderingen op deze regels zijn.:

-In F-group 1 is ook MAR als bestemmingsadres aanwezig.

-In F-group 1 en 5 wordt via de B-multiplexer aIleen de K-bus

geselecteerd

-In F-group 2 wordt via de A-multiplexer 11 •••• 1 (all one's)

aangeboden

De ALS is in staat om een groot aantal rekenkundige- en logi

sche operaties uit te voeren waaronder 2-complement oRtellen en

aftrekken, increment en decrement, AND, OR, EXNOR en logisch com-

p lement. Verder nog een aantal shift- en data transport operaties.

Een overzicht van de CPE micro-functies is opgenomen in Appendix

B. Het resultaat van de ALS operatie kan worden afgeleverd in de

accumulator en/of in een van de scratchpad registers. Tevens kan
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door de ALS het MAR (Memory Address Register) geladen worden. De

inhoud van de ACC en het MAR kan via de address-bus resp. de data

bus naar buiten gebracht worden. De operanden voor de ALS worden

geleverd door de multiplexers A en B. Via multiplexer A kan worden

gekozen uit de data in de accumulator of een scratchpadregister of

data op de M-bus. Via multiplexer B kan worden gekozen uit data in

de accumulator of de I-bus of de K-bus. De benamingen M- en I-bus

komen voort uit de suggestie om de M-bus als memory inputbus en de

I-bus als I/O inputbus te gebruiken. De K-bus is bedoeld om van

buiten af maskering mogelijk te maken of constanten toe te voeren.

Daartoe wordt bij selectie van de ACC of de I-bus in de B-multi

plexer de daarin aanwezige data ge-AND met de data op de K-bus.

Behalve voor datamaskering en toevoer van constanten wordt de

K-bus ook gebruikt om invloed op de ALS bewerking uit te oefenen.

Zetten we aile K-bus bits op 0 resp. 1 dan zal in de meeste geval

len de ACe niet resp. wei aan de ALS operatie deelnemen. Meer

exact: als aile K-bus bits 0 zijn dan doet de data op de B-multi

plexer (ACC of I-bus) niet mee aan de ALS operatie, als aile K-bus

bits 1 zijn dan wei.

Voor de ripple-carry overdracht zijn een carry-in en een

carry-out lijn beschikbaar op de ALS, daarnaast zijn carry look

ahead outputs aanwezig voor een snelle carry overdracht via een

lookahead carry generator. Voor schuiven naar rechts zijn een

left-input en right-outputlijn aanwezig. De CO en RO zijn three

state outputs. CO is aileen disabled bij een shift right opera

tie terwijl RO aileen dan enabled is. Deze signaallijnen mogen

dus doorverbonden worden zodat ze via een lijn aan de besturings

logica kunnen worden aangeboden. Eveneens kunnen de CI en LI lij

nen worden doorverbonden en vanuit een lijn bestuurd worden daar

CI en LI data in geen enkele ALS operatie gelijktijdig gebruikt

worden.

Tot slot nog dit.: Het resultaat van de ALS operatie wordt op

de neergaande klokflank in het bestemmingsregister ingeklokt. De

carry-, shift- en lookahead outputs echter worden niet geklokt.

Door nu de klokpuls voor de CPE chips op te houden wordt het

resultaat van de ALS operatie niet in registers geklokt en is dus
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niet beschikbaar; wel is beschikbaar de data op de carry-, shift

en lookahead outputs, die zich gedraagt alsof de operatie normaal

was uitgevoerd. Deze constructie levert een fraaie methode voor

het uitvoeren van niet destructieve tests op registerinhouden.

3.3.2) Beknopt tijddiagram

Zoals reeds is aangegeven wordt het resultaat van de ALS

operatie in het bestemmingsregister ingeklokt op de neergaande

klokflank, eerder al waren de eo, RO, X en Y outputs beschikbaar.

Na de opgaande klokflank kan een nieuwe micro-functie aan de ePE

worden aangeboden.

/
QQ... "hPol_"~-~lA..d·jc \I,. F-6t..~

...... I.•••., v4.. CfJL.f. H.r ...1( , ..,.....,

~••lAl'-. 4L.S .,.....""'H. _ ....,..
I.. b ••+--...i ..' ...-t,ft..... ,..,_Ie,.,.

Fig. 3.3.2.1 Beknopt tijddiagram voor het ePE

3.4) De 3003 LACG Look Ahead Carry Generator

De LACG verzorgt een snel carry transport voor een processor,

opgebouwd met ePE slices tot een maximale woordbreedte van 16 bits.

Voor een grotere woordbreedte kunnen meerdere LACG's in cascade

geschakeld worden. De typische vertragingstijd tussen de X- en

Y-inputs en de carry-outputs is 10 nsec. (max. 20 nsec.).

De carry-input voor de ePE chips wordt als volgt bepaald uit

de look ahead outputs X en Y van de ePE chips.: Neem aan dat

CO=CI input voor de eerste chip, dan geldt voor C 1 :
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generate en carry-propagate termen van de minst significante chip

z ij n. Voor C
2

geldt:

De carry-output van het CPE-array met LACG kan op 2 manieren

worden verkregen.:

1) De meest significante carry-output (C s ) van de LACG.

2) De CO van de meest significante CPE slice (ripple through carry)

waarbij Cs van de LACG niet gebruikt wordt. C
7

is de laatste

gebruikte carry-output van de LACG en dient als CI voor de meest

significante CPE slice. (zie fig.3.4.1)

r ".1
.:~ "•e, II

r- CI 3003 L.RCG CO

lI'J :a "1 t, y, C, ,,"Il, ':I, C, JCe.Yo
•

CI. CI l- e: l- CI

.~ Lt ~" ..... U 1lo r-fs-t Lt b r--. J..r .,
n

MC.U

T I (

EC,
.

3003 LRCG Cof-o
cJ K', y, C4r r 1,Y, C, Xo~

co c.l cr .. CI i" Ct I-

ftii flo .....u ao - ...... Lr ~ ...... II 1I'J

MeL(

Fig. 3.4.1 Het gebruik van de LACG zonder en met ripple carry door

de laatste CPE slice

Bij een keuze uit deze 2 mogelijkheden moet het volgende over

wogen worden.: In het eerste geval moet ervoor gezorgd worden dat
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de C
8

output van de LACG disabled is bij een shift right operatie.

Dit kan door de hiervoor gebruikte code 000111X op de functie-bus

te decoder en en als disable signaal toe te voeren. In het tweede

geval is deze extra hardware niet nodig maar moet men rekening

houden met een extra delay van de ripple carry door de laatste CPE

slice. Deze is typical 14 en max. 25 nsec.

3.5) De 3214 PICU Priority Interrupt Control Unit

Wat werking en opbouw betreft is de 3214 PICU gelijk aan de

8214 PICD uit het INTEL 8080 systeem. Aileen de cycletime wijkt af

(80 resp. 50 nsec.).

Het gebruik van de 3214 PICD zal aan de hand van onderstaand

blokschema in het kort worden behandeld.
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Fig. 3.5.1 Blokschema van de PICU
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3.5.1) Werking van de schakeling

De 3214 PICU is een 8 niveaux priority interrupt control unit.

Indien meer interrupt niveaux nodig zijn, kunnen meerdere circuits

in cascade geschakeld worden. Daartoe zijn 2 lijnen aanwezig, de

ETLG (enable this level group) en de ENLG (enable next level group)

lijnen. We gaan er hier nu van uit dat een circuit voldoende

is en leggen ETLG aan 1. De priority encoder heeft 8 interrupt

request inputlijnen (R
O

heeft de laagste, R
7

de hoogste

prioriteit). Als op een van de lijnen een interrupt geplaatst

wordt (active low) dan wordt het niveau ervan in een 3 bit binaire

code aan de interrupt request latch aangeboden. Komen "gelijk

tijdig ll meerdere interrupts binnen dan wordt degene met de hoogste

prioriteit aan de latch aangeboden. Als een van de interruptlijnen

actief is wordt de request activitylijn hoog. 'Vervolgens wordt in

de priority comparator het niveau van de interrupt vergeleken met

de inhoud van het current status register waarin onder software

besturing het niveau van de in behandeling zijnde interrupt wordt

bijgehouden. Is het niveau van de nieuwe interrupt hoger dan wordt

de uitgang van de priority comparator hoog. Als we aannemen dat de

interrupt disable flip-flop gereset is dan zal bij het aanwezig

zijn van een ISE van de MCU op de daarop volgende klokpuls de

interrupt acknowledge flip-flop geset worden, waardoor de IA

(interrupt acknowledge) uitgang laag wordt. Door het IA signaal

wordt de interrupt disable flip-flop geset waardoor het IA signaal

bij de volgende klokpuls wegvalt en waardoor het niveau van de

hoogste, tot nu toe binnen gekomen, interrupt in de request latch

wordt bevroren.

Door de CPU kan nu, door het laag maken van ELR (enable level

read), het niveau van de interrupt gelezen worden op de open

collector outputs A
2

••• A
O

• Voor een goede gang van zaken moet dan

door de CPU het niveau van deze interrupt weer worden teruggeschre

ven in het current status register via de inputs B
2
••• B

O
• Om dit

mogelijk te maken moet de ECS (enable current status) lijn laag

gemaakt worden. Als de ECS lijn weer hoog wordt, wordt de inter

rupt disable flip-flop gereset, waardoor weer interrupts worden
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Als de interrupt is afgehandeld dan moet het niveau

van de onderbroken interrupt serviceroutine weer in het current

status register worden geschreven en in geval er geen interrupt

routine was onderbroken moet dit register weer op a gezet worden.

Als am programmatechnische redenen een aantal interrupts beneden

een bepaald niveau tijdelijk niet mogen worden doorgelaten dan is

het voldoende om dit niveau in het current status register te

schrijven.

De uitgang van de priority comparator wordt aileen hoog als

het niveau van de binnenkomende interrupt hoger is dan de inhoud

van het current status register. (A>B) Zijn beide ingangen A en B

a dan levert de comparator dus geen output, maar dat zou betekenen

dat een interrupt met de laagste prioriteit (R
O

) nooit doorkomt.

Dit kan worden ondervangen door SGS hoog te maken waardoor er een 1

geplaatst wordt op de "OR" na de comparator en waardoor in wezen de

comparator buiten bedrijf wordt gesteld. Als SGS hoog gehouden

wordt kunnen dus aile interruptniveaux worden gebruikt. Het nadeel

is echter dat elke interrupt serviceroutine door elke andere

+-
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Fig. 3.5.1.1 Samenwerking tussen PICU en MCU
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interrupt kan worden onderbroken. De SGS waarde zal dus door de

software bestuurd moeten worden: 1 als er geen interrupt service

routine bezig is en 0 bij het behandelen van een interrupt.

De samenwerking tussen 3001 MCU en 3214 PICU kan op verschil

lende manieren georganiseerd worden, een ervan is in fig. 3.5.1.1

aangegeven. Bij een JZR naar kolom 15 door de MCU (macro-instruc-

tie fetch) wordt ISE actief. Als een interrupt op de PICU is

aangekomen dan wordt door het IA signaal het rijadres buffer

disabled en de sprong naar kolom 15 rij 0 omgezet in een sprong

naar kolom 15 rij 31 waar de start van een interrupt serviceroutine

kan worden gesitueerd.

3.5.2) Beknopt tijddiagram (in geval van een interrupt)

~ rR 1.'8"'-" Ie."",i ~,.
Q,£~ .. c.\,n.._ ... _ .. ID._~.,

va.... r S Ii .. 'S"_, wl_r t4eu

Fig. 3.5.2.1 Beknopt tijddiagram voor de 3214 Ercu

3.6) De overige bouwstenen

Naast de hiervoor behandelde elementen zijn in de 3000 serie

nag een aantal interessante bouwstenen aanwezig. Ze worden hier

echter slechts kort vernoemd, voor details wordt verwezen naar de

datasheets.

3212 Multimode latch buffer

8 bit latch met three state output buffers, voorzien van chip

select logic en een onafhankelijke service request flip-flop.

Toepassingen: databuffer, bidirectionele busdriver, interrup

ting inputport, outputport met handshake.
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3216/3226 Non inverting/inverting parallel bidirectional busdriver

4 bit breed bidirectional buffer met chip select en elkaar

uitsluitende input- en outputbuffer enabling.

3601/3621 1k bipolaire PROM

(256x4) met resp. open-collector en three state outputs,

accesstijd 50 of 70 nsec.

3602/3622 2k bipolaire PROM

(512x4) met resp. open-collector en three state outputs,

accesstijd 60 of 70 nsec.

3604/3624 4k bipolaire PROM

(512x8) met resp. open-collector en three state outputs,

accesstijd 60, 70 of 90 nsec.

3605/3625 4k bipolaire PROM

(1024x4) met resp. open-collector en three state outputs,

accesstijd 60 of 70 nsec.

3608/3628 8k bipolaire PROM

(1024x8) met resp. open-collector en three state outputs,

accesstijd 80 of 100 nsec.
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4) De constructie van een CPU met INTEL 3000 bouwstenen

4.1) Algemeen

Aan de structuur van een CPU, opgebouwd met INTEL 3000 bouw

stenen, ligt altijd een minimum basisb10kschema ten grondslag, dat

volledig wordt bepaald door de aard van de 2 voornaamste elementen,

de 3001 MCU en het 3002 CPE (zie fig. 4.1.1)
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Fig. 4.1.1 minimum CPU blokschema

In een minimum CPU antwerp zijn tenminste 3 interne datapaden

(besturingspaden ) noodzakelijk n1: address- en flagcontrol

function voor de MCU en de functionbus voor het CPE array. De

minimale breedte van het besturingswoord uit het control store zal

dan oak 18 bit zijn resp. 7, 4 en 7 bit voor de bovengenoemde
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interne bussen.
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Fig. 4.1.2 het besturingswoord

Voor de onontbeerlijke communicatie met andere devices in het

systeem zijn 3 externe bussen noodzakelijk, de address-bus, de

data-bus en de control-bus (zie ook fig. 2.1.1). In een concreet

CPU ontwerp zal het blokschema veelal moe ten worden uitgebreid

(meer hardware) en zal het besturingswoord dientengevolge breder

worden.

Aan een concreet CPU ontwerp kunnen 3 verschillende uitgangs

punten ten grondslag liggen.

1) Men ontwerpt een CPU voor een speciale toepassing, bijv. het

besturen van een bepaald systeem. De gebruiker stelt zijn eigen

macro-instructieset samen, afgesteld op de speciale toepassing.

Optimale aanpassing van hard- en software aan het te besturen

systeem is dan mogelijk.

2) Men ontwerpt een CPU met 3000 bouwstenen om een bestaande CPU te

emuleren, m.a.w. men ontwerpt een CPU die op dezelfde manier op

dezelfde macro-instructieset reageert als de ge~muleerde CPU zou

doen. Een reden voor zo'n emulatie kan zijn het opvoeren van de

snelheid van een bepaald processorsysteem. Bovendien bestaat de

mogelijkheid om de instructieset aan te passen en/of uit te

breiden door het toevoegen van extra micro-programma's.

3) Men wil een universele CPU die de macro-instructiesets van ver

schillende processorsystemen kan verwerken. De omvang van de

hardware zal in zo'n geval vrij groot zijn daar verschillende

processorsystemen verschillende hardware eisen stellen.

Uitbreiding van de hardware zal in vele gevallen de snelheid van

de CPU verlagen.
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In aIle 3 de gevallen zullen vaak speciale hardware- en soft

ware (micro-programma's) voorzieningen nodig zijn om een optimaal

aan de doelstellingen aangepast systeem te realiseren. De noodzaak

van deze voorzieningen wordt duidelijk tijdens de verschillende

ontwerpstadia die we hierna zullen bespreken. Verder zullen in dit

hoofdstuk een aantal vaak vereiste hardware uitbreidingen ter

sprake komen, er zal worden ingegaan op de techniek van het micro

programmeren van het besturingsgedeelte, opgebouwd rond de 3001

MeU, er zal aandacht worden besteed aan de communicatie met het

hoofdgeheugen en I/O apparatuur en er zal een tijddiagram worden

opgesteld waaruit de CPU cyclustijd kan worden bepaald.

4.2) Ontwerpstadia en -eisen

Bij het ontwerpen van een CPU die moet voldoen aan de vooraf

opgestelde eisen kunnen een aantal duidelijk aan te geven opeenvol

gende ontwerpstadia worden onderscheiden.

1) De deEinitie van de hardware

2) De definitie van de macro-instructieset van de CPU

3) De implementatie van de micro-programma's die de gewenste macro

instructieset moe ten realiseren.

Hoewel de verschillende stappen in deze volgorde worden door

lopen, zal het duidelijk zijn dat geen scherpe grenzen kunnen

worden aangegeven. Er bestaat een duidelijke interactie tussen de

diverse ontwerpstadia. ZO zal de macro-instructieset bepaalde

eisen stellen aan de hardware, zeker als dat een reeds bestaande

instructieset is, en zal het tijdens de implementatie van het

micro-programma nodig kunnen blijken om wijzigingen aan te brengen

in de hardware of de instructieset.

Veel ontwerpeisen hebben directe gevolgen voor de opzet van de

hardware. Ie denken valt hierbij bijv. aan:

-de vereiste woordbreedte van de processor

-de gewenste cyclustijd. Enerzijds kan door toevoeging van hard-

ware (LACG circuits en pipelineregisters) de cyclustijd worden
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verkort, anderzijds kunnen noodzakelijke uitbreidingen de cyclus

tijd verlengen.

-het gewenste aantal CPU registers. De 11 werkregisters die in de

CPE slices aanwezig zijn zijn veelal niet voldoende.

-het wel of niet nodig zijn van interruptmogelijkheid en het aantal

mogelijke interrupts.

-het aantal te testen interne- en externe condities.

-het aantal af te leveren externe controle- of statussignalen.

Denk hierbij vooral aan de eisen die worden gesteld door de com

municatie met externe devices zoals memory en I/O apparatuur,

zeker als een bestaande processor wordt ge~muleerd.

-de wenselijkheid van byte operaties in een meer byte brede

machine.

De toe te passen macro-instructieset kan het noodzakelijk

maken am een "vertaler" op te nemen tussen databus en MCU voor het

aanpassen van de ope ode. Het aantal micro-instructies kan zo

omvangrijk zijn dat de door de MCV adresseerbare geheugenruimte

(512 woorden) overschreden wordt. Het is vaak wenselijk om in het

micro-programma subroutine's op te kunnen nemen. Daar in de MCV

geen stack aanwezig is, in tegenstelling tot een aantal andere in

de handel zijnde sequencers, is hiervoor weer extra hardware nood

zakelijk, enz. enz.
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4.3) Enkele suggesties voor extra hardware-voorzieni~~

In 4.2 zijn een aantal ontwerpeisen genoemd die het opnemen

van extra hardware-voorzieningen noodzakelijk kunnen maken.

Hieronder worden een aantal suggesties gedaan, die een oplossing

bieden voor deze extra hardware-eisen.

4.3.1) Ret uitbreiden van de door de KeD adresseerbare geheugen-

ruimte; paging

Met de 9-bits adresvector, die de MCU aflevert, kan een geheu

gen met een omvang van 1/2 K (512) woorden worden geadresseerd.

Indien voor het microprogramma een groter geheugen nodig is,

dan kan het geheugenadres worden uitgebreid met een of meerdere

bits die rechtstreeks door het control-store worden geleverd. Voor

de gewenste synchronisatie met de MCU worden D-flipflops gebruikt

(zie fig. 4. 3.1).
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Fig. 4.3.1.1 Mogelijkheden voor het toevoegen van een extra

adresbit

De te ontwerpen CPU moet weI zeer ingewikkeld zijn, wil 1

extra bit niet voldoende zijn. (De niet al te eenvoudige CPU,

beschreven in het volgende hoofdstuk, heeft voldoende aan 1/4 K
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geheugeoruimte voor het control-store.) Het extra bit, dat in

feite een extra dimensie aan het tweedimensionale geheugenadres

toevoegt, kan zowel aan de rijadresvector als aan de kolomadres

vector worden toegevoegd. Wordt het als meest significante rij

adresbit toegevoegd dan ontstaat een geheugenruimte van 64 rijen en

16 kolommen. Het extra bit heeft gevolgen voor de uitvoering van

cen aantal addresscontrol functions, opgedragen aan de MCll.

Enkele voorbeelden:

-Een JZR instructie kan onder besturing van het extra bit een

sprong betekenen naar rij 0 of rij 32. Er dient echter rekening

mee te worden gehouden dat ook bij een sprong naar rij 32 kolom 15

door de MCll een ISE signaal wordt afgegeven.

-Een JCR instructie omvat sprongen naar adressen in de huidige rij

X alswel naar adressen in rij X+32.

In het algemeen geldt dat het doelgebied voor elke sprong

instructie tweemaal zo groot is geworden en dat het extra doelge

bied 32 rijen verschoven ligt ten opzichte van het oorspronkelijke.

Wurdt het extra bit toegevoegd als minst significant rijadres

bit dan ontstaat ook weer een geheugen van 64 rijen en 16 kolommen.

Ook nu weer is het doelgebied van elke spronginstructie verdubbeld

maar de 2 blokken zijn niet meer over 32 rijen verschoven maar zijn

als het ware in elkaar geschoven. Afhankelijk van de stand van het

extra bit wordt gesprongen naar een even of een oneven rij. De MCll

levert nu een ISE signaal bij een JZR naar kolom 15 rij 0 of rij 1.

Men kan het extra bit op deze plaats ook beschouwen als het meest

significante kolomadresbit, wat dan een geheugen oplevert van 32

rijen en 32 kolommen met een extra doelgebied voor elke sprong in

structie, verschoven over 16 kolommen t.o.v. de oorspronkelijke.

Een ISE signaal wordt afgegeven bij een JZR naar kolom 15 of 31.

Wordt het extra bit als minst significante kolomadresbit toe

gevoegd dan ontstaat een soortgelijke situatie als in het vorige

geval. Het geheugen wordt 32 rijen bij 32 kolommen en de 16 extra

kolommen worden tussen de oorspronkelijke geschoven. De doelge

bieden worden tweemaal zo groot maar blijven aaneengesloten blokken
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vormen. Afhankelijk van de stand van het extra bit wordt naar een

even of een oneven kolom gesprongen. Een ISE signaal wordt afge

geven bij een JZR naar kolom 30 of 31.

Opm: Voor een goede synchronisatie moet de extra adresbit op de

zelfde klokflank in de D-flip-flop worden geklokt als die

waarbij het next address fn het next address register van de

MCU wordt geklokt.

4.3.2) Subroutine's in het micro-programma

Hoewel het mogelijk is om op beperkte schaal met software

middelen in het micro-programma subroutine's aan te brengen (zie

4.4) is hiervoor meestal extra hardware noodzakelijk, daar in de

MCU niet voorzien is in een stack. Voorwaarde voor het aanroepen

van een subroutine is een mogelijkheid om het terugkeeradres op te

bergen. Vanwege de niet-lineaire adressering door de MCU, opeen

volgende instructies staan doorgaans niet op opeenvolgende adres

sen, is het voldoende om of het rijadres 6f het kolomadres

tijdelijk op te slaan. am een goede werking van de MCU te blijven

garanderen is het noodzakelijk om dit terugkeeradres via de PX ••• SX

bus binnen te halen. Daar de instructies die van deze bus gebruik

maken, JPX en JPR, met de informatie op deze bus een nieuw kolom

adres maken, ligt het voor de hand om het kolomterugkeeradres op te

bergen. Door het aanbrengen van een externe stack, die onder be

sturing van het micro-programma beschreven kan worden met data op

de kolomadreslijnen en gelezen kan worden via de PX bus, is nesting

van meerdere subroutine's mogelijk. lndien nesting niet noodzake

lijk is kan voor het opslaan van het terugkeerkolomadres zeer goed

gebruik gemaakt worden van de in de MCU aamwezige "PR" latch (zie

fig. 4.3.2.1).

Door het multiplexen van de SX lijnen en het teruggekoppelde

kolomadres en het opnemen van poor ten in de PX lijnen kan een micro

subroutine call- en return instructie uitgevoerd worden. Bekijken

we eerst fig 4.3.2.1 links. De "multiplexer" is hier opgebouwd met

three state buffers (bijv. OM 81LS96 en -97).
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Een micro-subroutine call wordt nu gerealiseerd door het aan

bieden van een JPX instructie aan de MCU en het gelijktijdig laag

maken van de besturingslijn uit het control store. Dit heeft tot

gevolg dat het huidige kolomadres wordt overgenomen in de "PR"

latches, als terugkeerkolomadres, en dat op aile PX lijnen 0 wordt

aangeboden. De data op de PX bus wordt geinverteerd binnengehaald

en levert het kolomadres (hier 15) van de eerste subroutine in-

structie. Het rijadres is een van de vier rijen, aangegeven door

d
1

, dO (bits AC 1
, AC

O
van de address control function) binnen

de huidige rijgroep, bepaald door MA
S
••• MA

6
• Als de subroutine

doorlopen is dan kan met een JPR instructie worden teruggesprongen

naar het "hoofdprogramma". Het terugkeerkolomadres is hetzelfde

als op het moment dat de routine werd aangeroepen, het terugkeer

rijadres is er een uit 8, bepaald door d
2

, d 1 , dO (aangeboden via

AC 2 .•• AC O) binnen de rijgroep, aangegeven door MAS' MAJ. Aile

terugkeeradressen van een subroutine liggen in dezelfde rij.

Met zal duidelijk zijn dat het aanroep- en terugkeeradres niet in

dezelfde rijgroep behoeven te liggen.

In de boven geschetste configuratie begint elke subroutine

in kolom 15 en zijn er 32 verschillende subroutine's mogelijk.

Als in plaats van AND poorten OR poorten worden toegepast en een

van de ingangen van elke poort wordt verbonden met de enable lijn

van de buffers in de SX lijnen dan zal elke subroutine beginnen in

kolom O.

Als veel subroutine's nodig zijn dan zijn kolom 0 of 15 vrij-

weI geheel bezet met begininstructies van subroutine's. Dit be-

moeilijkt het toewijzen van micro-instructies aan de geheugenadres

sen. Grotere flexibiliteit kan dan worden verkregen door ook de PX

in';angssignalen te "multiplexen" (zie fig. 4.3.2.1 rechts). De

beide "multiplexers" worden gestuurd door hetzelfde bit in het

control store. Er zijn 4 extra lijnen uit het control store nodig

om het kolomadres voor de eerste subroutine instructie aan te bie-

den. Een micro-subroutine kan nu in elke kolom starten.

Opm: In de subroutine kunnen aile spronginstructies van de MCU

worden gebruikt m.u.v. JPX. Bij deze instructie wordt immers

de inhoud van de "PR" latches gewijzigd.
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4.3.3) Ret testen van meerdere condities door de HCU

Indien door de MCU naast de CO en RO outputs van het CPE array

nog Qeer lijnen getest moeten kunnen worden, dan zal multiplexen

van de conditielijnen noodzakelijk zijn. Testdata kan worden bin-

nengehaald via de PX ••• SX bus en de FI input. Testen van condi-

ties via de PX ••• SX bus lijkt niet zinvol vanwege de dan benodigde

extra hardware en extra bits in het besturingswoord. In fig.

4.3.3.1 is een mogelijkheid aangegeven voor het aanbieden van meer-

dere condities aan de FI input. Tevens kan nu een 0 of een 1

worden aangeboden om de "F" latch of de C- of Z-flag in 0 of 1 te

forceren zonder daarvoor een CPE instructie te hoeven gebruiken.

C"V) t~ol C 'P E' Q.v-ro-y

Sio~e. 1_,
~~

..- -~

• ~

seld 0
:J.

MeL,( NuX. •, c..o.., o£i trle.sFI I
I
I

Fig. 4.3.3.1 Het testen van meerdere condities via de FI bus

Zoals we later nog zullen zien kan het testen van de "F" latch

of de C- of Z-flag een noodzakelijke vertraging opleveren van een

of meerdere micro-instructies. Een methode die dit bezwaar niet

heeft is weergegeven in fig. 4.3.3.2. In dit geval kan de testin-

formatie, omdat hij als bit AC
O

van de address control function

wordt aangeboden, rechtstreeks invloed uitoefenen op de loop van

het micro-programma en kan in principe van elke spronginstructie

vaor de MCU een conditionele spronginstructie worden gemaakt. In

dit geval is het noodzakelijk om 0 of 1 aan te kunnen bieden op de

uitgang van de multiplexer.
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Fig. 4.3.3.2 Het testen van meerdere condities via de AC bus

Het is in principe mogelijk om de data, geleverd door de FO

output, via een demultiplexer ter beschikking te stellen aan meer-

dere besturingslijnen. Het is dan echter niet mogelijk om meerdere

lijnen gelijktijdig aan te sturen, zoals dat bijvoorbeeld noodzake

lijk is bij de besturing van memory of I/O apparatuur. Het lijkt

dan ook veel zinvoller om deze besturingslijnen rechtstreeks af te

leiden van het besturingswoord uit het control store. Ter illus-

tratie wordt hiervoor verwezen naar de timer/buscontroller die in

het volgend hoofdstuk wordt behandeld.

4.3.4) Interrupt afhandeling

De methode van interrupt afhandeling is grotendeels al behan

deld bij de beschrijving van de 3001 MCU en de 3214 PICU. Zoals in

2.5.1 al is aangegeven kan bij het aanwezig zijn van een interrupt,

door disabling van de MCU rijadresbuffer en het aanbieden van een

alternatief rijadres, worden gesprongen naar een vaste rij in kolom

15 waar dan een interrupt-serviceroutine begint. Dan zal eerst het

niveau van de interrupt gelezen moeten worden via de databus vanaf

de A
2

••• A
O

lijnen van de PICU waarna begonnen kan worden met de

afhandeling van de betreffende interrupt. Een meer directe methode

am meteen in de goede interrupt-serviceroutine terecht te komen is

hieronder geschetst.
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Fig. 4.3.4.1 Een methode voor interrupt afhandeling

Afhankelijk van het interruptniveau wordt gesprongen naar een

van de rijen 24 tim 31 van kolom 15. De A
2
.•• Aa lijnen kunnen

natuurlijk ook op andere manieren met de rijadreslijnen worden ver-

bonden. Er moet echter op gelet worden dat tenminste een rij-

adreslijn met een weerstand naar 1 geforceerd wordt omdat anders

een sprong naar rij a kolom 15 kan worden ge~fectueerd, die door

de interrupt nu net voorkomen had moe ten worden. Op die manier zou

een interrupt request van niveau a nooit behandeld worden.

4.3.5) Gebruik van de "PR" latch outputs

Zoals bij de behandeling van de MCU al naar voren is gekomen

kunnen de "PR" latch outputs worden gebruikt voor een of andere

slimme toepassing. Zo kunnen de open-collector "PR" latch outputs

worden gewired AND met open-collector control store outputs waar

door een directe beinvloeding van de control store output (bestu-

ringswoord) door de macro-opcode mogelijk wordt. Een mogelijke

toepassing is hieronder weergegeven. (fig. 4.3.5.1)

Bij het aanbieden van een JCE instructie aan de MCU, een a op

F
3

en een 1 op de lijnen F 2 ••• F a aan het CPE array, wordt

door de 3 minst significante bits bepaald welk van de registers



44

+

r III IIII I
~
~...

(.0",-4>""01 "J C'PE' Ol.,.....illl~F.
~II'~

p,

F.

r-

~dd;r
~,

'Ptl. -( r MC.u. 911. ,.---
jC.E fJ""

Fig. 4.3.5.1 Een toepassing van de "PR" latch outputs

o tim 7 van het CPE aan de CPE-operatie deelneemt. Het is duidelijk

dat aIleen CPE functies uit registergroep 1 gebruikt kunnen worden.

Deze construe tie kan toegepast worden bij register-register trans

fer functions en weI de R -AC en AC-R instructies, waarbij R be-
n n n

paald wordt door PRZ ••• PR
O

' Men kan de JCE instructie in dit

geval zien als een soort micro-subroutine daar er 8 verschillende

resultaten mee verkregen kunnen worden. (8x R -AC of 8x AC-R ).
n n

4.].6) De K-bus en het CPE array

De K-bus kan gebruikt worden om constanten toe te voeren en om

data te maskeren in het CPE array. Van deze laatste mogelijkheid

wordt actief gebruik gemaakt bij de testfuncties voor het CPE

array. In die tests wordt van de gemaskeerde data of het resultaat

van de gemaskeerde operatie de wordwise OR genomen. Het resultaat

hiervan wordt via een OR met CI aan CO aangeboden. Ais CI=O dan

hoeft slechts een bit in de gemaskeerde data 1 te zijn om een

carry-out te geven. Het is dus in principe mogelijk om elk bit te

testen. Dit houdt dan echter weI in dat het K-bus veld in het

besturingswoord (dat meestal de bron is van de K-bus informatie)
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even breed moet zijn als de woordbreedte van de processor, daar

voor het apart testen van elk bit, het apart setten van elk K-bus

bit mogelijk moet zijn. Nu zal het vrijwel nooit nodig zijn in een

CPU om aile bits apart te kunnen testen zodat met een kleiner

K-bus veld in het besturingswoord kan worden volstaan. De eenvou

digste K-bus besturing bestaat uit 1 bit in het besturingswoord

om de K-bus op allemaal a-en of I-en te zetten; een aantal testfa-

ciliteiten vervallen dan. Een goed bruikbare K-bus besturing ligt

hier ergens tussenin. Als we uitgaan van een 16 bits processor

dan zijn de volgende mogelijkheden veelal voldoende: toevoeren van

allemaal a-en of I-en, maskeren van minst significante- en meest

significante (teken) bit, maskeren van hogere- of lagere orde byte.

Een realisatie hiervan met een 4 bit breed K-bus veld in het

besturingswoord is hieronder weergegeven.

C:P€ CPS CfJE" Cf'~ CP, C9E Cf'E CPE
S 7- f::, $ It ..3 '2. I

le•• k,. k',~ IG't \(.l!-\(~

k'~'
It: h Ilcr k.. k':s lc't.. \(, ko

-

Fig. 4.3.6.1 Een voorbeeld van K-bus besturing

K
3

KzK
1

K
a

*)
K-bus (hex) Betekenis

1 1 1 1 a a a a aile bits 0 of deselect multo B

1 1 1 0 a a a 1 selecteer minst significante bit

1 1 a a a a F F selecteer low order byte

a 0 1 1 F F a a selecteer high order byte

1 0 a a 7 F F F selecteer absolute waarde van getal

a 1 1 1 8 a a a selecteer tekenbit

a a a a F F F F aile bits 1 of selecteer gehele woord

*) b . . active low~na~r;
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4.3.7) De verbinding CPU-databus; byte-swap

In de meeste processorsystemen komen zoals we reeds zagen 3

bussen voor: de address-bus, de besturingsbus en de bidirectionele

data-bus. In dit geval is de data op de address-bus afkomstig van

het MAR register in de CPE slices, de data op de besturingsbus

wordt rechtstreeks door het control store geleverd of via een bus-

controller. De 2 inputbussen voor data, M-bus en I-bus, en de D-

outputbus van de CPE slices moeten met de bidirectionele data-bus

worden verbonden. De suggestie om de M-bus voor memory-data en de

I-bus voor I/O-data te gebruiken is onbruikbaar daar alle data

uitwisseling met memory of I/O via de bidirectionele data-bus ver-

loop t. Gezien het grote aantal CPE operaties dat erop werkzaam is

ligt het voor de hand om de M-bus als data inputbus te gebruiken.

De I-bus kan parallel aan de M-bus worden aangesloten, wat enkele

instructies extra oplevert, of worden gebruikt voor het aanbieden

van constanten zoals dat ook via de K-bus mogelijk is. Het moet

echter mogelijk zijn om de aanwezigheid van een extra inputbus

beter te benutten. Een mogelijke aansluiting is hieronder weerge-

geven voor een 16 bit cpu.

I
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Fig. 4.3.7.1 Data-bus aansluiting voor een 16 bit cpu met byte-

swap mogelijkheid

Deze constructie is zeer han dig bij het verwerken van byte

operaties op een 16 bit machine. Naar keuze kan een byte operatie

op een low- of high order byte worden uitgevoerd, door een keuze
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van M- of I-bus. Tevens is byte-swap (verwisselen van de twee

bytes) met een micro-instructie mogelijk.

4.3.8) Uitbreiding van de registerfile van de CPU

In de CPE slices zijn 13 registers aanwezig, het MAR (Memory

Address Register), de accumulator, het T (Temporary accumulator)

register en 10 general purpose registers. Hoeveel registers kunnen

nu als general purpose registers voor de CPU gebruikt worden? Het

MAR valt af evenals de CPE accumulator en het T-register omdat zij

als werkregister in het micro-programma worden gebruikt. Verder

zijn er registers nodig als CPU accumulator, programcounter, stack

pointer, als opbergplaats voor het displacement (data) gedeelte van

de macro-instructie en als statuswoord om het interruptniveau en de

CPU carry bijv. in te bewaren. Indien nu ook nog de programma- en

datablokken in het geheugen relocatable moeten zijn en ge~n

dexeerde adressering mogelijk moet zijn dan zijn nog een index

register en 1 of 2 base-registers noodzakelijk. Van de 2 of 3 dan

ovecblijvende scratchpadregisters zijn er dan meestal nog well of

2 nodig als werkregister voor het micro-programma zodat in een re

delijk krachtige CPU, opgebouwd met 3000 bouwstenen, er geen CPE

registers meer beschikbaar zijn om als werkregister voor de CPU te

fungeren. Een oplossing zou zijn om een aantal plaatsen in het

hoofdgeheugen als CPU registers te gebruiken. Deze oplossing is

echter niet elegant daar er extra micro-instructies nodig zijn om

de data van en naar deze geheugenplaatsen te krijgen en omdat de

accesstijd van het hoofdgeheugen meestal een veelvoud is van de CPU

cyclustijd. Deze constructie zou de winst die behaald kan worden

met de snelle CPU logica behoorlijk reduceren.

Een betere oplossing is het aanbrengen van een apparteregis

te~file, bijvoorbeeld opgebouwd met snelle RAM's (accesstijd enkele

tientalle nsec.) en toegankelijk via de data-bus. Een voorbeeld

hiervan is opgenomen in fig. 4.3.8.1 waarbij een file van 16 exter

ne registers mogelijk is.
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Fig. 4.3.8.1 Het aanbrengen van een externe registerfile

De eisen die aan het aanbrengen van een externe registerfile

gesteld zouden kunnen worden zijn:

-Er mag geen verschil zijn tussen het gebruik van registers uit het

interne- en het externe scratchpad, dus er moeten geen extra

micro-instructies noodzakelijk zijn.

-Lezen en schrijven in dezelfde slag moet mogelijk zijn.

-Minimale noodzakelijke verlenging van de cyclustijd.

Een circuit dat hieraan voldoet is de 745189, een 64 bit RAM-

chip (16 woorden van 4 bit).

den in de data-inputlijnen.

WeI moe ten inverters opgenomen wor

De CPU-klok wordt verbonden met de

Write Enable input. Er is een decoder nodig om het adres voor het

externe register te leveren en om uit te maken of een intern- of

een extern register moet worden gebruikt. Daartoe moet de functie

bus voor het CPE-array, afkomstig van het control store, met een
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lijn FS (file select) worden uitgebreid. Stel dat FS=l betekent

dat een extern register wordt gebruikt. Interne- en externe regis

ters kunnen alleen worden gebruikt bij instructies van register-

groep 1 (zie appendix B) zoals volgt uit de eerste eis. Bij het

gebruik van een extern register echter moet de data via de M-bus

worden binnengehaald en het resultaat in de accumulator worden

gezet om het. via de D-bus. weer in het externe register te kunnen

krijgen. Instructies die dit kunnen realiseren komen echter alleen

in registergroep 2 voor. De oplossing van dit probleem is als

volgt: Als FS=O dan wordt F
3

••• F
O

normaal aan de CPE slices door

gegeven en werkt de schakeling alsof er geen extern scratchpad

aanwezig was. Als FS=l dan wordt de externe file geselecteerd en

F
3

••• F
O

als registeradres aangeboden. Op de F
3

••• F
O

lijnen van het

CP~-array wordt nu 1011 aangeboden wat betekent dat de oorspronke

lijke R-groep 1 instructie wordt omgezet in een R-groep 2 instruc

tie, de A multiplexer kiest als operand niet het interne scratchpad

maar het externe (via de M-bus) en het resultaat wordt in de accu

mulator geplaatst vanwaar het weer naar de externe file kan worden

overgebracht. Het enige probleem is nu nog het tijdstip waarop het

resultaat vanuit de accumulator in het externe register moet worden

geklokt. Zoals bekend levert de MCU een nieuw adres aan het con-

trol store op de opgaande klokflank. Enige tijd later levert het

control store een besturingswoord af waarna de combinatorische

logica van de CPE chips de opgedragen functie uitvoert. Het resul-

taat wordt dan op de volgende neergaande klokflank in het bestem

mingsregister. in dit geval de accumulator. geklokt en is dan na

max. 50 nsec. (typ. 32 nsec.) op de D-uitgang beschikbaar. Op dat

moment kan op de opgaande klokflank het externe register worden

geklokt.

Een kleine verlenging van t kan noodzakelijk zijn.
wp

Fig. 4.3.8.2 Tijddiagram voor de externe registerfile
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4.4) Het micro-programma van de CPU-controller

Als de hardware van de CPU bepaald is en de macro-instructie

set vastligt, dan moeten de micro-programma's worden geimplemen-

teerd. Allereerst moet dan de omvang van het besturingswoord wor-

den bepaald. Hierin komen tenminste 3 vaste besturingsvelden voor

nl. voor next address control en voor flag control van de MCU en de

functionbus van het CPE-array. Daarnaast moet vrijwel altijd een

veld aanwezig zijn voor de besturing van de K-bus en een voor be

sturing van memory- en 1/0 apparatuur. Afhankelijk van de toepas

sing kan het besturingswoord nog verder worden uitgebreid als nog

meer interne- of externe logica moet worden bestuurd.

..,e.x,.j,. odclrll"s
C1>'" +Y"OI Me. U

___#_~_it_S 1 It ~j~
""'!j CoMr

NCU

_____1_b_i""_~ it_l.._i~_S_1 ~ ~ i~ I
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~Cll'\wClI

Eo V.£.. (.c.11- .....'!Io(l.,~

ca.fl-'- vc."" iCJ~r""u'''3

Fig. 4.4.1 Het besturingswoord

Vervolgens moeten voor elke macro-instructie de opeenvolgende

stappcn (micro-instructies) bepaald worden die de CPU moet door

lopen am op de juiste wijze op de macro-instructie te reageren. We

kunnen hierin 2 fasen onderscheiden nl. de macro-instructiedecoding

en de instructie-exicutiefase. In de decodeerfase spelen de MCU-

instructies JPX, JPR, JRL en JLL een belangrijke rol omdat via de

PX ••• SX bus de macro-instructieopcode wordt binnengehaald. Via

deze conditionele spronginstructies wordt dan, op grond van de op

code, bepaald welke operatie moet worden uitgevoerd en komt de CPU

in de exicutiefase. Hierin spelen de andere conditionele- en niet

conditionele spronginstructies voor de MCU een role In feite be-

ginnen aIle reeksen micro-instructies, die elk een macro-instructie

realiseren, op hetzelfde punt nl. de macro-instructie-fetch. Op

grand van de opcode doorloopt de CPU een bepaalde reeks micro

instructies en springt aan het einde ervan weer terug voor de vol-

gende macro-instructie-fetch. Dit terugspringen kan het beste

gebeuren via een JZR sprong naar kolom 15 om zodoende de interrupt-
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hardware in de gelegenheid te stellen een eventueel binnengekomen

i~terrupt kenbaar te maken. Het begin van de macro-instructie-

fetch ligt dan dus in rij 0 kolom 15 van het control store. Fig.

4.4.2 toont een vereenvoudigde weergave van het micro-programma •

. I
FETCH

dec.oa~v-\",!

:1P)t.; j'PR; J~L . jlL

rn O-C~ , .... $f"'wel-ie fe.+ch sJ~rt

it'> ~ If kolo ..... IS'

llR Ie", Ie' 1Z~ b/lS"
tekh {-e.1c'"

I
I
I
I
I
I

j

I
I
I
I
I

!

I'" $~V"wc.~i4

e,,-icc..d-i4
....... _----

I
I

----I
I
I
I

1

Fig. 4.4.2 Eenvoudige weergave van het micro-programma

Tijdens het uitschrijven van het micro-programma zal het over

het algemeen wel duidelijk zijn welke van de conditionele sprongop

drachten voor de MCV op een bepaalde plaats gebruikt moeten worden.

Anders ligt dat bij de niet-conditionele sprongen JCC, JCR, JCE en

JZR. De keuze hieruit wordt nl. rechtstreeks bepaald door de

plaats van de micro-ins true ties in het besturingsgeheugen. Het is

dan oak gemakkelijker am bij het schrijven van deze programma's bij

een niet-conditionele sprong de algemene mnemonic JMP te vermelden.

Later bij het toewijzen van de instructies aan de geheugenplaatsen

kan dan de correcte spronginstructie worden ingevuld.

Het verdient aanbeveling om tijdens of na het schrijven van

het micro-programma van elke reeks instructies een soort flowdia-

gram te maken. Het zal dan vaak blijken dat bepaalde reeksen

micro-instructies voor een gedeelte identiek zijn en dus samenge-
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Ook kan dan worden bepaald welke stukken van

het micro-programma kunnen worden uitgevoerd als mocro-subroutine.

Hoewel veel werk, is tot nu toe alles vrij eenvoudig nl. het

nauwkeurig uitschrijven van elk besturingswoord. Heel wat meer

problemen levert het toewijzen van de micro-instructies aan de

geheugenplaatsen in het control store. Niet in de laatste plaats

wordt dit veroorzaakt door de ingewikkelde manier van adresseren

die in de MCV wordt toegepast. Niet voor niets heeft INTEL een

softwarepakket CROMIS in de handel gebracht om deze geheugentoewij

zing te vergemakkelijken. Voor het met de hand invullen van het

besturingsgeheugen geeft INTEL de volgende methode aan: Breng

eerst zoveel mogelijk alle conditionele spronginstructies onder en

breng daarna de onderlinge verbindingen aan met de meer flexibele

niet-conditionele spronginstructies. Als blijkt dat men er niet

uitkomt, en er dus een herindeling gemaakt moet worden, probeer dit

dan eerst op te lossen door langere reeksen niet-conditionele

sprongen opnieuw toe te wijzen, daar zij het gemakkelijkst zijn te

wijzigen. Voor meer informatie over het schrijven van micro-pro-

gramma's en het vullen van het besturingsgeheugen wordt verwezen

naar INTEL's application-note AP-13 en naar de series 3000 CROss

IHcro-prog ra mming Sy stem (CROMIS) spec ificat ies. Een dr ietal zaken

zijn echter nog wei het vermelden waard:

t) 13 c
c:= 0 Cl:::O C.:==I
z:::: 0 z:=1. z:.=o

Sl.C13~OUTIN r;

C.::./

13

z. ==- /

Fig. 4.4.3 Hogelijkheden voor subroutine's in het micro-programma
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1) Behalve door het aanbrengen van extra hardware kunnen micro

subroutine's ook nog op een andere manier geimplementeerd worden

door gebruik te maken van de C- en/of Z-flag. (zie fig. 4.4.3)

lndien slechts enkele subroutine's in het programma voorkomen

dan kan deze methode zeer goed worden toegepast en kan extra

hardware worden uitgespaard. Nadeel van deze methode is het

aantal extra instructies dat nodig is voor het setten en testen

van de C- en/of Z-flags en het feit dat in de subroutine geen

gebruik kan worden gemaakt van de JCF en/of JZF functie.

2) Voor het realiseren van een wachtlus of testloop in het micro

programma kan goed gebruik worden gemaakt van de JFL instructie.

De JfL instructie moet zich dan bevinden op een van zijn doel

adressen. (zie fig. 4.4.4)

/'K1

jFL

U+=0

Fig. 4.4.4 Voorbeeld van een wachtlus of testloop met de JFL

instructie

3) Daar de C- en Z-flags, indien opgedragen, de data uit de "F"

latch overnemen op de opgaande klokflank, gelijk met het be

schikbaar komen van het next address, kunnen zij pas in de vol

gende next address bepaling gebruikt worden. Dit houdt in dat

de testdata voor een JCF of JZF instructie reeds een of meer

micro-instructies tevoren beschikbaar moet zijn. \-/0 rd t e r een

pipelineregister toegepast (zie 4.6) dan moet de data zelfs 2 of

meer instructies eerder in de C- of Z-flag worden opgenomen.

Bovendien moet in dat geval ook de testdata voor een JFL in

structie een of meer micro-instructies eerder in de "F"

latch aanwezig zijn.
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4.5) Communicatie met andere devices

Voor communicatie met andere devices in het systeem (te zien

als memory- of I/O apparatuur) moeten bepaalde regels gevolgd

worden. Wil bijvoorbeeld de CPU iets lezen uit het geheugen, dan

wordt via de address-bus het betreffende adres aangeboden en wordt

via de commando-bus meegedeeld dat het een geheugenadres betreft

(en geen I/O adres) en dat er gelezen moet worden. Na enige tijd

zal het geheugen door middel van een acknowledge signaal aangeven

dat de data op de data-bus klaar staat waarna de CPU die kan over

nemen. Een gelijksoortig proces speelt zich af bij schrijven in

het geheugen of bij input- of output acties. De tijd dat de CPU

moet wachten op het acknowledge signaal is doorgaans een aantal

maleo de cyclustijd van de CPU en kan van device tot device sterk

verHchillen. Gedurende de tijd dat gewacht wurdt op het acknowled

ge signaal, ten teken dat de data is klaargezet op, resp. overgeno

men is van de data-bus, kan de CPU geen andere acties ondernemen.

Voor: het overbruggen van 'deze wachttijd zijn 2 oplossingen

mogelijk:

I) Zet de CPU in een testloop waarbij via de IIFI" input van de MCU

getest wordt op een ack. signaal. Hiervoor kan de JFL testloop

gebruikt worden zoals beschreven in 4.4.

2) Voeg extra hardware toe (buscontroller) die tijdens een lees

of schrijf actie de klok van de CPU stilzet en pas weer doorlaat

als het ack signaal binnen is gekomen.

Bij de eerste methode zijn extra micro-instructies nodig am in

en uit de testloop te komen, dat levert dus tijdverlies Ope Bij de

tweede methode treedt dat extra tijdverlies niet op en zijn geen

extra micro-instructies nodig. WeI is extra hardware nodig maar

die kan op vrij eenvoudige wijze worden opgenomen in de extra hard

ware die reeds aanwezig moet zijn om, onder besturing van het

micro-programma, de ext erne devices van de juiste besturingssgnalen

te voorzien. (zie 4.3.3) Bovendien is in het eerste geval een

mu.ltiplexer nodig voor de "FI" ingang. (zie 4.3.3) Vanwege de re

latieve eenvoud verdient de tweede oplossing de voorkeur.
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In het volgende hoofdstuk wordt een timer/bus controller

behandeld die werkt volgens methode 2 en die onder besturing van

sleehts 3 bit uit het besturingsgeheugen het verkeer op de data-bus

regelt en de eommunieatie met de externe devices via eommando- en

status lijnen verzorgt.

4.6) Tijddiagramj de minimale cyclustijdj pipelining

Op de opgaande flank van de klokpuls wordt het nieuwe miero

instructie adres in het MAR register van de MCU geklokt, maximaal

45 nsee. later is het juiste adres besehikbaar aan de PROM adres

lijnen. Na de maximale aeeesstijd van het geheugen is de data op

de outputs van het PROM stabiel en besehikbaar voor het CPE array.

Na de maximale setup tijd voor de CPE slices (60 nsee.) kan het

resultaat van de ALS operatie in de CPE registers worden ingeklokt.

De CO output van het CPE heeft eehter max. 65 nsee. nodig om sta

biel te worden (vanaf funtion setup) en de FI input van de MCU, die

van deze data gebruik maakt, moet deze data maximaal 15 nsee. voor

de neergaande klokflank ter besehikking hebben zodat de tijd tussen

function setup en neergaande klokflank minimaal 80 nsee. bedraagt.

Na max. 30 nsee. klokpulsbreedte wordt op de opgaande klokflank het

volgende adres in het MAR van de MCU geklokt en is de eyelus rondo

Wanneer snelle bipolaire PROM's worden gebruikt, bijvoorbeeld de

3604/3624 met een maximale aeeesstijd van 70 nsee., dan komen we

met deze worst-case besehouwing tot een minimale eyelustijd van

45+70+80+30=225 nsee. Worden in plaats van worst-case waarden

typieal-waarden gebruikt dan wordt dit 30+70+45+5+20=170 nsee. (zie

fig. 4.6.1) Een in de praktijk bruikbare veilige waarde voor de

eyclustijd zal hier ergens tussenin liggen (~200 nsee.)

Bij deze eonstruetie staan MCU en CPE steeds op elkaar te

wachten. Bovendien kunnen MCU en CPE betrouwbaar werken tot een

eyelustijd van 100 nsee. (worst-case)

Er is tijdwinst te behalen wanneer ervoor gezorgd kan worden

dat de MeU de volgende miero-instruetie ophaalt terwijl het CPE

array nog met de uitvoering van de huidige instruetie bezig is.
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typ max

ciockpuise width 20 30

HAR to PROM addresslines 30 45

max. PROM accesstime (3604/3624) 70 70

function input to CO output 45 65

setup time to MCU's FI input 5 15

170 225

Fig. 4.6.1 Bepaling van de CPU cyclustijd

Er is dan weI een voorziening nodig om de huidige functie voor het

CPE array vast te houden. Dit is mogelijk door het opnemen van een

register van D-fIip-flops tussen besturingsgeheugen en te besturen

Ioglca. Zie fig. 4.6.2)
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Fig. 4.6.2 CPU met pipelineregister
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De hier toegepaste techniek wordt pipelining genoemd en het

register van D-flip-flops heet hier pipelineregister. In de ad-

dress control bus voor de MCU mag zo'n register niet worden opgeno-

men. Het pipelineregister moet op dezelfde flank geklokt worden

als de MCU in verband met de flag control functie voor de MCU die

via het pipelineregister loopt. Het effect van deze constructie is

dat de uitvoering van instructie i door het CPE array wordt over

lapt door de fetch van instructie i+l door de MCU, waardoor de cy

clustijd sterk kan worden verkort. (zie fig. 4.6.3) Aangenomen is

dat voor de D-flip-flops 74S174 en 'S175 circuits worden gebruikt.

, I
i\ J

cl.cJo ..""SC H.R'. 'PItoN101.4... Oldcb'." Ii....

I
I

. I HCIA 's ,.~

!~..,. .i••

INTEL SIGNETICS

HCU function typ max typ max

clock pulse width 20 30 10 1 7

NAR to PROM address lines 30 45 24 36

max. PROM access time 70 70 70 70

AC lines stup time 0 10 0 7

120 155 104 130

CPE function

clock pulse width 20 30 10 17

flip-flop delay 10 10 10 10

function input to CO output 45 65 35 52

HCU FI setup time 5 15 0 12

80 120 55 91

Fig. 4.6.3 Bepaling van de CPU cyclustijd met pipelining



58

De eyelustijd wordt bepaald door het samenspel van MCU en

PROM. Deze eyelustijd is 155 nsee. als de worst-case tijden worden

aangehouden en met typical waarden 120 nsee. Een in de praktijk

veilige eyelustijd kan gesehat worden op 135 nsee. Ter vergelij

king zijn oak de tijden apgenamen van de Signeties N 3000 serie (in

werking gelijk aan de INTEL 3000 bouwstenen) waarmee nog meer tijd

winst magelijk is. Als nu ook nog 50 nsee. PROM's (bijv. 3601-1)

worden toegepast dan is met gemak een eyelustijd van 100 nsee. (10

MHz klokfrequentie!) haalbaar. als tenminste het CPU ontwerp niet

zo ingewikkeld is dat veel extra hardware noodzakelijk is.
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5) De CPU gebouwd volgens INTEL application-note AP-13

In de voorgaande hoofdstukken zijn de diverse componenten van

de 3000 familie behandeld en is soms globaal aangegeven hoe deze

bouwstenen gecombineerd kunnen worden tot een CPU. Ook zijn een

aantal hardware uitbreidingen behandeld waarmee een aantal eisen,

die aan een concreet CPU ontwerp gesteld kunnen worden, te reali

seren zijn. Doel van dit afstudeeronderzoek was het bouwen van een

16 bits CPU om daardoor ervaring op te doen met het gebruik van

deze bouwstenen en hun mogelijkheden te testen. Om de gebruiker

meer vertrouwd te maken met de 3000 serie heeft INTEL een applica

tion-note (AP-13) uitgegeven waarin in grote lijnen wordt aange

geven hoe men te werk gaat bij de constructie van een CPU met deze

bouwstenen. Hierin worden in het kort de ontwerpstappen behandeld

en wordt veel aandacht geschonken aan de techniek van het micro

programmeren van de controller, opgebouwd rond de 3001 MCU. Om een

en ander te illustreren wordt een ontwerpvoorbeeld behandeld voor

een 16 bits cPU. Achtereenvolgens komen hierbij aan de orde de

ontwerpeisen, de hardware, een macro-instructieset en de micro

programma's die deze instructieset realiseren. Besloten werd om

dit CPU voorbeeld uit te werken en te realiseren. In dit hoofdstuk

wordt dit ontwerp volledig beschreven waarbij vooral veel aandacht

is besteed aan de opbouw van de hardware waarover in AP-13 slechts

cen aantal opmerkingen worden geplaatst. WeI is een hardware

schema aanwezig maar dat is niet compleet en zit vol fouten.

5.1) Specificaties

De volgende ontwerpeisen liggen aan de specificaties ten

grondslag:

1) Het datapad van de CPU moet 16 bit breed zijn en de macro-in

structies moeten bestaan uit een opcode deel en een data- of

displacement deel, elk 8 bit breed. (zie fig. 5.1.1)
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Fig. 5.1.1 Hacro-instructie formaat

2) De CPU moet de volgende registers omvatten:

P: program counter

s: stackpointer

A: accumulator

X: index register

B: baseregister voor data

E: baseregister voor programma's

W: statuswoord (de meest significante bit hiervan stelt de CPU

carry flip-flop voor)

3) ~eheugenadressering voor het lezen of schrijven van data moet

relatief zijn ten opzichte van het B-register met gebruikmaking

van het displacement gedeelte (aangegeven door D) van de in

structie.

De volgende addressmode's moeten mogelijk zijn:

-direct

-indirect

-indirect indexed

-indirect relative

-indirect indexed relative

adres=B+D

adres=(B+D)

adres=(B+D)+X

adres=(B+D)+B

adres=(B+D)+B+X

4) De volgende "memory reference instructies" moeten mogelijk zijn:

Load address to A, Load data to A, AND data to A, OR data to A,

EXOR data to A, Add data to A, Subtract data from A, Push ad

dress to stack, Push data to stack, Store A at computed address,

Pop stack to computed address, Load address to X, Load data to

X, Add data to X, Subtract data from X en Store X at computed

address. Bij de opera ties die betrekking hebben op het X-regis-

ter mag geen gebruik worden gemaakt van de indirect indexed- en

de indirect indexed relative address modes.
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5) "Immediate instructions" moeten 2 soorten omvatten nl.:

-short form: het displacement gedeelte D wordt als immediate

data gebruikt (D moetlO zijn).

-long form: aangegeven door D=O, het woord volgend op de in

structie wordt als immediate data gebruikt.

De volgende instructies moeten voorkomen: Load to A immediate,

Load to X immediate, Add to A immediate, Add to X immediate.

6) Conditionele- en niet-conditionele sprongen moeten mogelijk zijn

en wei op 2 manieren, jump relative (adres=P+D-K, waarbij Keen

constante is) en jump indirect (adres=(E+D)+E).

7) Subroutine calls moeten op 3 manieren mogelijk zijn:

-call absolute subroutine: adres=(D); zet registers P,E,B en W

op stack.

-call local subroutine: adres=(E+D)+E; zet register P op stack.

-call value subroutine: adres=E'+(E') met E'=(E+D)+E; zet regis-

ters P,E,B en W op stack.

Evenzo moeten 3 soorten subroutine return instructies aanwezig

z ij n:

-return from absolute subroutine: laad registers A,X,P,E,B en W

vanaf de stack.

-return from local subroutine: laad register P vanaf de stack.

-return from value subroutine: laad registers P,E,B en W vanaf

de stack.

8) Er moeten instructies aanwezig zijn voor het manipuleren met

data in de A- en X registers zoals shift- en rotate instructies

en er moeten move-instructies aanwezig zijn voor datatransfet

tussen het X-register en de registers B,E,W en S.

9) Byte operaties moeten mogelijk zijn zoals lees of schrijf high

order- of low order byte in een 16 bits geheugenplaats.

10)Input- en output instructies moeten voor de bepaling van het I/O

device-address gebruik maken van het displacement gedeelte D of
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van de inhoud van het X-register.

Verder moeten voorzieningen worden getroffen voor initialisa

tie van de CPU bij "power on" of "system reset" en voor het afhan-

delen van interrupts. Wat betreft de initialisatie nemen we aan

dat allereerst de registers A,X en W op 0 worden gezet waarna S

geladen wordt met de inhoud van geheugenadres 0, B met de inhoud

van 1 en E met de inhoud van 2. Bij initialisatie moet oak de

interruptlogica gereset worden (0 in current status register van

PIe u) • Tenslotte wordt dan P geladen met de inhoud van het geheu-

genadres dat wordt aangegeven door register E (P:=(E)).

De interruptlogica wordt beschouwd als een J/O device met

adres 0, dus een input- of output instructie naar adres 0 betreft

altijd de interruptlogica. Als een interrupt is gedetecteerd dan

wordt gesprongen naar een algemene interrupt serviceroutine (in het

micro-programma). Daarin worden eerst alle registers, behalve S op

de stack gezet (dus A,X,P.E,B en W). Daarna wordt het interruptni

Veau gelezen en weer teruggeschreven in het current status register

van de PICU waarna P en E opnieuw geladen worden en de betreffende

interrupt wordt geserviced. Voor het bewaren van het interrupt-

niveau worden de 3 minst significante bits van het statusregister

(W) gebruikt.

add Y"~<i c;. tJ-l.

0. del ~e. ..S tv-I

o.cI 01.'1'" fl"'S N

o.c;io(.,e.sS N+/

Fig.5.1.2 Constructie van de stack in het hoofdgeheugen

De stack, die al een aantal malen ter sprake is gekomen, be

vindt zich in het hoofdgeheugen en kan zo diep gemaakt worden als

men zelf wile De constructie is zodanig dat veer een push

operatie de stackpointer wordt verlaagd terwijl na een pop ope-
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ratie de stackpointer wordt verhoogd. De stack loopt dus achter

waards door het geheugen en de stackpointer wijst dus altijd naar

het bovenste element dat op de stack ligt. (zie fig. 5.1.2)

Uit bovenstaande ontwerpeisen komen al een aantal duidelijke

aanwijzingen naar voren die betrekking hebben op de definitie van

de hardware van de CPU, zoals: de vereiste woordbreedte van 16 bit,

de noodzakelijkheid van resetlogica die bij "power on" of "system

reset" een startadres aan de MCU aanbiedt, de aanwezigheid van een

maskerbus (K-bus) besturingsveld (nodig voor het toevoeren van

constanten en het mogelijk maken van de gewenste byte operaties),

de aanwezigheid van byte-swap mogelijkheid (o.a. nodig voor het

laden van het high order byte van de accumulator in het low order

byte van een geheugenplaats) en de vereiste interrupt request

logica. Verder wordt de volgende extra hardware toegevoegd:

-Een 3003 LACG circuit voor snelle carry propagatie met ripple-

carry door de laatste CPE slice.

-Een pipeline register in de besturingsbus, afkomstig van het con

trol store.

-Een timer/buscontroller, dit is een schakeling die uit een blok

golfsignaal het kloksignaal voor de CPE's en de MCU levert en die

onder besturing van 3 bits uit het control store 8 verschillende

bus- en clock control functies kan realiseren.

We zijn nu in staat om een compleet blokschema voor de CPU te

tekenen waarin reeds een aantal details kunnen worden aangegeven.

(zie hiervoor fig. 5.1.3 op de volgende pagina)

Alvorens nu de CPU hardware uitgebreid te behandelen zullen we

eerst de macro-instructieset doornemen en de implementatie ervan in

het micro-programma bespreken.
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5.2) De macro-instructieset voor de CPU en de implementatie ervan

in het micro-programma

De macro-instructieset van de CPU uit dit voorbeeld omvat een

groot aantal instructies die in 5 groepen zijn onder te brengen:

-memory reference instructies; geheugenadressering is op 5 manieren

mogelijk nL: direct, indirect, indirect indexed, indirect rela

tieve en indirect indexed relative, allemaal relatief ten opzichte

van het B-register (baseregister voor data).

-immediate data instructies (long form of short form)

-jump instructies waarin ook zijn opgenomen de subroutine call- en

return instructies.

-register move- en manipulation instructies.

-input/output instructies.

Om nu een optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijk

heden van de MCU is het opcode deel van de instructies 8 bit breed

en wordt rechtstreeks vanaf de data-bus aan de PX ••• SX bus toege

voerd. De andere 8 bit uit de instructie (het data- of displace

ment gedeelte) wordt aan het CPE array toegevoerd. De address

control functies voor de MCU, die van de data op de PX ••• SX bus

gebruik maken, zijn JPX, JPR, JRL en JLL. Om hiervan doelmatig

gebruik te kunnen maken is het nodig om het opcode deel weer op te

splitsen in 2 stukken van elk 4 bit breed. Na een macro-instructie

fetch moet allereerst de instructie gedecodeerd worden en daartoe

voeren we als eerste een JPX functie uit. Er volgt dan een 16 way

branch in het micro-programma (op basis van de PX informatie) en

gelijktijdig wordt de data op de SX lijnen in de "PR" latches gela

den voor later gebruik. De PX informatie kan het beste gebruikt

worden om aan te geven tot welke groep de instructie behoort en op

welke manier het adres berekend moet worden van de eventueel op te

halen operand. De SX informatie geeft dan aan welke instructie

binnen de groep wordt bedoeld. Op grond van het bovenstaande wordt

het eerste deel van de opcode het addressmode-field genoemd (ook

wel M(mode)-field) en het tweede deel het operationmode-field

(O-field). Het instructieformaat wordt dan als volgt:
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Fig. 5.2.1 Het macro-instructie formaat

Op basis van de informatie in het M-field kan nu in de meeste

geva11en al begonnen worden met de uitvoering van de instructie.

De volgende operaties kunnen nu reeds worden uitgevoerd: Oe adres

b~rekening op een van de 5 manieren voor een memory reference 1n

structie, het ophalen van data voor een immediate instructie (long

form of short form), adresbepaling voor een jump (of call) in-

structie, de bepaling van het adres van een 1/0 device. Het is nu

mogelijk om een toewijzing te maken voor de eerste 4 opcodebits

(15 ••• 12) en die is in dit voorbeeld als volgt:

II-bits betekenis reeds uit te voeren 0 eratie

indirect indexed m.r. adres=(B+O)+X

indirect indexed relative m.r. adres=(B+O)+B+X

adres=(E+O)+E

data=O' of (P+l)

0000

0001

0010

0011

0100

0101

0110

0111

1000

1001

1010

1011

1100

1101

1110

1111

no operation

jump relative

jump indirect

immediate data

direct memory reference

indirect memory reference

I/o input

I/O input

I/O output

I/O output

register move group

special function group

indirect relative m.r.

no operation

adres=P+O'

adres=B+O

adres=(B+O)

1/0 adres=O

1/0 adres=X

1/0 adres=O

I/O adres=X

adres=(B+O)+B

(0'=0-128)

(0'=0-148)

De volgende 4 bits van de opcode (a-field) geven nu aan welke
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operatic ~innen de geselecteerde M-groep moet worden uitgevocrd en

kunnen word~n getest met de JPR, JRL en JLL instructies. Konden de

bits in het M-field nog min of meer willekeurig worden ingevuld,

bij het a-field is dit niet meer het geval. Nu moet er op gelet

worden dat'~oveel mogelijk instructies van dezelfde code gebruik

kunnen maken. In veel gevallen kunnen nl. vanaf dit punt delen van

het micro-programma door verschillende instructies gebruikt worden.

Denk bijvoorbeeld aan de uitvoering van de AND, OR, EXOR, ADD en

LOAD operaties die hetzelfde zijn voor aIle memory reference in

structies, nadat het adres is bepaald, en voor de immediate data

instructies. ~etzelfde geldt voor de jump instructies waarvoor het

micro-programma hetzelfde is nadat bepaald is wat het sprongadres

is (relatier,of indirect). Met inachtname van het bovenstaande

kunnen nu de volgende 4 opcode bits worden toegekend (a-field),

waarbij aIleen nog rekening moet worden gehouden met het feit dat

een JLL sprong een tweemaal zo groot doelveld heeft dan een JRL

sprong. Toewijzen van de opcode moet dus zo zijn dat meer van JLL

dan van JRL gebruik gemaakt kan worden. Dit verhoogt de flexibili

teit bij het toewijzen van micro-instructies aan geheugenplaatsen.

Een goede methode om er achter te komen welke stukken van het

micro-programma gecombineerd kunnen worden is het tekenen van flow

charts voor aIle macro-instructies of groepen macro-ins true ties.

Deze methode is in AP-13 uitvoerig behandeld en het heeft weinig

zin om dit hier nog eens te herhalen. WeI zullen we de verschil

lende groepen van macro-instructies kort doornemen en de toegekende

opcode vermelden. De eerste groep is die van de memory reference

en immediate-instructies (zie volgende pagina). Deze instructies

ziJn hier samengebracht in een groep omdat hun micro-programma's

voor een groot deel samenvallen. am dit te illustreren zijn ze in

~en tabel ondergebracht waarbij overeenkomende instructies naast

elkaar staan onder dezelfde a-field code. De M-field code's voor

de memory reference- en immediate instructies zijn als voIgt:

Immediate data instructies M-field code: 0011
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Memory reference instructies

addressmode M-field code

direct 0100

indirect 0101

indirect indexed 0110

indirect relative 1110

indirect indexed relative 0111

Memory reference-en immediate instructies O-field code's

Memory reference Immediate

HNEM functie MNEM functie O-field

NDA and data to A NAI and to A immediate 0000

LDA load data to A LAI load to A immediate 0001

LAA load address to A 0010

SAM store A in memory 00 11

aDA OR data to A OAI OR to A immediate 0100

LDX load data to X LXI load to X immediate 0101

LAX load address to X 0110

SXM store X in memory 0111

XDA EXOR data to A XAI EXOR to A immediate 1000

PDS push data to stack PSI push to stack immediate 1001

PAS push address to stack 1010

PSM pop stack to memory 1011

ADA add data to A AAI add to A immediate 1100

ADX add data to X AXI add to X immed ia te 1101

SDA subtract data from A 1110

SDX subtract data from X 1111

Voar immediate data instructies zijn 2 vormen mogelijk:

-short form: data=D'=D-128 D~O

-long form: data=(P+1) hier moet gelden D=O, dan wordt het woord

volgend op de instructie als immediate data

beschouwd.
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Aa~ de mnemonics voor de memory reference instructies is niet

te zien welke addressmode wordt gebruikt. Het is daarom zinvol om

voor deveschillende mode's een letter hieraan toe te voegen.

Een mogelijke toevoeging zou kunnen zijn voor direct: D, voor indi

rect: I, voor indirect indexed: X, voor indirect relative: R en

voor indirect indexed relative: S (deze laatste is volledig wille

keurig). Een NDA instructie wordt dan in de verschillende mode's

resp.: NDAD, NDAI, NDAX, NDAR en NDAS.

De volgende groep is die van de jump instructies, waarin ook

een aantal subroutine calls zijn opgenomen. Twee addressmode's

zijn mogelijk, relatief of indirect. De O-field code's zijn voor

overeenkomende instructies uit beide M-field groepen gelijk en zij

delen dan ook een stuk van het micro-programma.

Jump instructies

·;~

.::..
~,.

,..

relatief

M-field 0001

MNEM O-field

JRU 0000

JRGE 0001

JRLT 0010

JRXG 0011

JREZ 0100

JRNZ 0101

JRCZ 0110

JRXL 0111

JRLE 1000

JRGT 1001

JRCN 1010

JRXE 1011

PRAX 1101

JRXN 1111

indirect

M-field 0010

MNEM O-field

JIU 0000

JIGE 0001

JILT 0010

JIXG 0011

JIEZ 0100

JINZ 0101

JICZ 0110

JIXL 0111

JILE 1000

JIGT 1001

JICN 1010

JIXE 1011

CVS 1100

PIAX 1101

CLS 1110

JIXN 1111

functie

jump unconditional

jump if A~O

jump if A<O

jump if X>A

jump if A=O

jump if AI-o
jump if C=O

jump if X~A

jump if A~O

jump if A>O

jump if Cl-O

jump if X=A

call value subr.; P,E,B,W to stack

push A and X onto stack

call local subroutine; P to stack

jump if X:f.A
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Bij een sprong wordt de prugram counter vervangen door cen an

dere waarde en wei bij een relatieve sprong P:=P+D' met D'=D-128

indirecte sprong P:=(E+D)+E

Bij subroutine calls wordt de program counter op de stack

gezet en vervangen door bij local call P:=(E+D)+E

bij value call P:=(E')+E'

De volgende groep is de register move- en subroutine return

groep waarvoor de M-field code is 1100

Register move- en subroutine return instructies

MNEM· functie a-field

RLS return from local subroutine; pop P 1111

RVS return from value subroutine; pop P,E,B,W 1101

RSA return from absolute subroutine; pop A,X,P,E,B,W 1100

PPAX pop A and X 1110

MSX move S to X· adjust 0000,
MBX move B to X; adjust 0001

MEX move E to X· adjust 0010,
MWX move W to X· adjust 0011,
MXS move X to S· adjust 0100,
MXB move X to B . adjust 0101,
HXE move X to E; adjust 0110

MXW move X to W· adjust 0111,
Nap no operation 10XX

Adjust houdt in dat het bestemmings register wordt aangep as t met

D-128.

Voor de register move instructies wordt gebruik gemaakt van de

"PR" latch outputs PR 1 en PRO om het gewenste register te

selecteren. In het besturingswoord voor de CPE slices wordt bij

elke move instructie op de F 3 ••• F O lijnen 0111 aangeboden. Door

gelijktijdig een JCE instructie aan de MCU aan te bieden worden de

"PR" latch outputs enabled. In dit geval worden de PR 1 en PRO
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bits gewired-and met de F
1

-F
O

bits om zodoende het juiste

register te laten bepalen door de laatste 2 a-field bits. Deze

constructie eist dus voor het PROM, waar de CPE instructies in

staan, open collector outputs, net als de "PR" outputs.

ware constructie is dan als voIgt:

De ha rd-

L [ C'PE

CS C\..ro.~

F, F;
F'o F~

pipe.
/lll'le.

~, r-

Pl:l.

~CU

+ to

Fig. 5.2.2 Hired and van "PR" outputs en CPE functionbus

Voor de registers S,B,E en W worden resp. gekozen de CPE

registers 4,5,6 en 7 en het resultaat is dan als voIgt:

PROM outputs "PR"latch outputs PR
1 PRO resultaat van geselecteerde

F 3· •• F0 =2 laatste bits opcode wired-and register

0111 00 0100 S=R
4

0111 01 0101 B=R
5

0111 10 0110 E=R
6

0111 11 0111 W=R
7

Met deze toepassing van de mogelijkheden van de JCE instructie

wordt een behoorlijk aantal geheugenplaatsen uitgespaard. Boven-

dien wordt tenminste 1 micro-instructie per move instructie uitge

spaard, hetgeen tijdwinst oplevert.

De volgende serie is de special function group waarin instruc-

ties van diverse soorten zijn ondergebracht.

deze groep is 1101.

De M-field code voor
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Special function group

MNEM functie a-field

LBA load byte absolute 0000

LBR load byte relative 0100

SBA store byte absolute 1000

SBR store byte relative 1100

RAR rotate A right, include C-flip-flop 0001

RAX rotate A and X right, include C-flip-flop 0101

SAX shift A and X right, vul teken aan 1001

SAL shift A left, vul a,an met nullen 11 0 1

ISZ increment and skip if zero XX10

CAS call absolute subroutine XX 11

Bij een absolute subroutine call worden P,E,B en W op de stack

gezet en wordt P=(D).

Het aantal plaatsen waarover wordt geschoven of geroteerd

wordt aangegeven door D (als DFO) of door de 7 minst significante

bits van het X register als D=O.

Bij de byte load- en store operaties geldt voor het byte adres

-absolute mode: address=(B+D)+X/2

-relative mode: address=(B+D)+B+X/2

am te bepalen welk byte uit het 16 bits woord wordt gebruikt

wordt het minst significante bit van het X register gebruikt en wel

als volgt:

-LSB X =0: selectie van high order byte

-LSB X =1: selectie van low order byte

Bij load operaties wordt het geselecteerde byte in het low

order byte van het A register gel aden terwijl het high order byte

van dit register =0 wordt gemaakt. Bij store operaties wordt het

low order byte van A in het geselecteerde byte geladen en wordt

het high order byte van A onveranderd gelaten. Bij deze instruc

ties wordt druk gebruik gemaakt van de byte-swap mogelijkheid

(zie het vorige hoofdstuk).
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De l<latste gr-ocp is die van de input/output instructies.

Deze war-den r-echtstr-eeks bepaald door- hun onderling afwijkende

M-field code's.

Input/Output instructies

MNEM functie M-field O-field

IND input one word (MAR):=D 1000 XXXX

INX input one word (MAR):=X 1001 XXXX

aTD output one word (MAR):=D 1010 XXX X

OTX output one word (MAR):=X 1011 XXX X

Afhanke1ijk van de instructie wordt D of het X register ge

bruikt als adres voor het I/O device.

Waarschijnlijk omdat er nog voldoende code's over waren is aan

elke I/O instructie een eigen M-field code toegekend, erg effi-

ci~nt is deze methode natuurlijk niet. Hieruit blijkt echter weI

dat de instructieset nog behoorlijk kan worden uitgebreid vooral

a1s men bedenkt dat de M-code's 0000 en 1111 ook al niet gebruikt

worden.

Behalve de implementatie in het micro-programma van aIle bo

vengenoemde macro-instructies moeten er ook stukjes micro-programma

aanwezig zijn voor initialisatie bij "power on" of "system reset"

en het afhandelen van interrupts. Initialisatie wordt hier gerea-

liseerd door het hoog maken van de LD lijn van de Meu en het aan-

bieden van l'en aan de PX ••• SX bus lijnen. Dit heeft tot gevolg

dat adres 0 van het control store wordt geselecteerd en daar laat

men de initialisatie routine beginnen. In deze routine worden o.a.

de registers S,B en E met hun beginwaarde geladen.

Voor het afhandelen van interrupts wordt de hardware construc

tie gebruikt volgens fig. 3.5.1.1 op page 29 echter met dien ver

stande dat de trekweerstand aan MAS aan aarde wordt gelegd.

Bij een JZR sprong naar rij 0 kolom 15 wordt de PICU enabled en als

er een interrupt is dan wordt de macro-instructie fetch, die op rij
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o kolom 15 moet beginnen. niet uitgevoerd maar wordt gesprongen

naar rij 15 kolom 15 waar de eerste instructie van de interrupt

serviceroutine staat.

Als nu voor aile macro-instructies de reeksen micro-instruc-

ties bekend zijn en er flowdiagrammen gemaakt zijn waar aile toe

standen in zijn aangegeven dan kan de toewijzing van de instructies

aan de geheugenplaatsen in het control store beginnen. Zoals reeds

eerder is aangegeven is dit een tijdrovend karwei. als men tenmin

ste een economische vulling van het control store wil bereiken.

Het is een kwestie van proberen. wijzigen en schuiven met micro-

instructies. In AP-13 is vrij uitvoerig beschreven welke strategie

het beste kan worden gevolgd. Het vullen van het besturingsgeheu-

gen in dit CPU voorbeeld is in AP-13 ook voldoende duidelijk om-

schreven zodat we daarop hier niet verder ingaan. In appendix B

van application-note AP-13 is een listing van het micro-programma

opgenomen. Hierin zijn de complete micro-instructies weergegeven

m.u.v. het address-control field voor de MCU waarvoor aileen bij

couditionele sprongen de functie is aangegeven. Het gebruik van

JCC, JCR en JZR is hierin niet aangegeven. Naast deze listing

echter is een "plattegrond" aanwezig van het control store. Hierin

zijn o.a. de MCU opdrachten aangegeven.

hierin als voigt weergegeven:

Een geheugencel wordt

De sprongmnem. (MCU functie) voor deze eel.

* s *1

* *11
1

* *

Het hexadecimale doeladres voor een niet-cond.

sprong uit deze eel of bij een conditionele sprong

het eerste doeladres uit de doeladres set.

waar de instructie van deze eel te vinden is.

* n *2

* n *"3

Het record number in de micro-programma listing

Het aantal cellen dat deze eel als doel heeft.

Zowel de listing als de control store "plattegrond" zijn out

put van het CROMIS programma van INTEL.

Door nu de gegevens uit de micro-programma listing en de

control store "plattegrond" te combineren kan hieruit de juiste
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vulling van de PROM's gedestileerd worden. In appendix C van dit

verslag is een volledige listing van het micro-programma opgenomen,

or record number, alsmede een binaire en hexadecimale weer gave van

de PROM vulling.

De geheugenruimte die uiteindelijk nodig is voor het control

store omvat 256 woorden van 32 bit breed. Hiervan worden 2 geheu

genplaatsen niet gebruikt zodat het complete micro-programma voor

dez€ CPU 254 micro-instructies omvat.

Gpm: Naast de reeds aangegeven methoden om subroutine's in het

micro-programma te realiseren (met extra hardware of m.b.v. C

en Z- flags of de "F" latch) wordt in dit geval in de jump

group nog een andere methode gebruikt. Bij de conditionele

jumps, in geval X>A, X~A, X=A en XFA met O-field code's 0011,

0111, 1011 resp. 1111 wordt in alle 4 de gevallen gesprongen

naar een subroutine die begint in rij a en die via een JLL

instructie langs de goede uitgang verlaten wordt. Bij deze

constructie moet dus bij het toewijzen van de O-field code's

hiermee al rekening gehouden worden.
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5.3) De hardware voor de CPU uit AP-1J

In dit deel van het verslag zal de complete hardware voor de

CPU, zoals die is beschreven in INTEL's application-note AP-13,

worden weergegeven in gedetailleerde bedradingsschema's. Voor

zover nodig zullen de schema's worden toegelicht (mede omdat hier

over in AP-13 niets wordt geschreven). Op een aantal punten wijken

deze schema's af van het hardware schema dat in appendix C (pag.56)

van AP-13 is opgenomen. In de meeste gevallen zijn dit correcties

van tekenfouten. Een belangrijke wijziging dient apart vermeld

te worden. De door INTEL toegepaste PROM's, 3604/3624, zijn ver

vangen door 2708 EPROM's en weI om 3 redenen:

1) 2708 EPROM's waren in de vakgroep aanwezig, 3604/3624 PROM's

niet.

2) 2708 EPROM's zijn in de vakgroep eenvoudig en snel te program

meren. Voor 3604/3624 PROM's is geen PROM programmer aanwezig.

3) 2708 EPROM's kunnen steeds gewist en opnieuw geprogrammeerd

worden, 3604/3624 PROM's zijn slechts eenmaal te programmeren.

Hoewel de eerste 2 redenen redelijke argumenten vormen voor de

keuze van de 2708, is de derde reden in dit stadium van experimen

teren met de 3000 bouwstenen, doorslaggevend. Een nadeel van de

270M is zijn relatief grote accesstijd, 450 nsec. tegen 70 nsec.

voor de 3604/3624 PROM's, maar in dit stadium was dat geen belang

rijk bezwaar. Een tweede nadeel dat weI van belang is is het feit

dat de register move instructies, zoals ze in dit voorbeeld zijn

voorgesteld, niet op deze manier kunnen worden uitgevoerd, daar

2708 EPROM's geen open-collector outputs hebben. Een hardware

co~structie zoals in fig. 5.2.2 is weergegeven komt dan ook in de

volgende schema's niet voor. (In het schema in AP-13 is deze con

structie weI aangebracht.)

Achtereenvolgens zullen nu eerst de verschillende deelschake

lingen van de CPU worden beschreven waarna een compleet hardware

schema wordt gepresenteerd. Waar nodig zijn tijddiagrammen opgeno

men en er zijn schakelingen toegevoegd voor automatische initiali

satie bij "power on" of "system reset" en voor single-step klokken.
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5.3.1 De controller

Het schema van de controller is weergegeven op de volgende

pagina (fig. 5.3.1.1). Hierin zijn tevens opgenomen het pipeline-

register en de PICU met bijbehorende hardware.

De PX••• SX bus van de MCU wordt rechtstreeks met de 8 meest

significante bits van de data-bus verbonden voor het binnenhalen

van de macro-instructie opcode. De A- en B lijnen van de PICU zijn

verbonden met de 3 minst significante bits van de data-bus am lezen

en schrijven van het interrupt niveau mogelijk te maken. *) De

PICU wordt bestuurd door controlelijnen afkomstig van de timer/bus

controller schakeling en door de 8 minst significante address-bus

bits (de interruptlogica wordt beschouwd als een I/O device met

adres 0). De trekweerstanden aan de address outputlijnen van de

MCU dienen om, in geval van een interrupt, een sprong in het micro

programma naar adres 255 te forceren waar de interrupt servicerou

tine begint.

De gehele schakeling wordt bestuurd door een kloksignaal (MCU

klok) afkomstig van de timer/buscontroller schakeling. Aile aan

wezige registers en flip-flop's worden geklokt op de opgaande

klokflank.

Voor de tijddiagrammen wordt verwezen naar de datasheets van

de betreffende devices.

* ) De inputs en outputs, A en B, mogen worden doorverbonden daar

zij nooit gelijktijdig gebruikt worden. (Beschouw ook de elkaar

uitsluitende acties van de ECS en ELR besturingslijnen.)

Vanwege de interne buffering in de PICU kunnen de A outputs

rechtstreeks op de data-bus worden aangesloten.
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5.3.2 Het CPE array

Het schema van het CPE array is weergegeven op pag. 80 (fig.

5.3.2.1). De D- en M bussen van de slices zijn rechtstreeks gekop-

peld en met de data-bus verbonden. De I-bis inputs zijn zodanig

met de data-bus gekoppeld dat het low order CPU byte is verbonden

met het high order data-bus byte en het high order CPU byte met het

low order data-bus byte. Door deze constructie is byte-swap in

een slag mogelijk. Rechtstreekse koppeling met de data-bus is

mogelijk door interne buffering in de CPE slices. De K-inputs van

de slices worden aangestuurd door 4 lijnen uit het control store.

Hiermee zijn de volgende zinvolle combinaties mogelijk:

K
3

K
Z

K
1

K
O

K-bus betekenis

(bin.act-low) hex)

1 1 1 1 0000 aIle bits 0 of deselect multo B

1 1 1 0 007F selecteer 7 minst sign. bits (rotaties)

1 1 0 0 OOFF selecteer low order byte

1 0 0 0 07FF selecteer modulus van getal

a 1 1 1 8000 selecteer tekenbit

0 0 1 1 FFOO selecteer high order byte

0 0 0 1 FF80 voer constante toe (-128)

0 0 0 0 FFFF selecteer gehele woord

De schake ling wordt gestuurd door het CPE kloksignaal dat

geleverd wordt door de timer/buscontroller schakeling evenals de

EA (enable address) en ED (enable data) signalen voor de output

buffers in de CPE slices.

De RO en CO outputs van het array worden verenigd tot een

outputlijn. Dit is mogelijk omdat hier three-state outputs aan-

wezig zijn die nooit gelijktijdig enabled zijn. De LI en CI inputs

van het array worden eveneens samengenomen tot eeen inputlijn.

Ook dit kan zondermeer omdat nooit gelijktijdig van beide inputs

gebruik wordt gemaakt.

De door het array uit te voeren functie wordt aangeboden via

de F-bus vanuit het control store.
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5.3.3 De timer/buscontroller

De timer/buscotroller, waarvan het complete schema is weerge

geven in fig. 5.3.3.7, regelt het verkeer op de data-bus en ver

zorgt de synchronisatie van de CPU met het geheugen en de I/O appa

ratuur. Tevens worden in deze schakeling, uit een blokgolfsignaal,

de kloksignalen voor de controller en het CPE array gemaakt.

Regeling van het verkeer op de data-bus zou niet nodig zijn als

aIleen de CPU van de data-bus gebruik maakt. Met deze schakeling

is het echter ook mogelijk dat de data- en address-bussen door een

extern device (bijv. een andere CPU) gebruikt worden. De bussen

worden dan aan een van beide devices toegewezen waarbij beide devi

ces gelijke prioriteit hebben. De schakeling wordt bestuurd door 3

bits uit het control store waardoor 8 verschillende bus- en clock-

controlfuncties mogelijk zijn.

control function)

Deze functies zijn: (MCF=memory

MCF

MCF
2

MCF
1

MCF
O

code betekenis

0 0 0 NBO no bus operation

0 0 1 INH inhibit CPE clock

0 1 0 RMW read modify write

0 1 1 CNB CPU needs bus

1 0 0 RIN request input from an I/O device

1 0 1 ROT request output to an I/O device

1 1 0 RRM request read cycle from memory

1 1 1 RWM request write to memory

Het INH signaal wordt gebruikt bij het niet-destructief testen

van registers of operatieresultaten van het CPE array.

Het CNB signaal is nodig bijv. bij een byte-swap operatie als

de CPE tijdens een slag (clock cycle) de data-bus nodig heeft.

Alle andere code's spreken voor zich. aIleen het RMW signaal

vraagt enige toelichting. RMW heeft een normale read cycle tot

gevolg maar houdt daarna de bus vast voor de CPU net zo lang totdat

de CPU een normale schrijfcyclus (RWM) uitvoert. Met deze taktiek
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wordt voorkomen dat de CPU tijdens het uitvoeren van een RMW

actie de bus kwijtraakt aan een extern device. We zullen nu de

schakeling in detail bespreken en behandelen eerst de schakeling

die de kloksignalen voor de processor levert. (zie fig. 5.3.3.1)

1:>----- <!. PI; cLie

n----- He" Cl..l(

---+-Ikg~

CCu CL.~

IN'"

Fig. 5.3.3.1 Klokschakeling

Als we er van uitgaan dat de K-input van de flip-flop ook op 1

staat dan slaat de flip-flop op elke periode van de blokgolfgene

ratur om. Combinatie van het Q signaal met het blokgolfsignaal

levert de kloksignalen voor de HCU en het CPE array. Wanneer de

lNH lijn laag wardt gemaakt zal het CPE kloksignaal cantinu haag

blijven. Het laag worden van de K-input heeft tat gevolg dat de

flip-flop geset blijft waardoor de kloklijnen voor zowel MCU als

ePE array hoog blijven. Zaals we verderap zullen zien wardt deze

methode,voor het stilleggen van de klok,toegepast wanneer een bus

request is geplaatst. Het tijddiagram is hierander weergegeven.

K

)N 1-/

MC/J
CLX

CPE
CLI<

Fig. 5.3.3.2 Tijddiagram voor de klokschakeling
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Vervolgens bekijken we de decodering van de MCF code, afkom

stig uit het control store. De deelschakeling die hiervoor zorgt is

hieronder weergegeven (fig. 5.3.3.3) samen met de klokschakeling.

c.?!;"
Pr-- C L.I(

:J I~+

C~ ClJ(

.....__ -e",,,Wt C\Jalr..u b..«~

GI
MCF2. 0 Qt---...,

fwtCF I sQI-_-HID
- ........;.....;...-t:Dpr~

MCPo .,-
q~-+-+-+-IO

~~1""tI

Fig. 5.3.3.3 De decodeerschakeling voor de MCF code

We gaan er van uit dat de niet gebruikte ingangen van de

poor ten op 1 staan. De MCF code 000 (NBO) laten we buiten be-

schouwing, dan is deze schakeling stand by. Het eerste register

van D-flip-flops is een gedeelte van het pipelineregister uit de

controllerschakeling. Onmiddelijk na dit register worden de MCF

code's INH en CNB gedecodeerd. Als de MCF code 001 (INH) wordt

aangeboden dan levert de INH-NAND een a af waarmee de volgende

klokpuls voor het CPE array wordt onderdrukt. Als de MCF code all

(CNB) wordt aangeboden dan worden gedurende een klokperiode de

data-buffers van het CPE array enabled. De uitvoering van de INH

en CNB instructies verloopt dus gelijktijdig met de uitvoering van

een, niet destructieve, registertest resp een byte-swap functie

van het CPE array. De tijddiagrammen voor deze MCF code's zijn

weergegeven in fig. 5.3.3.4 resp. 5.3.3.5.
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Fig. 5.3.3.5 Tijddiagram voor byte-swap instructie

De overblijvende MCF code's zijn allen busrequest functies.

\let aanbieden van deze functies aan de schakeling wordt met een

tweede pipelineregister nog eens een klokperiode (MCU klok) ver-

traagd en wei om de volgende reden. De request functie (lezen of

schrijven naar memory of I/O) wordt samen met de CPE functie. die

zorgt voor het laden van het CPE addressregister en evt. de CPE

accumulator. in hetzelfde micro-woord aangeboden. Nu moet echter

eerst het resultaat van de CPE operatie in het addressregister en

evt. de accumulator worden ingeklokt voordat de request functie mag

worden uitgevoerd. Daarom moet de request functie een klokperio-

de worden vertraagd. temeer daar. zoals we nog zullen zien. de

request functie tot gevolg heeft dat de klok voor MCU en CPE array

wordt stopgezet totdat het data-transport is voltooid. \let tijd

diagram voor een busrequest functie is weergegeven in fig. 5.3.3.6.
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Fig. 5.3.3.6 Tijddiagram voor bus request functies

AIle 5 MCF request functies (RMW, RIN, ROT, RRM en RWM) hebben

tot gevolg dat de output van de NAND, gemerkt met REQ, 1 wordt en

dat de K-inJlllt van de klok flip-flop 0 wordt. Zoals we al hebben

gezien heeft dit tot gevolg dat de klok flip-flop geset blijft en

dat ue kloklijnen hoog blijven; de CPU staat stile Het 1 signaal

op de REQ lijn wordt ook gebruikt om op de volgende puIs van de

klokgenerator een request flip-flop te setten waardoor een request

signaal naar buiten wordt gestuurd naar het geadresseerde memory-

of I/O device. Het setten van de request flip-flop heeft tot

gevolg dat de 1 op de tweede input van AND A verandert in een O.

De K-input van de klok flip-flop blijft dan echter nog O. Ais het

data-transport is voltooid dan wordt dit door het geadresseerde

device kenbaar gemaakt d.m.v. een ACK (acknowledge) signaal, dat

bij de daarop volgende puIs van de blokgolfgenerator wordt inge

klokt in de ACK flip-flop. Het setten van deze ACK flip-flop heeft

tot gevolg dat ook de 1 op de tweede input van AND B verandert in

een a wat dan weer tot gevolg heeft dat de K-input van de klok

flip-flop weer 1 wordt. Het data-transport is voltooid en de CPU

kan weer verder gaan. De hier toegepaste synchronisatie van de CPU

met memory of I/O is een veel elegant ere methode dan het parkeren

van de CPU in een loop waarbij steeds getest wordt op de aanwezig

heid van het ACK signaal.

Tenslotte bekijken we nog de HOLD flip-flop: Het aanbieden van

de code RMW (010) heeft tot gevolg dat de J-input van de [Lip-fLop

via AND C een 1 krijgt aangeboden waardoor de flip-flnp op de

eerstvolgende puIs van de blokgolfgenerator geset wardt. De 0 op
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de Q voorkomt dat een extern device de bus krijgt toegewezen.

De flip-flop kan aileen gereset worden door het aanbieden van een

RWM code (111) die tot gevolg heeft dat de K-input van de flip-flop

via AND D een 1 krijgt aangeboden. Het hier geschetste proces is

de reeds eerder beschreven read modify write cyclus tijdens welke

de bus voor de CPU moet worden vastgehouden.

Het heeft nu verder weinig zin om nog deelschakelingen te be

kijken en we beschouwen nu de complete schakeling van de timer/bus-

controller (zie fig. 5.3.3.7). De open-collector NAND's achter in

de schakeling kunnen beschouwd worden als outputbuffers. Afgezien

van de klokoutputs hebben deze outputsignalen slechts betekenis als

een MCF request functie moet worden uitgevoerd. Zodra een request

functie uit het tweede pipelineregister beschikbaar komt stellen

zich ten gevolge daarvan de outputs EA,ED,MEM en READ op de gewen-

ste waarde in. Het adres en de controlesignalen op de betreffende

bussen krijgen echter pas betekenis als de MRQ lijn laag wordt.

Ten opzichte van de andere outputs is het laag worden van de MRQ

lijn over een periode van de blokgolfgenerator vertraagd door de

HRQ flip-flop. Voor de 5 request functies en de CNB functie zijn

de outputsignalen als voigt:

* * MEM
1

READ
2

code EA ED

CNB ( 01 1 ) X 0 X X

R!lW (010) 0 1 1 1

RIN (l 00) 0 1 0 1

ROT (l 0 1 ) 0 0 0 0

RRI1 ( 1 10) 0 1 1 1

RUM (l11 ) 0 0 1 0

* ) active low

1 ) HEM== 1 : communicatie met geheugen

== 0 : C II mlllU n i cat i e met I/O

2) REA[)= 1: LeL'scyclus

=; 0 : scllrijEcyclus
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Om de schakeling volledig te kunnen doorgronden zijn een

aantal opmerkingen hier nog op hun plaats:

Ais van de CPU een request loopt dan kan door de onderlinge

koppeling van de MRQ flip-flop (Q-output) en de ERQ flip-flop

(J-input) de ERQ flip-flop niet geset worden waardoor Ilet externe

device niet op de bus kan kome" en moet wachten totdat de MRQ flip

flop gereset is.

Ais het externe device op de bus zit dan kan door onderlinge

koppeliug van de ERQ flip-flop (Q-output) en de MRQ flip-flop

(J-input) de MRQ flip-flop niet geset worden waardoor de CPU moet

wachten. Dit levert echter geen problemen op daar de MCU en CPE

klokken stilstaan.

Het device dat er als eerste in slaagt zijn request flip-flop

(ERQ of MRQ) te setten krijgt de bus toegewezen.

Ais een extern device op de bus zit dan zijn aIle besturings

outputs van de schakeling (EA,ED,MEM,READ en MRQ) naar 1 geforceerd

(disabled) door de 0 op de Q-output van de ERQ flip-flop.

Als een extern device op de bus zit en er wordt een CNB func

tie aangeboden dan worden de MCU en CPE klokken geblokkeerd totdat

het device van de bus af is (BERQ en ERQ flip-flops gereset).

De MRQ flip-flop wordt synchroon met de eerste opgaande flank

van de MCU (CPE) klok (na een klokstilstand) gereset.

Ais een extern device op de bus zit dan wordt door koppeling

van ERQ (Q-output) en ACK flip-flop (reset input) de ACK flip-flop

in de reset stand gehouden, dit om te voorkomen dat een ACK sig

naal, bestemd voor het extern device, via de ACK flip-flop ontijdig

de ERQ flip-flop reset.



88

I
.I'ICF!.l

QJr~ D CUCl{l - ...

pi>~
ql--- , 'lffiVi

D- !rOO •1oCc.F1 I iii D eLKs .
~.- I- +- ")HcJ=., 1) ! + CIQ

~~
~ t:r'\..Q CPE

fl-..-i of ~L1) ~d5 .I CLI(

~~ • -p\pell",e

~r4~ IPI( R Q- .....
R-,INI4

~

r-
~CN6-

.0+ iR
rl-I' ~

+_.0' HE

ru
.lCr ..... 1U;:RG n- ..!.!!!L ro£+..j Q I-i ~ t--
Q~q -

>'4lcue ~1aJc
~ 1( RQy f/Q

L T +.

~ ) EP
~

rt-r

LD P
L;-\.9+'H~ReI(' MRQ

ReI(
j Q 1-1-- ~ 1 ~.....

~~GLIc ~CLlc.

K'aQ o-~(lQ

~.t-l. T
eLI( ......

"1JISR,.roR

Fig. 5.3.3.7 De timer/buscontrollerschakeling



Als geen rekening hoeft te worden gehouden met een extern

device en de CPU dus de enige is die van de bussen gebruik kan

maken dan kan ook de schakeling belangrijk vereenvoudigd worden.

(zie fig. 5.3.3.8)
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Fig. 5.3.3.8 Vereenvoudigde timer/buscontroller

Bij gebruik van deze vereenvoudigde timer/buscontroller kan de

RMW instructie vervallen en worden vervangen door de RRM instructie

daar het effect van beide instructies hier hetzelfde is.
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5.3.4 Reset- en single-step logica

Urn bij "power on" of "system reset" de CPU in de initialisatie

routine te forceren is een kleine schakeling toegevoegd (zie fig.

5.3.4.1). "Reset L" (low) wordt gebruikt voor het resetten van de

timer/buscontroller en om via een apart buffer op de data-bus l'en

aan te bieden aan de PX ••• SX bus van de MCU. De "Reset H" (high)

lijn wordt gebruikt om de MCU LD lijn hoog te maken waardoor de

PX ••• SX informatie rechtstreeks in het addressregister van de MCU

wordt overgenomen. Zo wordt de initialisatie routine gestart op

micro-adres 0 (PX ••• SX inputs worden ge!nverteerd binnengehaald).

+ D Q ~eset L
)

tv
J-IC'Pu eLK Cue Q CJ?...set

'R
+

L-CND

Fig. 5.3.4.1 Reset schakeling

Urn single-step het micro-programma te kunnen doorlopen is een

klokwissel aangebracht waarmee gekozen kan worden tussen een blok

golfgenerator en een handklok (zie fig. 5.3.4.2).

"--1nD-- CPU eLl<

Fig. 5.3.4.2 Klokwissel voor micro single-step



91

In een macro single-step schakeling is niet voorzien maar die zou

als voigt gerealiseerd kunnen worden (zie fig. 5.3.4.3).

D------l~? leu CLI.o<

-+ -c::J-........--..-,

Hell CLI(.----~

+--+-1~D~I---~
I

l'f'
':rs E"

uc.", MCU

1'tR.~

Va... I....~c_-j. ..... ...... ...1

Fig. 5.3.4.3 Macro single-step schakeling

De schakeling werkt als voigt: Als de schakelaar in de stand

"single-step" staat stopt de CPU telkens bij de fetch van een

macro-instructie. De fetch van een macro-instructie begint steeds

met een sprong van de MCU naar geheugenplaats 15 in het control

s to re. Een sprong naar deze plaats heeft een ISE puis tot gevolg

waarmee de 2 D-flip-flops geset worden. De bovenste D-flip-flop

blokkeert het ACK signaal, afkomstig van memory. De onderste flip

flop set de B-input van de monostabiele multivibrator (74LSI23).

Zodra een MRQ signaal wordt uitgestuurd, voor het ophalen van de

macro-instruct ie, wordt de CLEAR-input van de multivibrator hoog.

Omdat de CPU geen ACK signaal terugkrijgt van het geheugen blijft

de klok stilstaan en kan de informatie op de data-bus (de volgende
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uit te voeren macro-instructie) worden uitgelezen. Ais een Hingle

step puIs wordt gegeven dan wordt de Q-output van de tweede mul

tivibrator laag en levert zo het ACK signaal voor de CPU. Ais het

MRQ signaal afvalt dan valt ook het ACK signaal af en worden de 2

D-flip-flops gereset. Daar de schakeling nu gereset is worden aIle

memory- of I/O requests (die eventueel tijdens de uitvoering van de

macro-instructie moeten worden uitgevoerd) normaal doorgelaten.

Pas bij de eerstvolgende macro-instructiefetch (voorafgegaan door

een ISE puIs die de schakeling set) wordt de CPU weer gestopt. In

de single-step mode wordt de interrupt logic a disabled door het

stilleggen van de klok voor de PICV.

am het uitlezen van de data op de verschillende signaallijnen

mogelijk te maken, is een eenvoudig console geconstrueerd waarop

d.m.v. LED's de data op de lijnen wordt weergegeven. De LED aan

sturing gebeurt zeer eenvoudig door een transistor met hoge stroom

versterking.

+s

Fig. 5.3.4.4 LED aansturing

Door de hoge basisweerstand wordt de signaallijn vrijwel niet

belast (±300 uA). Er dient op gelet te worden dat de data wordt

weergegeven zoals ze op de signaallijnen voorkomen, m.a.w. active

low signalen worden active low weergegeven en active high signalen

active high.
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5.3.5 Het complete hardware schema

Het complete hardware schema van de CPU uit AP-13 is weerge-

geven in fig. 5.3.5.1. up een aantal punten wijkt dit schema af

van hetgeen is weergegeven in appendix C van AP-13. Het betreft

hier voornamelijk correcties op het oorspronkelijke schema. Het

ontbreken van de verbindingen tussen "PR" latch outputs PR
1

en PR
Z

en de CPE functielijnen F
1

en Fa wordt veroorzaakt door het

niet voor handen zijn van PROM's met open-collector outputs.
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6 Een werkgeheugen veer de CPU

Nadat de bouw van de CPU voltooid was en de hardware was

getest. werd voor alle micro-instructies het juiste bitpatroon

bepaald (woorden van 32 bits) waarna de PROM's voor het control

store werden geprogrammeerd. Toen kon het micro-programma getest

worden. Dit werd gedaan door het aanbieden van een macro-opcode

via de data-bus aan de MCU waarna de micro-instructies voor die

macro-instructie m.b.v. de micro single-step klok werden doorlopen.

Uitlezing van de micro-woorden (aan de uitgangen van de PROM's) is

mogelijk via LED's op het console. Na het aanbrengen van de nodige

wijzigingen. waaronder een totale herziening van het K-bus code

field. was het micro-programma goed geprogrammeerd en werden alle

aangeboden macro-instructies goed uitgevoerd. De enige instructies

die niet volledig getest konden worden waren de register move in

structies waarbij de "PR" latch outputs van de HCU gebruikt worden.

Zoals reeds is aangegeven wordt dit veroorzaakt door het ontbreken

Vdll open-collector PROM's.

Nadat het mi~ro-programma goed was ge!mplementeerd en getest

moe~t de CPU op snelheid getest worden. Daarvoor is het nodig om

de CPU een programma te laten uitvoeren. Oat houdt in dat er een

werkgeheugen en/of I/O apparatuur aanwezig moet zijn. Daar de in

de ~akgroep aanwezige geheugenkaarten niet konden worden gebruikt

(slechts 8 bit breed en een afwijkende timing) werd besloten om

zelE een geheugenkaart te ontwerpen. Het schema hiervan is weer

gegeven op page 96 (fig. 6.1). Het PROM gedeelte wordt gebruikt om

het uit te voeren programma in op te slaan. het RAM gedeelte dient

als werkgeheugen voor de CPU. 10 Bits van de CPU address-bus

worden gebruikt om de chips intern te adresseren. een elfde bit

wordt gebruikt om PROM of RAM te selecteren. In de op de kaart

biDnenkomende address- en data lijnen zijn inverterende buffers

(normale TTL poorten) opgenomen. In de van de kaart afgaande data

lijnen ~ijn inverterende three-state buffers opgenomen. Het ge

bruik van inverterende buffers heeft het voordeel dat geen rekening

hoeft te worden gehouden met de inverterende inputs en outputs van

de MCU en de CPE slices.
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Verder i.s er een 8 bits buffer ;lanwezig in de sehakeling dat

door de "Reset Lit lijn enabled wordt, waardoor er bij "power on" of

"system reset" op de 8 meest signifieante data lijnen een 1 wordt

aangeboden. Deze data wordt door de MeU via de PX••• SX bus binnen

gehaald en levert zo het juiste startadres voor de initialisatie

routine.

De timing wordt verzorgt door 2 74LS123 monostabiele multivi

brators. De eerste multivibrator wordt gestart door het MRQ sig

naal. Oeze multivibrator start na +500 nsee. de tweede multivi

brator wat tot gevolg heeft dat de acknowledge output aetief (laag)

wordt. Oit ACK signaal wordt maximaal ±20 usee. vastgehouden

(dit om testen met een "langzame" klok mogelijk te maken). Het Aek

signaal valt af zodra het MRQ signaal afvalt omdat daardoor de

multivibrators worden gereset. In de micro single-step mode worden

de HRQ en ACK lijnen doorverbonden om een goede werking in deze

mode te waarborgen.

De timersehakeling levert dus een ACK signaal ±500 nsee.

nad~t een MRQ signaal is aangeboden, dit is ruim voldoende om de

aceesstijd van de geheugenehips (max. 450 nsee.) te overbruggen.

Dez~ tirnersehakeling werkt aIleen bij een memory request. In eom

munieatie met I/O apparatuur is niet voorzien zodat bij een I/O

request IIp een Jndere manier een ACK signaal moet worden gegeven.

Di.L is opgl~lost door in zo'n geval met de hand een ACK signaal te

seven. Uaarvoor is een derde multivibrator toegepast die dit ACK

si}~l1aal max + 20usee. vasthoudt. Ook hier valt het ACK signaal

weg met het wegvallen van het MRQ signaal.

Van deze noodzaak om met de hand een ACK te geven bij I/O

request werd dankbaar gebruik gemaakt om de CPU op goede werking te

testen. Er werd een klein programma ontworpen waarin een register

wordt volgeteld tot de waarde OFFF. Na elke optelling wordt getest

of de eindwaarde al is bereikt. 20 ja dan wordt een output request

geplaatst waarna de CPU stopt. Het resultaat kan dan op het con

sole bekeken worden waarna met de hand een ACK gegeven kan worden

waarmee het programma wordt doorgestart. Het register wordt dan

gecleard en opnieuw volgeteld. Het programma is weergegeven op de

volgende pagina.
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MEH AUR MEM ADR) betekenis

0000 0800 beginwaarde voor reg. S

0001 0400 beginwaarde voor reg. 13

0002 0003 beginwaarde voor reg. E

0003 0001 inhoud adres E (PC:=4)

0004 3500 LXI long form

0005 OFFF X:=OFFF

0006 3181 LAI 1 A:=l

0007 4300 SAMD G:=l 1 )

0008 4800 XDAD A:=O

0009 4301 SAMD T:=O 2 )

OOOA 4COO ADAD A:=A+G

OOOB 2FOE JIXN naar OOOA als Ai-X

OOOC 4C01 ADAD A:=A+T

OOOU 4301 SMiD T:=A=A+T

OOOE AF01 OTD output A

OOOF 4801 XDAD A:=O

0010 200E JIU jump to OOOA

0011 0007 (E+D) 3)

1) G=RAM MEM ADR 0

2) T=RAM MEM ADR 1

3) wordt gebruikt bij de adresbepaling van

de indireete sprongen.

Fig. 6.2 Macro testprogramma

Als we de aeeesstijd van de eontrolstore PROM's (450 nsee.) in

rekening brengen dan volgt uit fig. 4.6.3 voor de worst-case ey

elustijd een waarde van 535 nsee. Dit komt overeen met een CPU

klokfrequentie van +4 MHz. (±2 MHz CPE, MCU klok). Zoa ls te

verwaehten was werkte de CPU bij deze frequentie uitstekend. De CPU

heeft zelfs 4 uur aehtereen gewerkt op een frequentie van ±6,4 MHz

(~3,2 MHz CPE, MCU klok) zonder dat storingen optraden.

Opm. Tijdens de initialisatie routine wordt de interrupt logiea
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d.m.v. een outputrequest geladen met interruptniveau 0 .Ook

hier moet dan een r/o ACK signaal worden gegeven.
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7) Conclusies en aanbevelingen

Vergelijken we een CPU, opgebouwd met deze TTL micro-proces

sorbouwstenen, met een single-chip Mos micro-processor dan vallen

een aantal voor- en nadelen duidelijk Ope

-Er is een hogere snelheid (kleinere cyclustijd) haalbaar dan bij

Mos processors mogelijk is. Een interne klokfrequentie van 6,4

MHZ (155 nsec. cyclustijd) is zonder meer te bereiken.

-De modulaire opbouw en de micro-programmeerbaarheid maken het

systeem zeer flexibel, zowel in hardware- als in software opzicht.

Optimale aanpassing aan het gebruiksdoel is daardoor mogelijk.

Als nadelen kunnen worden aangevoerd: de omvang (er zijn

tamelijk veel chips nodig om een CPU te realiseren), de hoge dissi

patie (de besproken CPU trekt ±3 Amp.) en de grote hoeveelheid

werk die verzet moet worden voor het ontwerp van zo'n CPU zowel wat

betreft de ontwikkeling van de hardware als het schrijven van het

micro-programma.

Bovenstaande opmerkingen gelden vrij algemeen voor aile micro

programmeerbare systemen. Wat betreft de INTEL 3000 bouwstenen

zijn nog de volgende aanvullingen van toepassing:

-Het aantal bussen van het CPE is zonder meer een voordeel, vooral

de gescheiden address- en data-outputs en de K-bus. De aanwezig

held van 2 data inputbussen (Memory inputbus en I/O inputbus) is

m.i. niet erg zinvol daar in de praktijk memory- en I/O apparatuur

veelal op dezelfde data-bus is aangesloten, temeer daar er maar

een data outputbus is.

-Een voordeel van de extra I-bus is wei dat byte operaties (o.a.

byte swap) snel kunnen worden uitgevoerd.

-Een nadeel van het CPE is ongetwijfeld het beperkte aantal regis

ters. Voor een beetje krachtige CPU komt men aan deze 10 regis

ters duidelijk tekort en zal men een registerfile in het geheugen

moeten onderbrengen (wat de overall snelheid van de CPU nadelig

be~nvloedt) of met extra hardware een externe registerfile con

strueren. Ook een externe snelle registerfile zal de snelheid

nadelig be~nvloeden, zij het in mindere mate.

-Wat betreft de MCU zijn het ontbreken van een incrementer en een
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interlle stack duidelijke nadelen. Iloewel micro-subroutine's soms

met enige moeite zijn te implementeren, kost het ontbreken van een

stack extra geheugenruimte in het control store. Het ontbreken

van bovengenoemde voorzieningen en de onmogelijkheid om vanuit een

willekeurige plaats in het control store elke andere willekeurige

geheugenplaats te bereiken maken het schijven van micro-program

rna's en het toewijzen van micro-instructies aan de geheugenplaat

sen erg ingewikkeld.

-Een voordeel van de MCU is de aanwezigheid van flag flip-flops en

het ISE signaal. Deze voorzieningen sparen duidelijk hardware uit.

Ais algemene voordelen zijn aan te merken: de enkele voedings

spanning, de eenvoudige eenfase klok en de gebufferde in- en

outputbussen van de chips.

Na de komst van de INTEL 3000 bouwstenen zijn ook andere

fabrikanten met micro-processorbouwstenen op de markt gekomen, o.a.

AMD. Een vluchtige beschouwing van de AMD bouwstenen leert dat de

MCU in vrijwel aIle gevallen met voordeel vervangen kan worden door

de AM 2909 of de AM 2911. Deze bouwstenen zijn 4 bit breed en

onderling te koppelen waardoor control store's van elke willekeu

rige omvang geadresseerd kunnen worden. Er is een incrementer en

een 4 diepe stack aanwezig wat het schrijven en implementeren van

micro-programma s duidelijk eenvoudiger maakt. Heeft men echter

met de MeV een sequencer met nog wat extra logica in ~An chip,

bij AMU zijn voor de opbouw van een sequencer enkele 2909/2911

bouwstenen en nog wat extra hardware voor conditietests en inter

ruptdetectie noodzakelijk. Dit nadeel wordt echter ondervangen

dooe de aangekondigde AM 2910, een sequencer vergelijkbaar, wat

werking betreft, met de AM 2911 maar 12 bit breed en met aan boord

een groot gedeelte van de bij de andere bouwstenen noodzakelijke

extra hardware.

Een bouwsteen van deze firma die vergelijkbaar is met het CPE

is de AM 2901. De voordelen t.o.v. het CPE zijn:

-4 Bit breed waardoor het aantal bitsliccs gehalveerd wordt.

-fen registerfile van 16 plaatsen waarllit in een cyclus 2 op-

cranden kunnen worden gelezen en 1 resultaat kan worden ingeklokt.
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-De mogelijkheid am de inhoud van elk willekeurig register aan de

data outputs te presenteren.

-De in de chip aanwezige shiftlogica.

-De 4 contra Ie lijnen (carry, zero, sign en overflow).

Nadeel t.a.v. het CPE is de aanwezigheid van slechts
, ,
een

inputbus en een outputbus. Voor data maskering is dus extra

l\ardware nodig en adressen en data kunnen niet gelijktijdig worden

aangeboden.

Wat snelheid betreft zijn de systemen van INTEL en AMD ver

gelijkbaar.

Deze kleine zijsprong naar AMD heeft tot doel te illustreren

dat het combineren van verschillende systemen zinvol kan zijn en

het overwegen waard is.

Ais eindconclusie kan gesteld worden dat met de komst van de

micro-processor bouwstenen het toepassingsgebied voor de micro-pro-

cessor belangrijk is vergroot. Dit is voornamelijk het gevolg van

de grote flexibiliteit en de bereikbare snelheid. Met de INTEL

3000 bouwstenen kunnen snelle en flexibele micro-programmeerbare

CPU's en device controllers worden gecollstrueerd maar aangeraden

worJt om voor de 3001 MCU een andere sequencer te kiezen.
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Appendix A

Overzicht van address- en flag control functies

address control lijn n

micro-program address register lijn n

"PR" latch lijn n

x : data op "PX" bus lijn n
n

f. c. z: inhoud van resp. "F" latch. C-f lag en Z-f lag
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1) Address control functies

JCR Jump in current row

AC
6

••• AC
O

: 0 1 1 d 3 d Zd 1d O
old address: ffi8ffi7ffi6ffiSffi4ffi3ffiZffilffiO

new address: ffiSffi7ffi6ffiSffi4d3dZdldO

Aantal ffiogelijke doeladressen: 15

JZR Jump to zero row

AC
6

••• ACO:O 1 0 d 3d Zd 1d O
old address: ffiSffi7ffi6ffiSffi4ffi3ffiZffilffiO

new address: 0 0 0 0 0 d 3 d Zd 1d O
Aantal ffiogelijke doeladressen: 16

JCC Jump in current column

AC 6 ••• AC O:O 0 d4djdZdldO

old address: ffi8ffi7m6ffi5ffi4~jffi2ffilffiO

new address: d4d3dZdldOffi3ffiZffilffiO

Aantal ffiogelijke doeladressen: 31

JCE Jump in col/enable "PR" outputs

AC ••• AC :1 1 10 d Zd 1d O
old address: ffiSffi7ffi6ffiSffi4ffi3ffiZffilffiO

new address: ffiSffi7dZdldOffijffiZffilffiO

Aantal ffiogelijke doeladressen: 7

JFL Jump/test "F" latch

AC
6

••• AC
O

: 1 0 0 d 3d Zd 1d O
old address: ffiSffi7ffi6ffiSffi4ffi3ffiZffilffiO

new address: ffiSd3dZdldOffi30 1 f

Aantal ffiogelijke doeladressen: 3Z

I I I I I

:JZll

c.c

. ;J.

II ~c~

-~
~c.~~

I-

----- •------
I-

-I-
JI L

l-
I

l-
I

I-
_I-
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JCF Jump/test C flag

AC
6

••• AC
O

: L 0 1 0 d Zd 1 d O
old address: ffiSm7ffi6ffiSffi4ffijffiZmlffiO

new address: ffil)ffi7dZdldOIllJO 1 c

Aant~l mogelijke doeladressen: 16

JZF Jump/test Z flag

AC ••• AC 1 0 1 1 d Zd 1d O
old address: ffiSffi7ffi6IllSIll4ffijffiZffilffiO

new address: ffiSffi7dZdldOffi30 1 z

Aantal Illogelijke doeladressen: 16

JPX .Jump/test "PX" bus

AC 6 ••• AC O: 1 1 1 1 0 dIdO

old address: ffiSffi7ffi6ffiSffi4ffi3ffiZffilffiO

new address: ffiSffi7ffi6dldOx7x6xSx4

Aantal ffiogelijke doeladressen: 63

JPR Jump/test I1PR" latch

AG
6

••• AG
O

: 1 1 0 0 d Zd 1d O
old address: ffiSffi7ffi6ffiSffi4ffi3ffiZffilffiO

neW address: ffiSffi7d2dldOP3PZPlPO

Aantal ffiogelijke doeladressen: 127

JRL Jump/test rightmost "PR" bits

AG 6 ••• AG O: 1 1 1 1 1 dIdO

old address: ffiSffi7ffi6ffiSffi4ffi3ffi2ffilffiO

new address: ffi Sm7 1 d l d Ol 1 PI P O

Aantal ffiogelijke doeladressen: lS/16

JLL Jump/test leftmost "PR" bits

AC
6

••• AG
O

: 1 1 0 1 d Zd 1d O
old address: ffiSffi7ffi6ffiSffi4ffijffi2ffilffiO

new address: ffiSffi7d2dldOO L P j P 2
Aantal mogelijke doeladressen: 31/32
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2) Loadfunctie

LD=O: zie address control functies

LD = 1 :

old address: ffi8ffi7ffi6ffiSffi4ffi3ffi2ffi1ffiO

new address: 0 x7x6xSx4x3x2x1xO

Aantal ffiogelijke doeladressen: 127/128

3) Flag control functies

Flag input (FI) FC 1 FC O
SCZ set C- and Z-flag to f 0 0

STZ set Z-flag to f 0 1

STC set C-flag to f 1 0

HCZ hold C- and Z-flags 1 1

Flag output (FO) FC
3

FC 2
FFO force FO to 0 0 0

FFC force FO to C-flag 0 1

FFZ force FO to Z-flag 1 0

FFl force FO to 1 1 1
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Appendix B

Overzicht van de CPE micro-functies

-R
n

omvat RO ••• Rg , T en AC

-Aileen in de functiegroepen a tim 3 heeft de carry-out (CO) bete-

kenis als rekenkundige carry.

-In de functiegroepen 4 tim 7 wordt de "OR" van CI met de "wordwise

OR" van de gespecificeerde operand of opera tie genomen en toege

kend <Ian CO am CU een bepaalde waarde te geven of am eCIl zero test

uit tc vocren.
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Rekenkundige operaties

HN EM F R K C I omschriiving

LDH 1

DSH 1

INR 3

INA 3

ILR 0

ACM 0

data

R
n

M-bus

I-l+CI+AC,T decrement I-bus data

AC' ,T'+CI+AC,T 2's complement van AC of T

R +MAR; R +CI.R increment
n n n

M.MAR; I1+CI+AC,T increment

o
1

o AC-l+CI+R decrement AC als R =AC
n n

o AC-l+CI+AC,T decrement AC

1

1

1 R +CI+R ,AC increment R , copy in AC.
n n n

1 M+CI.AC,T increment M-bus data

1

1

1

o 1 R +CI.R increment R
n n n

o 1 AC,T+CI+AC,T increment AC of T

1 0 ll+MAR; R -l+CI .. R decrement R
n n n

1 0 11.MAR; M-l+CI+AC,T decrement M-bus data

o AC,T-l+CI+AC,T decrement AC of T

o
o

o
o

3 0

1

2

1

2

1

3

1

2

3

1

2

32

1

1

1

1

SDR 2

SDA 2

DCA

LDI

CIA

LHI

LMM

ALR 0

AMA 0

1

2

1 a AC+R +CI.R ,AC Add R to AC
n n n

1 Add incremented R to AC
n

1 a M+AC+CI.AC,T Add M to AC

1 Add incremented M to AC

ADR 3

ALA 3

1

3

1 0 AC+R +CI+R Add AC to R
11 n n

1 Add incremented AC to R
n

1 0 I+AC,T+CI+AC,T Add I to AC or T

1 Add incremented I to AC or T

Logische operaties

HNE\'1 F R K CI omschriiving

ANR 4 1 lOR A AC.R AND AC en R
n n n

CI'/(R AAC)+CO test for zero result
n

ANM 4 2 1 0 MhAC.AC,T AND AC en M-bus data

CIY(M~AC)+CO test for zero result

ANI 4 3 1 o IAAC,T+AC,T AND AC,T en I-bus data

CIV(IAAC,T)+CO test for zero result

ORR 6 1 1 o R Y AC+R
n n

CIvAC.CO

OR AC en R
n

test for zero result
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Logische operaties (vervolg)

MN E F R K C I

ORM 6 2 1 a MVAC.AC,T OR AC en M

test for zero result

ORI 6 3 1 a IVAC,T·AC,T OR AC,T en I-bus data

test for zero result

XNR

XNM

XNI

CMR

LCM

CIA

CMA

7

7

7

7

7

1

7

1

2

3

1

2

3

3

X R ~AC.R EXNOR AC en R
n n n

1 X MeAC.AC,T EXNOR AC en M-bus data

1 X I~AC,T.AC,T EXNOR AC,T en I-bus data

a X CI.CO; R'.R complement R , force CI to COn n n
a X CI.CO; M'.AC,T complement M; force CI to CO

a a AC' ,T'+CI.AC,T complement AC or T

a X CI.CO; AC',T'.AC,T compl AC or T; CI to CO

Move operaties

register to register

MN E~ F R K C I omschri;ving

ILR a 1 a 0 R +CI.R ,AC move R to AC
n n n

LMI 1 lOX R .MAR; R +CI.R R to MAR; cond incr Rn n n n n
SDR 2 1 1 1 AC-1+CI.R move AC to R

n n
SDA 2 2 1 1 AC-1+CI.AC,T move AC to T

M-bu8 or I-bus data to register

MN Et F R K C I oms c h r i i vi n g

ACH a 2 a a M+CI.AC,T move M to AC or T

a a M+MAR; M+CI.AC,T move M to MAR; H to AC or T

1 1 11+MAR; M-1+CI+AC,T move M to AC or T

LMH

LDH

LDI

1

1

2

2

2

3 1 1 I-1+CI+AC,T move I to AC or T

LTH 5

LHF

LCH

6

7

2

2

2

K (IAK)-l+CI.AC,T move masked I to AC or T

1 X C I VM~C 0; H+A C ,T m0 v e M to ACor T; t est for a

K CIV(MAK).CO;(MAK)+AC,T move masked M to AC,T

a X C I +C 0; M..AC ,T m 0 v e 1'1 to ACor T

a X CI+CO; M'-AC,T move complemented M to AC,T
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constant to register

HN EM F R K C 1 oms c h r ii v in g

DSM

LDM

CSR

CSA

1

1

2

2

1

2.

1

2

1 X

X

o 1

o
o 1

o

11+MAR; R -l+CI+R set MAR to alII's
11 n

11+MAR; M-l+CI+AC,T set MAR to alII's

CI-l+R set R to all O's (clear)
n n

set R to alII's
n

CI-I-AC,T set AC,T to all O's (clear)

set AC,T to alII's

CLR 4 1

CLA 4 2

o X C1+CO; O+R set R to all O's (clear)
n n

o X CI+CO; O+AC,T set AC,T to all O's (clear)

Shift operaties

HNEH F R K CI olllschrijving

ALR

SRA

u

o
1

J

1

o
o
X

AC+R .R ,AC
n n

AC,TLOW+RO;

shift right

shift left 1 bit if AC=R
n

AC,THIGU+AC,TLOW; LI.AC,T UIGH
1 bit for AC or T

Speciale operaties (NOP's, tests, zie ook de logische op's)

MNEH F R K CI omschriiving

ILR 0 1 0 0 R +CI+R ,AC NO.OP als R =ACn n n
SDA 2 2 1 1 AC-l+C1-AC,T NO.OP met AC

INR J 0 0 R +C 1.R NO.OPn n
INA 3 3 0 0 AC,T+CI+AC,T NO.OP met AC of T

NOP 6 1 0 X C I+C 0 ; R .R NO.OP; force CI to COn n
TZR 5 1 1 1 CIVR +cO; R ..R NO.OP; force CI to COn n n

1 0 tes t for zero Rn
K 0 CIV(KJ\R )+CO; (RAK)-.R mask Rn' test for 0n n n

LTM. 5 2 1 0 CI'o'M+CO; M..AC ,T test for zero M

K 0 CI V ( M" K) ..C0 ; (MI\K)+AC,T mask M' t es t for 0,
TZ1\ 5 3 1 1 CI+AC,T+CO; AC, T.AC, T NO.OP met AC of T ,CO= 1

1 0 test for zero AC or T

K 0 C1+ (AC, TI\K) +CO; ( AC , T1\ K) ..AC , T mask AC or T

tes t for zero result
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Appendix C

Lijst van micro-instructies en hun bitpatronen

K-bus code
,

s,

0: 0000

1 : 007F

3 : OOFF

7 : 7FFF

8 : 8000

12: FFOO

14 : FF80

15 : FFFF

Ais eerste wordt een listing van het micro-programma gegeven.

daarna de bijbehorende bitpatronen. Bij het gebruik van 3604/3624

PROM's (inverterende outputs) moeten aIle bits gefnverteerd

worden.
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addr functie K-bus FI MCF FD next addr

00 CLR(A) 0 HCZ NBD FFO .ICC 90

01 T ZR (A) 15 HCZ NBD FFO JFL 7Z

02 SOR(P) 1 5 HCZ NBD FF1 JZR OF

03 NOP(R
Z

) 0 HCZ NBO FFO JZR OF

04 NOP(R
2

) 0 HCZ NBD FFO JFL 6Z

05 NOP(R
Z

) 0 llCZ NBD FFO JFL 02

06 ILR(A) 0 tiCZ ROT FFO JZR OF

U7 TZR(A) 15 HCZ NBD FFO JFL 42

08 ACM(AC) 0 HCZ NBD FFO .ICC 28

09 ALR(R
8

) 15 HCZ NBO FFO JRL 7C

OA LMI(R
9

) 0 HCZ RRM FFO JCF 6A

OB SDR(T) 15 HCZ NBD FF1 .ICC 4B

OC LHI(T) 0 HCZ RRM FFO .ICC FC

00 LMI(S) 0 HCZ RWM FFO .ICC BO

OE ACM(AC) 0 tiCZ NBO FFO .ICC 1E

OF un (P) 0 tiCZ RRM FF1 .ICC 1F

1n NOP(R
2

) 0 HCZ NBO FFO .ILL 24

11 LtE (T ) 0 HCZ NBD FFO .ICC 41

1Z SDR(AC) 1 5 STC NBD FF1 JCR 10

13 ILR(AC) 0 HCZ NBD FF1 .ILL 24

14 LHI(AC) 0 HCZ RRM FFO JCF 22

15 ALR(R
8

) 15 HCZ NBO FFO JCR 14

16 LMI(AC) 0 HCZ NBO FFO JCR 18

1 7 ALR(R S ) 15 HCZ NBO FFO JCR 16

18 ILR(A) 0 HCZ NBO FFO JCR 19

1 Y TZR(AC) 3 HCZ RRM FFO .I CF 1A

1A LTM(T) 3 HCZ NBD FFO JCR 1C

1B LTM(T) 12 HCZ NBO FFO JCR 10

1e LDI(AC) 1 5 HCZ CNB FF1 JCR 10

10 ALR(T) 15 HCZ RWM FFU .JZR OF

1E SOR(E) 1 5 HCZ NBO FF1 .ICC 9E

1F LTM(AC) 03 STZ NBO FFO .ICC 9F
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addrl functie K-bus FI HCF FD next addr

20
I

SOR(A) 15 HCZ NBD FF1 .lZR OF

21 CLR(T) 0 HCZ NBD FFO .lCC 11I
I

22 I LOI(AC) 3 HCZ NBD FF1 .lCR 20i

23 I LTM(AC) 3 HCZ NBD FFO .lCR 20I
24 ; ILR(R g ) 0 HCZ NBD FFO .lCF 62I

I25
I ILR(R 9 ) 0 HCZ NBD FFO .lCF 02

26 ILR(R g ) 0 HCl NBD FFO .lFL 62

27 ILR(R
9

) 0 HCl NBD FFU J FL U2

28 SUR (A) 15 HCl NBD FF1 JlR OF

29 LHI(T) 0 HCl RDT FFU J lR OF

2/\ SUR(H) 1 5 UCl NED FF1 .lCR 2B

28 CLR(T) 0 HCl NBD FFO JCR 29

2C

2D ACM(AC) 0 HCZ NBD FFO .lCR 2F

2£ AMA(AC) 1 5 HCl NBD FFO .lLL 14

2F SOR(P) 15 HCZ NBD FF1 .l CC 4F

30 SDR(P) 15 HCZ NBD FF1 .lZR OF

31 TlR(A) 8 HCZ INH FFO .lZR 05

32 TZR(A) 8 HCl INH FFO .l lR 04

33 1LR(X) 0 llCl NBD FFO .lZR OB

34 TZR(A) 15 HCZ NBD FFO JZR 05

35 TZR(A) 15 HCZ NBD FFO .lZR 04

36 TZR(W) 8 HCZ INH FFO .lZR 05

37 ILR(X) 0 HCZ NBD FFO .lZR DB

38 TZR(A) 8 HCZ INH FFO .lZR 07

39 TZR(A) 8 HCZ INH FFO .lZR 01

3A TZR(W) 8 HCl INH FFO JZR 04

3B ILR(X) 0 HCZ NBD FFO .l CC DB

3C OSM(S) 15 HCZ NBD FFO .lCC 5C

3D OSM(S) 15 HCZ NBD FFO .lCC 40

3E DSM(S) 1 5 Hez NBD FFO JCC 6E

3F ILR(X) 0 HCl NBD FFO .l ZR DB
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addr functie K-bus FI MCF FO next addr

40 LMI(S) 0 HCZ RWM FFO JCC 70

41 ILR(W) 0 HCZ ROT FFO JCR 44

42 NOP(R
2

) 0 HCZ NBO FFO JFL 02

43 SDR(P) 15 HCZ NBO FF 1 JZR OF

44 LMI(T) 0 HCZ RRM FFI JCC F4

45 ADR(R
8

) 15 HCZ NBO FFO JCC 85

46 SDR(R
S

) 15 HCZ NBO FFI JCC 56

47 ILR(B) 0 BCZ NBO FFO JCR 45

48 SDR(B) 15 STC NBO FFI JZR OC

49 ACM(AC) 0 HCZ NRO FFO J CR 48

4A un (T) 0 HCZ RRM FFI JCR 49

4B ILR(A) 0

I

STC NBO FFO JCC 5B

4C SDR(R
9

) 15 HCZ NBO FFI JCC 3C

4D ILR(X) 0 HCZ NBO FFO JCR 40

4E ACH(AC) 0 HCZ NBO FFO JCR 4C

4F LMI(S) 0 HCZ RRM FFI JZR OE

50 AMA(AC) 15 HCZ NBO FFO JCC 60

51 TZR(T) 8 HCZ INH FFO JFL 52

52 ADR(T) 7 STC NBO FFO JFL 12

53 ILR(A) 0 HCZ NBO FFO J LL 24

5 '+ ALR(R
9

) 1 5 lICZ NBO FFO JRL 7C

55 ALR(R
9

) 15 HCZ NBO FFO JZR OA

56 ILR(B) 0 HCZ NBO FFO JCR 55

57 SDR(R
S

) 15 HCZ NBO FF 1 JCC 47

58 CLR(T) 0 HCZ NBO FFO JCR 59

59 LMI(T) 0 HCZ RIN FFO JCC 69

5A ADR(T) 8 HCZ NBO FFO JCR 51

5B CMA(AC) 0 HCZ NBO FFO JCR 5A

5C ILR(W) 0 HCZ NBO FFO JCR 5D

5D un (S) 0 HCZ RWM FFO JCC AD

5f. SDR(R
8

) 15 HCZ NBO FFI JCR 56

5F LMI(S) 0 HCZ RWM FFO JCR 58
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addr
I

K-busfunctie FI MCF FO .next addr

60 SDR{R
9

) 15 HCZ NBO FFl JPR 30

61 I ALR{R
9

) 15 HCZ NBO FFO JPR 30

6Z I NOP{R
Z

) 0 HCZ NBO FFO JZR OF

63

I
SDR{P) 15 HCZ NBO FFI J ZR OF

64 SDR{A) 15 HCZ NBO FFI JZR OFI
65 I SDR{X) 15 HCZ NBO FFI JZR OF

66 DSH{S) 15 HCZ NBO FFO JCC F6

67 LHI{AC) 0 HCZ RRM FFO JCR 68

6H LCM{AC) 0 HCZ NBO FFO JCC F8

69 LTM{AC) 3 HCZ ROT FFO JCR 6C

6A ACM{AC) 0 HCZ NBO FFO JZR 09

613 ACH{AC) 0 HCZ NBO FFO JRL 7C

6C SOR{vJ) 15 SIC NBO FFI JCR 6D

60 LHI{W) 0 HCZ RRH FFO JCR 6F

6E ILR{P) 0 SIC NBO FFO JZR OD

6F ACH{AC) 0 HCZ NBO FFO JCC AF

70 DSM{S) 1 5 HCZ NBO FFO JCC FO

71 LMI{AC) 14 HCZ NBO FFO JCC 61

72 NOP{R
Z

) 0 HCZ NBO FFO JFL 6Z

73 NUP{R
Z

) 0 HCZ NBO FFO JZR OF

7 Ii lLR{A) 0 HCZ RWM FFO JZR OF

75 ILR{X) 0 HCZ RWM FFO JZH. OF

76 SDR{T) 1 5 HCZ NBO FFl JCR 78

77 LMI{AC) 0 HCZ RRM FFO JCR 79

78 LHI{S) 0 HCZ RRM FFl JCC A8

79 LCM{AC) 0 HCZ NBO FFO JCC F9

7A LMI{S) 0 HCZ RWM FFO JCR 7B

7B OSH{S) 15 HCZ NBO FFO JCC EB

7e LHI{AC) 0 HCZ RRl1 FFO JCC 9C

7D LHI{AC) 0 HCZ RRM FFO JCC 90

7E NOP{R
Z

) 0 HCZ NBO FFO JLL 64

7F LMI{AC) 0 HCZ NBO FFO JLL 74
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addr functie K-bus 1"1 HCF FO next addr

80 NUP(R
2

) 0 HCl NBO FFO JlR OF

81 i 1LR(P) 0 HCZ NBO FFO JCC 71,
82 i 1LR(E) 0 HCZ NBO FFO JCC E2,
83 ! LM1(AC) 14 HCZ NBO FFO JZF B2I

I

84 1LR(B) 0 HCZ NBO FFO JCC 54

85 1LR(B) 0 HCl NBO FFO JCC 55

86

I
1LR(X) 0 SIC NBO FFO JCC 46

87 1LR(X) 0 SIC NBO FFO JCC 57

88 I LM1(R
9

) 0 HCZ R1N FFO JCC 08

89 LM1(X) 0 HCZ R1N FFO JZR 08

8A un (R
9

) 0 HCZ NBO FFO JZR 06

81) LM1(X) 0 II CZ NBO FFO J ZR 06

8C LH1(R
9

) 14' HCZ NBO Fl"O JLL C4

81) ILR(B) 0 HCZ NBO FFO JRL CC

81:: 1LR(B) 0 HCl NBO FFO JCC 5E

81" NOP(R
2

) 0 HCl NBO FFO JZR OF

90 CLR(X) 0 HCZ NBO FFO JCR 91

9 1 CLR(W) 0 HCZ NBO FFO JCC 21

92 SDR(A) 15 HCZ NBO FF1 JLL B4

93 DSM(R
9

) 15 SIC NBO FFO JLL A4

94 1LR(A) 0 HCZ NBO FFO JCR 93

95 1LR(X) 0 HCZ NBO FFO JCR 98

96 TlR(A) 8 SIZ 1NH FFO JCR 95

97 1LR(A) 0 HCZ NBO FFO JCR 93

98 SDR(I) 15 HCZ NBO FF1 JCR 94

99 SDR(R
9

) 1 HCZ NBO FFO JLL 94

lJA 1LR(X) 0 HCZ NBO FFO JCR 99

9B DSM(R
9

) 15 HCZ NBO FFO J LL 94

9C ACt-I( AC) 0 HCZ NBO FFO JLL D4

9D ACM(AC) 0 HCl NBO FFO JLL E4

9E LM1(S) 0 HCZ RRM FF1 JCC FE

9F SDR(R
9

) 15 SIC NBO FFl JPX 80
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addr functie K-bus 10'1 HCF FO next addr

11.0 SRA(T) 0 STZ NBO FFZ JCF 92

A1 SRA(T) 0 HCZ NBO FFC JCF 92

A2 NOP(R
2

) 0 HCZ NBO FFO JZR OF

A3 LM1(W) 8 HCZ NBO FFO J ZR OF

A4 SRA(AC) 0 STZ NBO FFZ JFL 92

A5 SRA(AC) 0 STZ NBO FFZ JCR AO

A6 SRA(AC) 0 STC NBO FFZ JCR A1

A7 ADR(AC) 15 STZ NBO FFO JFL 92

A8 ACM(AC) 0 HCZ NBO FFO JCC B8

AI) NOP(R 2 ) 0 HCZ RWM FFO JFL CA

AA 1LR(B) 0 HCZ NBO FFO JCC 711.

AB SRA(AC) 0 STC NBO FFO JCR AE

AC 1LR(X) 0 HCZ NBO FFO JCR AB

AD DSM(S) 15 HCZ NEO FFO JCR AA

AE LM1(R
9

) 0 HCZ RRM FFO JCC 2E

AF SDR(R
9

) 15 HCZ NBO FF1 JCR AD

I

BO SDR(X) 15 HCZ
1

NBO FF1 JCR B4

Bl ACM(AC) 0 HCZ NBO FFO JRL EC

B2 L!!I(P) 0 BCZ RRM FF1 JCR Bl

BJ NOP(R 2 ) 0 HCZ NBa FFO J RL EC

B4 TZR(\V) 7 HCZ NRO FFO JZF 11.2

B5 1LR(T) 0 HCZ NBO FFO JCR BO

B6 ILR(T) 0 HCZ NBO FFO JCR BO

B7 TZR(W) 7 HCZ NBO FFO JZF A2

B8 UII (T) 0 HCZ RUM FFO JZR OF

B9 AMA(AC) 15 HCZ NBO FFO JCR BA

BA SDR(P) 1 5 HCZ NBD FF1 JZR OF

BB SDR(E) 15 HCZ NBO FF1 JCR BE

BC ADR(R
9

) 15 HCZ NBO FFO JCC AC

BD ILR(R 9 ) 0 HCZ NBO FFO JCF BA

BE UlI(E) 0 HCZ RRM FFO JCR B9

BF ILR(W) 0 HCZ NBD FFO JCC 5F
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addr functie K-bus FI MCF FO next addr

CO ALR(R
9

) 15 HCZ NBD FFO JCR Cl

C1 SOR(R
7

) 15 HCZ NBD FF 1 JCE El

C2 NOP(R
2

) 0 HCZ NBD FFO JZR OF

C3 LHI(W) 8 HCZ NBD FFO JZR OF

C4 ILR(X) 0 HCZ NBD FFO JCR CO

C5 ILR(R 7 ) 0 HCZ NBD FFO JCE F5

C6 NDP(R 2 ) 0 BCZ NBD FFO JZR OF

C7 ILR(R
9

) 0 HCZ NBD FFO JCR C8

C8 ADR(S) 15 HCZ NBD FFO JRL DC

C9 LMl(R g ) 0 HCZ RMW FFO JCC D9

CA NOP(R
2

) 0 llCZ NBD FFO JZR OF

CB LHI (P) 0 HCZ NBD FF 1 JZR OF

CC SDR(R 8 ) 1 5 HCZ NBD FFl JCC BC

co TZR(H) 8 STZ INH FFO JZF 9A

CE LHI(R
9

) 0 BCZ RRM FFO JCC 4E

CF ALR(R
9

) 15 HCZ NBD FFO JCR C9

DO ACM(AC) 0 BCZ NBD FFO JCC 30

Dl XNR(A) 15 HCZ NBO FFO JZR OF

02 ILR(P) 0 lICZ NBD FFO JZR OD

03 ACM(AC) 0 IlCZ NBD FFO JCR 08

04 ANR(A) 15 HCZ NBD FFO JZR OF

05 D RR (A) 15 HCZ NBD FFO JZR OF

D6 CMR(AC) 0 BCZ NBD FFO JCR Dl

D7 ADR(A) 15 BCZ NBD FFO JCC F7

D8 SDR(A) 1 5 BCZ NBD FFl JCC E8

D9 ACM(AC) 0 HCZ NBD FF 1 JCC A9

DA SDR(X) 15 HCZ NBD FFl JZR OF

DB SDR(X) 15 HCZ NBD FF 1 JCR liO

DC LI1I(S) 0 HCZ RRM FFl JCR 03

DO LMI(S) 0 HCZ RRM FF 1 JCC 2D

DE ILR(AC) 0 STC NBD FFO JCR DC

DF LMI(S) 0 BCZ RRM FF 1 JCR DO
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addr functie K-bus FI MCF FD next addr

EO Ull(R g ) 0 HCZ RRM FFO JCC 50

El NUP(R
2

) 0 Bez NBD FFO JZR OF

£2 ADR(R
9

) 15 HCZ NBD FFO JCR EO

EJ LMI(S) 0 HCZ RRM FFl JCR EA

£4 SDR(A) 15 HCZ NBD FFl JZR OF

E5 SDR(X) 15 HCZ NBD FFl JZR OF

E6 DSM(S) 15 HCZ NBD FFO JCC F6

£7 ADR(X) 15 HCZ NBD FFO JCC F7

E8 LMI(S) 0 HCZ RRH FFl JCR E9

E9 ACH(AC) 0 HCZ NBD FFO JCF DA

EA ACM(AC) 0 HCZ NBD FFO JCC ZA

EB ILR(E) 0 HCZ NBD FFO JCC FB

:~c NDP(R
2

) 0 HCZ NBD FFO JLL D4

ED NDP(R
2

) 0 HCZ NBO FFO JLL E4

EE NUP(R
2

) 0 HCZ NEO FFO JZR OF

EF NUI'(1{2) 0 HCZ NBU FFO JZR OF

FO ILR(A) 0 BeZ NBD FFO JCR Fl

Fl U1I(S) 0 HCZ RWM FFO JZR OF

FZ DSM(S) 15 HCZ NBD FFO JCC D2

F3 SDR(B) 15 HCZ NBO FFl JCC E3

F4 ACt-I( AC ) 0 HCZ NBD FFO JCR FA

F5 ALR(R g ) 15 HCZ NBD FFO JCC E5

F6 LMI(S) 0 HCZ RWM FFO JZR OF

F7 NDP(R
Z

) 0 HCZ NBD FFO JFL CZ

F8 ADR(A) 15 HCZ NBD FFl JCR F7

F9 ADR(X) 15 HCZ NBD FFl JCR F7

FA SDR(S) 15 HCZ NBD FFl JCC 4A

F~ LHI(S) 0 HCZ RWM FFO JCR FZ

FC AOI(AC) 0 HCZ NBD FFO JCF BA

FD

FE ACH(AC) 0 HCZ NBD FFO JCR F3

FF DSM(S) 15 HCZ NBD FFO JCC BF



1Z0

Bitpatrooeo

F 6 • •• FO=P1WM 1 07" .01

K r · .KO=PROM 1 00 + PROH Z Or .'05

FC ==PROM 2 °1 4
HCFZ···MCFO=PROM Z 0r •• 01

FCO"'PROM Z 00

FC
Z

FC
3

=PROM 3 03 0z

AC O" .AC 6 ==PROM 4 °6 " '00
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ADDR PROM 1 PROM 2 PROM 3 PROM 4 HEX

Q,ClO;:l...O.O.O 0 nIl () () n n 0,0.. nnnnnno,Q. OMAOJJ.QQ. P1 p1p P4

00

r
10000001 11110001 11110011 11001000 81 F1F CS

01 10100000 00010001 11110011 11110001 AO 1 1 F3 F1
I02 01000110 00010001 11111111 11111010 46 1 1 FF FAI,
!

03 ! 11000101 11110001 11110011 11111010 C5 F1 F3 FA,

04 I 11000101 11110001 11110011 10110001 C5 F1 F3 B1
!

05 ! 11000101 11110001 11110011 10000001 C5 F1 F3 81

06 I 00000001 11111011 11110011 11111010 01 FE F3 FA

07 I 10100000 00010001 11110011 10010001 AO 11 F3 91

08\ 00010111 11110001 11110011 10100000 1 1 F1 F3 AO

09 I 00010000 00010001 11110011 11111111 10 11 F3 FFI
OA I 00110011 11111101 11110011 10110101 3 FD F..; B5

OB I 01011000 00010001 11111111 10010000 58 1 1 FF 90

OC I 00111001 11111101 11110011 11111000 3<'; FD F..; F8

OD I 00101001 11111111 11110011 11101000 2q FF F3 E8

OE 00010111 11110001 11110011 11000000 1 7F1 F3 CO

OF 00100111 11111101 11111111 11000000 27 FB FF CO

10 11000101 11110001 11110011 10101011 C5 F1 F3 AB

11 00111001 11110001 11110011 10010000 39 F1 F3 90

12 01011010 00010000 11111111 10000110 5A 10 FF 86

13 00011001 11110001 11111111 10101011 19 F1 FF~B

14 00111011 11111101 11110011 10100101 3B FD F3~5

15 00010000 00010001 11110011 10010110 10 11 F3 96

16 00111011 11110001 11110011 10001110 3E F1 F..; 8E

1 7 00010000 00010001 11110011 10110110 10 11 F3 1136

18 00000001 11110001 11110011 11001110 01 F1 F3 CE

19 10111011 10011101 11110011 11000101 BB 9D F3 C5

1A 10110101 10010001 11110011 10011110 B5 91 F3 9E

1B 10110100 01110001 11110011 11011110 B4 71 F3 DE

1C 01011110 00010111 11111111 11011110 5E 11 FF IDE

1D 00011000 00011111 11110011 11111011 18 1F F3 WB

1E· 01001100 00010001 11111111 11001000 4C 11 FF C8

1F 10110111 10000001 11110011 11001000 B7 81 F31e8
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I
AUUR I PRO~1 l PROM 2 PRll t'l 3 PROM 4 liE X

10 1).1 "" IV\I1.nl1.t\.Q.Q, (V1i11\.1\'1\'(lI). I\.I1,/V\IV\.Il/\. PI P2 P3lP4

20 OlOOOOOO 00010001 111lllll 1 1 11 1 0 l 0 40 11 FF FA

21 10011001 l1l10001 11110011 11000000 99 F1 F3 CO

22 01011111 10010001 11111111 10000110 5F 91 FF 86

23 10110111 10010001 11110011 10000110 B7 91 F3 86

24 0001001l l1110001 11110011 10110101 13 F1 F~ B5

25 00010011 11110001 11110011 10000101 1J F1 FJ 85

26 00010011 11110001 11110011 10110001 13 F1 F~ B1

27 000100ll 11110001 11110011 10000001 13 F1 F3 81

28 01000000 0001000l 1 1 1 1 1 1 1 1 11111010 40 11 FE FA

29 OOlllOOl lll11011 11110011 11111010 39 FB F3 FA

2A 01001110 OOOlOOOl l l l III l l 11l01ll0 4£ 11 FF EE

213 100l100l l1l10001 ll110011 11001110 99 F1 F3 CE

2C ! 1 l l l III l lllll111 lllll111 11111111 FF FE FF FF

20 I 0OO1011l l1110001 11110011 11111110 1 7 F1 FJ FE
I

2E I 00010110 00010001 11110011 11001011 IE 11 F_ CB

2F I 01000110 00010001 11111111 10010000 4E 1 1 F:E 90

30 01000110 00010001 11111111 11111010 4E 1 1 FE FA

31 10100000 III 10011 11110011 11010010 AC F~ FJ 02~

32 10100000 11110011 11110011 10010010 AC F F 92

33 00000011 11110001 11110011 11101010 13 F1 FJ EA

34 10100000 00010001 11110011 11010010 AO 1 1 F3~2

35 lO100000 00010001 11110011 10010010 AO 11 F3 92

36 10101110 11110011 III 10011 11010010 AE F3 F 02

37 0000001l 11110001 11110011 11101010 03 F1 F ... EA

38 10100000 11110011 11110011 11110010 AO F3 F1 F2

39 10100000 11110011 11110011 11000010 AC F3 FJ C2

3A 10101110 11110011 11110011 10010010 AE F F- 92

3B 00000011 11110001 11110011 10000000 OJ F1 FJ 80

3C 00lO1000 00010001 l1110011 11010000 21:: 11 F-~O

3D 00101000 00010001 ll110011 10010000 H 11 F3 90

3£ 00101000 00010001 11110011 10110000 21:: 1 1F~ BO

3F 00000011 11110cfo1 11110011 11101010 l F1 F ... EA
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ADDR I PRUM 1 PRUM 2 PRUM 3 PRUM 4 HE X

n n (l nll/L/).n. (Ln.ll nil 0.0,0. n..Nl1H)'()'()1'l. N\.O..{\{\.fl..ll.n. PI P2 P P4

40 00101001 11111111 11110011 11110000 29 FFF FO

41 00001111 11111011 11110011 10010110 OF FB F3 96

42 11000101 11110001 11110011 10000001 C5 F1 F~ 81

43 01000110 00010001 11111111 11111010 46 11 FF FA

44 I 00111001 11111101 11111111 11111000 39 FD FF F8

45 I 01110000 00010001 11110011 10001000 70 11 F3 88

46 ! 01010000 00010001 11111111 10100000 50 1 1FFIDO!47 i 00001011 11110001 11110011 11010110 1B Fl F3 06!,
4A FE48 , 01001010 00010000 1 1 1 1 1 1 1 1 10011010 10 9Ai

i
49 I 00010111 11110001 11110011 10001110 1 7 F1 F3 8E

4A 00111001 . 1 1 III 101 11111111 11001110 39 FD FF CE

4B 00000001 11110000 11110011 11010000 01 FO F3 DO

4C I 01010010 00010001 111111·11 11100000 52 11 FI EOI

4D I 00000011 11110001 11110011 10000110 03 F1 F3 86

4E I 00010111 11110001 11110011 10011110 Ii FIF 9E

4F I 01001001 11111101 11111111 10111010 49 FD FF BA

50 00010110 00010001 11110011 10110000 16 11 F~ BO~

51 10111000 11110011 11110011 11010001 B~ F3 F3 D1

52 01111001 00010000 11110011 11000001 79 Ie F' C1

53 00000001 11110001 11110011 10101011 01 F1 F3 AB

54 00010010 00010001 11110011 11111111 12 11 F~ FF

55 00010010 00010001 11110011 10101010 12 11 W3iAA

56 00001011 11110001 11110011 11010110 OB F1 F3D6

57 01010000 00010001 11111111 10010000 50 11 FF 90

58 10011001 11110001 11110011 11001110 99 F1 F~ CE

59 00111001 11111001 11110011 10110000 39 F9 F3 EO

5A 01111000 11110001 11110011 11000110 78 F1 F3 C6

5E 11111111 11110001 11110011 10101110 FF F1 F3AE

5l; 00001111 11110001 11110011 11010001 OF Fl F3 DE

51.) 00101001 11111111 11110011 10101000 29 FF F3~8

5L 01010000 00010001 11111111 10110110 5C 11 FF B6

5F 01001001 11111111 11110011 10001110 49 FF F3 8E
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ADDR PROM 1 PROM 2 PROM 3 PROM 4 HEX

~Q.QO,0.l0/Q., ~ ~ ~ ~ 'V\Jl./L NV\iL(),().(l (). (V'lAL{\.(),{V).(\ P1 IP2 P3 p4

60 01010010 00010001 11111111 11100011 52 1 1FF E3

61 00010010 00010001 11110011 11100011 12 11 F3 E3

62 11000101 11110001 11110011 11111010 C5 n 11:" FA

63 01000110 00010001 11111111 11111U10 46 1 1 FI' FA

64 I 01000000 00010001 11111111 11111010 40 11 FF FA

65 01000010 00010001 11111111 11111010 42 11 FF FA

66 00101000 00010001 11110011 11111000 28 11 F3 F8

67 i 00111011 11111101 11110011 10001110 3B FD FJ 8E

68 I 11110111 11110001 11110011 11111000 F7 F1 F..; F8

69 I 10110111 10011011 11110011 10011110 B7 9B F..; 9E,
6A I 00010111 11110001 11110011 11001010 17 F1 F3 CA

I

6B ! 00010111 11110001 11110011 11111111 17 F1 F3 FF

6e I
01001110 00010000 11111111 11011110 4E 10 FF DEI

j

60 I 00101111 111 1 110 1 11110011 11111110 2F FD F..; FE

6E 00000111 11110000 11110011 11011010 07 FO F:" DA

6F 00010111 11110001 11110011 10101000 1 7F1 F3 A8

70 00101000 00010001 11110011 11111000 28 1 1 F F8

71 00111010 00110001 11110011 10110000 3A 31 F3 BO

72 11000101 11110001 11110011 10110001 C5 F1 F3 B1

73 11000101 11110001 11110011 11111010 e5 F1 F3 FA

74 00000001 11111111 11110011 11111010 01 FF F FA

75 00000011 11111111 11110011 11111010 13 FF F3 FA

76 01011000 00010001 11111111 10001110 58 11 FE 8E

77 00111011 11111101 11110011 11001110 3B FD F3 CE

78 00101001 11111101 11111111 10101000 29 FD FE A8

79 11110111 11110001 11110011 11111000 F7 F1 F3 F8

7A 00101001 11111111 11110011 11101110 29 FF F..; EE

7B 00101000 00010001 11110011 10111000 2~ 11 F3 B8

7C 00111011 11111101 11110011 11001000 3E FD F'1 C8

7D 00111011 11111101 11110011 11001000 3B FD F3 C8

7£ 11000101 11110001 11110011 10111011 C~ F1 F BB

7F 00111011 11110001 11110011 11111011 3B F1 F3 FB
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ADDR P ROt1 1 PROM 2 PROM 3 PROM 4 HEX

(tn. Hnn { ),{1,().{).N),,[).Q lLfl.n.n.N),,[).I\. ().[),(L{).{)J),(\Q PI P2 P ... p4

80 11000101 11110001 11110011 11111010 CS Fl F3 FA

81 I 00000111 11110001 11110011 11110000 07 Fl F3 FOt

82 I 00001101 11110001 11110011 10111000 00 Fl F ... B8
I

83
,

00111010 00110001 11110011 11101101 3.1\ 31 F3 EDI

84 00001011 11110001 11110011 11010000 OB Fl F3 DO

85 00001011 11110001 11110011 11010000 OB Fl F3 DO

86 I 00000011 11110000 11110011 10010000 0_ Fe F~ 90

87 ! 00000011 11110000 11110011 11010000 03 Fe F3 DO

88 I 00110011 1111 100 1 11110011 10000000 3_ FS F'l 80

I
...

89 00100011 11111001 11110011 10001010 23 F9 F3 8A

SA
;

00110011 11110001 11110011 10110010 3_ Fl F_ B2

8B 00100011 11110001 11110011 10110010 2~ Fl F ... B2

8C 00110010 00110001 11110011 10011011 3.1 31 F- 9B

8D 00001011 11110001 11110011 10011111 OE Fl F- 9F

8E 00001011 11110001 11110011 11010000 Of Fl F~ DO

8F 11000101 11110001 11110011 11111010 C.: Fl F- FA

90 10000011 11110001 11110011 11000110 8 ~ Fl F C6

91 10001111 11110001 11110011 10100000 8E Fl F- AO

92 01000000 00010001 III 1 1 1 1 1 11101011 4C 11 FF Ell

93 00110010 00010000 11110011 10101011 32 10 F'l All~

94 00000001 11110001 11110011 11100110 01 Fl F ... E6

95 00000011 11110001 11110011 10001110 0 Fl F'l 8E...

96 10100000 11100011 11110011 11010110 AO E F 06...

97 00000001 11110001 11110011 11100110 01 Fl F E6

98 01011000 00010001 11111111 10010110 58 1 1 FE 96

99 01010011 11010001 11110011 11001011 53 DIF CB

91, 00000011 11110001 11110011 11001110 03 Fl F CE

9E 00110011 11110001 11110011 11001011 33 Fl F CB

9C 00010111 11110001 11110011 11011011 1 I Fl F~ DB

9D 00010111 11110001 11110011 10111011 1 I Fl F BB

9E 00101001 11111101 1 1 1 1 1 1 1 1 11111000 2lJ FD FE F8

9F 01UI00I0 00010000 11111111 1UUU1111 5..: 10 Fl! 8F



Al

A2

A3

A4

AS

A6

A7

A8

A9

AA

AB

AC

AD

AE

AF

BO

B1

B2

B3

R4

as
B6

B7

B8

B9

BA

BB

Be
BD

BE
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PROM 1 PROM 2 PROM 3 PROM 4 HEX

()"OJ) 11.01\.11.0. n 11£\ nl).C).,/ )J1- {\.n.n.n.I1.f\.on (),() (L{l.{ \.1).,j lil. PI P:< P31P4

I 00011101 11100001 11111011 11000101 1[ E1 FBK:S

I 00011101 11110001 1 1 1 101 1 1 11000101 u:: Fl F7 ~S

I 11000101 11110001 11110011 11111010 C· F1 F3 FA
I

00101110 11110001 11110011 11111010 2E F1 F3~A

I 00011111 11100001 11111011 11001001 IE E1 FB C9
I
J 00011111 11100001 11111011 10000110 IF Fl FB 86
I

i 00011111 11100001 1 1 1 110 1 1 11000110 IE El FE C6

1 01111010 00000001 11110011 11001001 711 01 F3 C9
I
]

00010111 11110001 11110011 11101000 1 I F1 F3 E8I

i
1 11000101 11111111 11110011 10011001 CS FE F3'99

I
00001011 11110001 11110011 11110000 OE PI F~ FO-
00011111 11110000 11110011 10111110 1.1' Fe F3 BE

00000011 11110001 11110011 11101110 0_ Fl L EE

00101000 00010001 11110011 10101110 2l: 1 1F3IAE

00110011 11111101 11110011 10100000 r Fl.: F~ AO

01010010 00010001 11111111 11011110 S~ 11 Fl DE

01000010 00010001 11111111 10010110 4~ 11 FE 96

00010111 11110001 11110011 101 1 1 1 1 1 1/ F1 F3 BF

00100111 11111101 11111111 11000110 2 FD FE C6

11000101 11110001 11110011 10111111 C5 F1 F3 BF

10101111 00010001 11110011 10101101 AF 1 1 F .... AD

00011001 11110001 11110011 10000110 1 q PI F .... 86

00011001 11110001 11110011 10000110 1 q F1 F .... 86

10101111 00010001 11110011 10101101 AF 1 1 F· AD....

00111001 11111111 11110011 11111010 39 FF F~ FA

00010110 00010001 11110011 10101110 16 1 1 F3 AE

01000110 00010001 111 1 1 1 1 1 11111010 46 1 1 FF FA

01001100 00010001 11111111 10111110 4C 1 1 FE BE

01110010 00010001 11110011 10101000 72 11 F ... A8

00010011 11110001 11110011 11100101 13 F1 F'.l ES....

00101101 1 1 1 1 1 101 11110011 11001110 2D FD F_ CE

00001111 11110001 11110011 11010000 OF F1 F3 DO
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ADOR PRUH 1 PRU~l 2 PRUM 3 PROM 4 HEX

() {)1 \ () IH LOll}., I\.J ULI t{)J \.I \.1\. ILtU1.11i1.fVln IVU'V1n..nn It PI P2 pl P4

CO 00010010 00010001 11110011 11000110 lL 11 L eb

cl 01001110 00010001 11111111 10110111 4E 11 FF 87

C2 11000101 11110001 11110011 11111010 C5 Fl 1"~ FA

e3 01001110 11110001 11110011 11111010 4E Fl F3 FA

C4 I 00000011 11110001 11110011 10000110 0 1 Fl F1 86! ~

l

cs I 00001111 11110001 11110011 11110111 OF Fl F3 F7

C6 I 11000101 11110001 11110011 11111010 cs Fl L FAI
I

C7 I 00010011 11110001 11110011 10001110 1 1 Fl F3 8E. ~

C8 I 01101000 00010001 11110011 11011111 6E 11 F3 DF

C9 I 00110011 11110101 11110011 11011000 3_ F5 F3 D8

CA I 11000101 11110001 11110011 11111010 CC Fl F FA

C B I 00100111 11110001 11111111 1 1 1 1 1 010 27 Fl 1"F FA

ec ! 01010000 00010001 11111111 111010()0 sc 1 1 FF E8
I

ell ! 10101110 11100011 11110011 110lJllOl AE E' F3 co

C l~ 00110011 11111101 11110011 10lJI0000 3~ f[ 1"3 90

CF 00010010 00010001 11110011 11001110 12 11 F3 CE

DO 00010111 11110001 11110011 11100000 17 Fl F3 EO

D1 11100000 00010001 11110011 11111010 EC 11 F3 FA

D2 00000111 11110001 11110011 11011010 01 Fl F3IDA

D3 00010111 11110001 11110011 10001110 17 Fl F3 8E

D4 10000000 00010001 11110011 1 1 1 1 1 0 1 0 8C 11 F3 FA

os 11000000 00010001 11110011 11111010 CO 11 F3 FA

D6 11111011 11110001 11110011 11000110 FE Fl F3 C6

07 01100000 00010001 11110011 11111000 60 11 F3 F8

08 01000000 00010001 11111111 10111000 4C 11 FF B8

D9 00010111 11110001 11111111 10101000 17 Fl FF1A8

DA 01000010 00010001 11111111 11111010 42 11 FF FA

DB 01000010 00010001 11111111 11011110 42 11 FFIDE

DC 00101001 11111101 11111111 11100110 2CJ FD FF E6

DD 00101001 11111101 11111111 10100000 29 FB FFlAO

DE 00011011 11110000 11110011 10011110 IB Fl F3 9E

DF 00101001 11111101 11111111 10000110 29 FD FF 86
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ADLJRI PRUM I PRUM 2 P RU n ) PRUM 4 HEX

I OJ.)" 11.1 \.J \.11 j) MA)1 \ I \.JUH\. ()J 1A)J l.n.ann. D1J..UUlW1D P1 P2 )) >4

EO 100110011 11111101 11110011 11010000 3' FLJ F3 [)O,
El 111000101 11110001 11110011 11111010 C5 F1 F3 FA

£2 101110010 00010001 11110011 10000110 7L 11 F3 S6

E3 00101001 11111101 11111111 10101110 2q FD FF AE

E4 01000000 00010001 11111111 11111010 4C 1 1FF FA

E5 101000010 00010001 11111111 11111010 42 1 1FF FA

E6 100101000 00010001 11110011 11111000 2t 11 F3 F8

£7 i 01100010 00010001 11110011 11111000 62 1 1 F3 FS

E8 I 00101001 11111101 11111111 11001110 29 FD F1 CEI,
£9 I 00010111 11110001 11110011 11010101 17 F1 F3 D5

EA 00010111 11110001 11110011 10100000 1 I F1 F3 AD

EB 00001101 11110001 11110011 11111000 OD F1 F3 FS

EC 11000101 11110001 11110011 11011011 Co; F1 F3~B

ED
I

11000101 11110001 11110011 lOll1011 C5 F1 F3 P3B

EE 11000101 11110001 11110011 11111010 C5 F1 F3 FAI
EF I 11000101 11110001 11110011 11111010 C5 F1 F3 FA

FO 00000001 11110001 11110011 11000110 01 F1 F3 C6

F1 00101001 11111111 11110011 11111010 2<J FE F3 FA

F2 00101000 00010001 11110011 11011000 28 11 F3PS

F3 01001010 00010001 11111111 10111000 2A 11 FF~8

F4 00010111 11110001 11110011 10101110 1 I F1 F3~E

F5 00010010 00010001 11110011 10111000 12 1 1F3~8

1"6 00101001 11111111 11110011 11111010 Z<J FE F3 FA

F7 11000101 11110001 11110011 10011001 C5 F1 F3 99

F8 01100000 00010001 11111111 11110110 60 1 1 FF F6

F9 01100010 00010001 11111111 11110110 62 11 FF F6

FA 01001000 00010001 11111111 10010000 48 1 1 FF 90

FB 00101001 11111111 11110011 10100110 29 FF F3 A6

FC 00010111 11110001 11110011 11100101 1 I F1 F3 £5

FD 11111111 11111111 11111111 11111111 FE FE FF FF

FE 00010111 11110001 11110011 11100110 1 I F1 F3 £6

F" 00101000 00010001 11110011 11101000 28 1 1F3 £8l'
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