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Samenvatting.===========-

Dit geschrift is het rapport van een afstudeeronderzoek, dat

door W.H.M. Janssen werd uitgevoerd binnen de vakgroep Digitale

Systemen, E.B., van Prof. Ir. A. Heetman, in de perioda van 26 au

gustus 1976 tot 30 augustus 1977, onder laiding van Ir. M.P.J. Ste-

vens.

De titel van het onderzoek was oorspronkelijk: Ontwerp en bouw

van een microprogrammeerbare C.P.U., gebaseerd op de MECL 10800

serie en geschikt voor het I.B.M. 360/370 instructiepakket. Tenge

volge van leveringsmoeilijkheden van de bouwstenen en zelfs van

hun datasheets is afgezien van de bouw. Ook kon niet in detail wor

den ingegaan op de logica, die nodig is om de C.P.U. te realiseren.

Het resultaat is dan ook een boekwerk, dat veel theoretische

overwegingen bevat, die later, bij de realisatie, als richtlijn ge

bruikt kunnen worden. Op plaatsen, waar architecturen worden beschre

ven, wordt zelden tot op het niveau van poorten en flipflops op

dezp. architecturen ingegaan. In verband met de aangekondigde, nieuwe

bouwstenen zou dit zelfs onverantwoord zijn.

De conclusie van dit rapport zou moe ten zijn, dat in feite te

vroeg is begonnen met de toepassing van de nieuwe bouwstenen. Des

ondanks is nu een vooronderzoek voltooid, waarop, bij de uiteinde

lijke komst van de aangekondigde bouwstenen, ingehaakt kan worden.

Op deze manier zal de toepassing de technologie misschien bij kunnen

houden, hetgeen toch vrij zelden voorkomt!

Op deze plaats passen woorden van dank aan al hen, die dit on

derzoek door mentale, financiele of technische steun hebben moge

iijk gemaakt.-ln--dit-kader ben ik allereerst dank verschuldigd aan

mijn ouders en aan het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen te

Groningen. Bovendien dank ik alle leden van staf en personeel van

de vakgroep Digitale Systemen, E.B., voor de prettige sfeer in de

ze ~roep. Hierbij wil ik in het bijzonder noemen Prof. Heetman en

mijn coach, Ir. Stevens, met wie ik in het afgelopen jaar prettig

heb mogen en kunnen samenwerken.

Eindhoven, september 1977.
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Inleidin\S.=========-

Bij de aanvang van dit afstudeeronderzoek (augustus 1916) leef-

de er binnen de vakgroep EB de gedachte om een nieuw, volledig

computersysteem te ontwerpen en te bouwen. Daarmee zou een genera

tie afstudeerders de kans krijgen om zich in de computertechniek in

te werken, terwijl als prettige bijkomstigheid een rekensysteem zou

ontstaan, dat de, in de vakgroep aanwezige, verouderde I.B.M. 360-30

computer eventueel zou kunnen vervangen.

Bij het ontwerp is eerst uitgegaan van een concept als geschetst

in figuur 1. In deze figuur zijn een aantal units aangegeven. Boven

aan vinden we enkele geheugeneenheden, die via een databus zijn ver

bonden met diverse, parallel werkende, centrale verwerkingseenheden.

(= Central Processing Units of CPU's) Onder in deze figuur vinden

we de verschillende devices, zoals bijvoorbeeld tapeunits, discunits

en regeldrukkers, elk met hun eigen device controller (DC). Daze

device controller is, eventueel met nog een of meer device control

lers samen, gekoppeld via een buffergeheugen aan een channel con

troller (CC). De mogelijkheid om meerdere device controllers aan

een channel controller te koppelen is vooral voordelig voor lang

zame devices, zoals papierbandponsers. Opgemerkt dient te worden,

dat ook de device controllers voor alle typen devices identiek zijn:

Ze zijn slechts verschillend door hun microprogramma. Elk device

heeft natuurlijk wel zijn specifieke hardware. (Parallel-serie-omzet

ters e.d.)

Om de verschillende eenheden met elkaar te laten converseren

is een centraal blok "switch matrix" gepland met een commandoketen,

waarover de verschillende units elkaar opdrachten en meldingen kun

nen geven. Bij dit concept is het mogelijk om data direct van device
--~-_.~.._.._----------_._- - ---------

i naar device j te sturen, bijvoorbeeld van een disc naar een regel-

drukker, zonder dat een C.P.U. zich daarmee bezig moet houden.

Vergelijken we dit concept met het concept van het I.B.M. 360

systeem, figuur 2 (uit lit. 1), dan is het nieuwe concept waar

schijnlijk flexibeler, omdat het als een volledige matrix zal worden

uitgevoerd, in tegenstelling tot de 360, die een boomstructuur be

zit en de communicatie via de C.P.U. verzorgt. In figuur 3 (uit

lit. 2) is een soortgelijk logisch structuurschema van de I.B.M.

370 gegeven: hierin zien we, dat hier voor geheugen, C.P.D. en

kanaalcontrollers ook a1 een matrixstructuur is gekozen, terwijl de
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devices via multiplexerkanalen zijn gekoppeld aan de kanaalcontrol

lers. Als in dit 370-concept elk device zijn eigen devicecontroller

krijgt, en elk snel device zijn eigen, aparte kanaalcontroller, dan

lijkt dit systeem erg veel op ons eerste systeemconcept.
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In een later stadium is dit eerste concept wat uitgebreid. In

de beschrijving van het eerste concept werd de commandoketen ge

noemd. Uit een aantal overwegingen, waaronder die van snelheid en

flexibiliteit, werd beslist om de commandoketen te vervangen door

een oommandomatrix. Voor de motivaties achter deze beslissing en

voor een beschrijving van de exacte werking van deze matrix verwijs

ik naar het afstudeerverslag van P. Matthee. Voor het gedeelte van

het systeem, dat ik zal beschrijven, maakt de precieze vorm van

systeemcommunicatie geen verschil.

Het ontwerp van het totale, complexe systeem is niet door "n

persoon te doen binnen een zinvolle periode, vandaar dat het sys

teem is opgedeeld in parten waaraan door verschillende afstudeer

ders gewerkt zal worden.

Mijn opdracht is: het ontwerpen van een C.P.U. met bijbehorende

interface. Deze C.P.U. moet gebaseerd worden op de LSI-Ie-serie

MECL 10800 van de firma Motorola en zal geschikt moe ten zijn voor

de I.B.M. 360/370 instructieset. Dit laatste houdt in, dat de ar

chitectuur de realisaties van de I.B.M.-instructies op eenvoudige

wijze mogelijk moet maken.

In de volgende hoofdstukken zal ik eerat de taak van een C.P.U.

beschrijven, met daaruit volgend een globale opzet (functioneel)

voor de logica. Deze eerste opzet zal niet pretenderen volledig

te zijn, doch is bedoeld ala eerste kennismaking met de elementen,

die we in een C.P.U. kunnen verwachten. (Hoofdstuk I)

In het tweede hoofdstuk zal ik dieper ingaan op de diverse bouw

stenen, die Motorola in de MI0800-serie heeft aangekondigd. Dat

geldt dan voor zover de datasheets aanwezig zijn. De beschouwing

-van ae bouwstenen zal ik als basis gebruiken voor de daarop volgen

de hoofdstukken.

In hoofdstuk III zal dan eerst gedetailleerd een C.P.U.-concept

worden gegeven, en in hoofdstuk IV en volgende worden de diverse

eenheden uitgewerkt.

Bij de uitwerking van de eenheden zal, noodgedwongen, slechts

sumier aandacht worden besteed aan het moeilijke probleem van de

timing: Voor deze timing is door Motorola een bouwsteen aangekon

digd (MC 10802) met heel mooie trefwoorden, doch (nog) zonder vol

doende specificaties. Het leek ons beter om dit IC af te wachten

dan om zelf, met losse poorten en flip-flops, een timing te verwe-
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zenlijken.

Tot slot wil ik in deze inleiding uitdrukkelijk opmerken. dat

de beschreven logica slechts een voorstel tot bouw van een C.P.U.

is, en niet in hardware is gerealiseerd. De realisatie was oorspron

kelijk wel inbegrepen in de afstudeeropdracht. maar door leverings

moeilijkheden van zowel datasheets als van de IC's zelf moest hier

van worden afgezien.

~~~~~--~~~-_._---_.__.~---
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Conclusie.
=========

I
i

De lezer heeft in dit rapport vaken kunnen merken, dat tengevol-

ge van het niet aanwezig zijn van een datasheet van een bouwsteen,

het betoog moest worden afgebroken. De eerste conclusie van dit

verslag moet dan ook zijn, dat te vroeg is begonnen met het zoeken

van toepassingen voor de MI0800-bouwstenen.

Dit is geenszins een beleidsfout van de vakgroep E.E.t Bij het

begin van dit onderzoek, in augustus 1976, zag het er allemaal zeer

veelbelovend uit, met tijdschema'a, die de leverbaarheid van de laat

ste bouwstenen uit deze serie voor het eerste kwartaal van 1977

aankondigden. Nu, in augustus 1977, zijn daarentegen nog slechta 2

van de 9 bouwstenen in Nederland leverbaar!

Het gevolg is een verslag, dat theoretische en filosofische ba

siskennis verschaft, op basis waarvan een C.P.U. ontworpen kan wor

den. Eij beschrijvingen van architecturen wordt deze basiskennis toe

gepast in de logica. De logica-architectuur is vaak beInvloed door

de genoemde MI0800-I.C.'s. Het is meestal niet moeilijk om de archi

tectuur aan te passen aan andere logica-soorten. Het zal daarbij

echter niet meevallen om de bijzonder krachtige Ml0800-slices te

vervangen!

De tweede conclusie is dan ook, dat de inhoud van dit rapport

ale een mogelijk richtlijn gezien kan worden voor een C.P.U.-ontwerp

in het algemeen. Mocht het MI0800-project van Motorola niet door

gaan, dan is dit verslag dus toch niet geheel waardeloos.

~---- tmiien echter alledDotfwstenelr~Teverbaarwordeii~ zal, met niet

al te veel moeite, een C.P.U.-realisatie met dit rapport geconstru

eerd kunnen worden. In dit opzicht loopt, in dit vooronderzoek, de

toepassing nou eens vooruit op de technologie!
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I een C.P.U.====_=m==_

In dit eerste hoofdstuk wordt de taak van de C.P.U. (= Central

Prooessing Unit, oentrale verwerkingseenheid) uiteengezet. Uit de

ze beschouving zal een 'ruw basissohema worden afgeleid voor de in

terne funoties van de C.P.U.

Wat doet een C.P.U. precies? Een C.P.U. is de uitvoerende een

heid van het rekensysteem: hier vindt het echte "rekenwerk" (beter:

dataverwerking) plaats. Als dataverwerking als hoofdtaak van een

rekensysteem gezien wordt, dan is de C.P.U. het voornaamste onder

deel van dat systeem: de overige eenheden binnen het systeem, de

vioes, geheugens, oommunicatieverbindingen enz., dienen om het de

C.P.U. mogelijk te maken zijn taak uit te voeren.

Voor het uitvoeren van zijn taak heeft de C.P.U. data nodig. De

rest van het systeem zorgt voor in- en uitvoer van die data, en

bergt de data op in een, voor de C.P.U. liefst snel en eenvoudig

toegankelijk, werkgeheugen. In het, in de inleiding geintroduceer

de, systeemconcept zal de C.P.U. zich nauwelijks met deze data-op

slag en datatransporten bemoeien: de C.P.U. zal soms het transport

opdragen, maar verder aannemen dat het correot wordt uitgevoerd.

Binnen de data onderscheiden we een tweetal typen, die er ech

ter preoies eender uitzien. Allereerst zijn er de instruoties. Dit

zijn geoodeerde deelopdraohten voor de C.P.U. Een voorbeeld daar

van is: "tel de inhoud van intern register i op bij die van regis

ter j en sohrijf het resultaat terug in register i". Wat hier met
-- ----,._-_.--- -_..__ .._._---'._-----

veel woorden is omsohreven, staat als een instruotie van enkele

bits in het werkgeheugen. (Bij I.B.M. 360/310 zouden dat 16 bits

2 byte zijn.)

Het tweede datatype wordt gevormd door de operanden: dit is de

data, waarop de bewerkingen, die de instructies bevelen, worden

uitgevoerd. In het genoemde voorbeeld van een instructie werden

inhouden van interne registers als operanden gebruikt. Een hier

passend instruotievoorbeeld is: "tel de inhoud van geheugenplaats

X op bij die van plaats Y en sohrijf het resultaat in X terug". Ge

heugenplaatsen X en Y bevatten nu de operanden voor de instructie.

Wat een C.P.U. nu doet is niets anders dan het een voor een in

de juiste volgorde ophalen van de instructies, en het uitvoeren
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ervan.

De instructies vormen tesamen een programma. In normale werktoe

stand voert een C.P.U. dus een programma uit. Er zijn echter inci

denten, die een programma kunnen onderbreken. Deze incidenten wor

den interrupts genoemd. De interrupts kunnen zowel binnen als bui

ten de C.P.U. ontstaan. Een interne interrupt is bijvoorbeeld "over

flow", een externe kan zijn het gereed komen van een opgedragen da

tatransport.

Na het binnenkomen van een interruptie moet er actie door de

C.P.U. worden ondernomen. Deze actie moet z6 worden uitgevoerd,

dat op een later tijdstip in het onderbroken programma kan worden

teruggekeerd. Bij een externe interrupt is de actie:

- 1: Redt de informatie, die bij terugkomst in het onderbroken pro

gramma weer nodig is. Die informatie omvat: inhouden van in

terne werkregisters, de inhoud van het st&tusregister (dit

bevat conditievlaggen zoals het teken van het resultaat van

de laatst uitgevoerde optelling), het programmamasker en het

adres van de volgende uit te voeren instructie.

- 2: "Service" de opgetreden interrupt.

- 3: Haal de geredde informatie terug en

- 4: ga door met het onderbroken programma.

Een opmerkzaam lezer zal uit de bovenstaande actiebeschrijving

concluderen, dat een externe interrupt aIleen gehonoreerd mag wor

den als de lopende instructie helemaal is afgewerkt, en het adres

van de volgende instructie is bepaald. Immers: als de lopende in-

---s-tructle halverwege wordtafgebrOlCen--;bijvooroee-ld tussen het op

halen van twee operanden in, dan wordt het veel moeilijker om, na

interruptservice, de executie correct te hervatten.

N.B.: Elke instructie bestaat uit een aantal onderdelen, zoals:

ophalen van de instructie, ophalen van de operanden enz. Bij de

interne besturing worden dit soort stappen ook in een soort instruc

ties bestuurd. Ter onderscheiding op plaatsen, waar verwarring

megelijk is, worden deze interne instructies microInstructies ge

noemd, en de instructies, die de C.P.U. uit zijn werkgeheugen op

haalt, heten macroInstructies.

Een externe interrupt wordt dus gehonoreerd op macroInstructie

niveau!

De interne interrupties zullen later in dit verslag worden be

schreven met de bijbehorende actie. Ook zal nog op de externe in-
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terrupts terug worden gekomen b~ de beschouwing van de plaats van

de C.P.U. in het systeemconcept.

Er zal nu getracht worden om, met de bovenstaande, sumiere ken

nis van interrupts, een grove architectuur af te leiden voor een

C.P.U. Dit zal ook gebeuren aan de hand van de diverse stappen bin

nen een macroInstructie.

De executie van een macrolnstructie gebeurt als geschetst in

de volgende "flowchart":

!
haal

macrolnstructie
uit p,-eheugen

1
decodeer de

macrolnstructie

J,

bereken de
operandadressen

J,
haal

'r- operanden
uit geheugen

1

voer operatie uit

!
-_._- schrijf hrt-

resultaat terug
naar geheugen

1
bereken

adres van de vol-
,ll.'ende instructie

neen is er
!' een externe in-

terrupt?

ja

service de
interrupt

J.

fase 1

fase 2

fase 3

fase 4

fase 5

fase 6

fase 7

fase 8

fase 9

figuur I-I
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De, in figuur 1-1 gegeven, graad van detaillering is voorlopig

voldoende voor deze beschouving.

De fases van de instructie-cyclus rechtvaardigen enkele functi

onele eenheden:

- fases 1, 4 en 6 vragen om een blok, dat de communicatie met het

geheugen zal verzorgen. Dit blok heet "Memory Interface". (Zie

figuur 1-2)

- fase 2 vergt een instructiedecoder. In figuur 1-2 is dit gecom

bineerd met een mechanisme, dat interrupts detecteert, en dit

doorgeeft aan de besturing.

- fases 3, 5 en 7 vereisen een eenheid, die arithmetische en logi

sche operaties kan uitvoeren. Deze eenheid is de A.L.U., het

geen een afkorting i$ voor "Arithmetic and Logic Unit".

Een aantal eenheden uit figuur 1-2 zijn nog niet genoemd.

De Matrix Interface volgt uit de systeemarchitectuur: de C.P.U.

heeft een verbinding met de matrix te onderhouden. In de figuur

is de matrix-verbinding nog geschetst met een databus en een com

mandoketen. (Volgens het eerste systeemconcept uit de inleiding.)

In de detail-uitverking van het C.P.U.-concept zal dit vorden aan

gepast aan het nieuvere systeemconcept.

Elke C.P.U. heeft intern een aantal verkregisters. Deze vinden

ve hier terug in de Register File. In de file kunnen operanden,

die vaak nodig zijn, of die achtereenvolgens meerdere beverkingen

moeten ondergaan, tijdelijk vorden onthouden. De file versnelt de

werking van de~~~~omdat hij _Y.ae.L.ane.ller toegankelijk is dan

het verkgeheugen. (Temeer, omdat de file operanden in het verkfor

maat van de C.P.U. bevat, tervijl de operanden uit het verkgeheugen

veelal nog geformatteerd moeten vorden.)

Een zeer belangrijk blok in het C.P.U.-ontverp van figuur 1-2

is een hoeveelheid foutendetectielogica. Deze logica bevindt zich

verspreid over de C.P.U. Voor de duidelijkheid is dat in de figuur

schematisch verzameld in een blok, error detector. Dit blok is des

te belangrijker, omdat in dit C.P.U.-ontverp geverkt gaat vorden

met de zeer snelle Emitter Coupled Logic. (E.C.L.)

De interne communioatie gaat via de databus. Hierover kan in

principe elke eenheid met elke andere eenheid converseren.

De laatste,nog ongenoemde blokken uit figuur 1-2 kunnen samen

gevat vorden onder "besturing". De bedoelde blokken zijn: timing,
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sequencer en control memory. De functie van de timing is het ver

zorgen van de diverse kloksignalen voor de logica in het systeem.

Voor de functiebeschrijving van sequencer en control store wordt

verwezen naar het volgende hoofdstuk, de paragraaf over de MC 10801

sequ.ncer slice.

Dit completeert figuur 1-2 en daarmee de introductie van de

functionele eenheden, die in een C.P.U. te verwachten zijn. Figuur

1-2 is verre van volledig wat betreft verbindingen tussen de diver

se blokken. Ook zullen in het uitgewerkte C.P.U.-ontwerp wat meer

functies worden toegevoegd, en soms enkele van de functies uit fi

guur 1-2 worden samengevoegd. De hoofdtaak van dit hoofdstuk, het

bekend maken van de lezer met de voornaamste deelfuncties van een

C.P.U., is echter bereikt.

In hoofdstuk II zal, via de door Motorola aangekondigde E.C.L.

I.C.'s, dieper op een aantal C.P.U.-functies worden ingegaan. De,

hopelijk verduidelijkende. tekst zal in de daarop volgende hoofdstuk

ken oak als basis worden gebruikt voor de verdere beschouwingen.
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II De bouwstenen MI0800.
====================

De Motorola MI0800 familie Emitter Coupled Logic (ECL) IC's is

een bijzonder krachtige serie LSI bouwstenen. (LSI = Large Scale

Integration) Elke bouwsteen uit deze serie is ontworpen om een be

langrijke systeemfunctie te verrichten, en gezamenlijk vormen ze een

LSI basis bij het ontwerp van "processoren-op-maat".

De circuits kunnen kortweg als voIgt worden beschreven:

- snel: microinatructietijden korter dan 75 nanoseconden

- microprogrammeerbaar: systeeminstructies kunnen worden geoptima-

liseerd en bijna elke instructieset kan worden geemuleerd

- MECL 10000 compatible: aIle ECL poorten, convertors, flip-flops

enz. uit de MECL 10000 (Motorola), FIOK (Fairchild) en ECL

10000 (Signetics) series kunnen worden gebruikt in combinatie

met deze MI0800 bouwstenen.

- functioneel opgesplitst: aparte ALU, sequencer, memory interface

enz.

- flexibel: elke gebruiker kan "zijn systeem" zo complex of eenvou

dig maken als hij zelf wil, omdat elke functie in "plakjes"

van 4 of 8 bits wordt gegeven.

Het door Motorola aangekondigde pakket IC's bevat de volgende

functies:

MC 10800

MC 10801

MC 10802

-- ·~··----MEt±aae3---

MC 10804

MC 10805

MC 10806

MC 10807

MC 10808

4 bit ALU slice

4 bit microprogram control function (sequencer)

timing function

memoLy~teLface function (4 b~t breed)

ALU extender

bus translator (8 bit + parity generator/checker)

dual address register file (32 x 9 bit)

peripheral controller

mul tibi t shifter

Van de meeste van deze componenten is nog niet meer bekend dan

de naam, zoals hierboven beschreven. De bouwstenen waarvan weI

meer bekend is zal ik in het navolgende beschrijven.
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De meeste rekenkundige en loglsche bewerkingen in een C.P.U.

worden in de rekeneenheid (Arithmetic and Logic Unit, ALU) uitge

voerd. Tot deze bewerkingen horen rekenkundige operaties als optel

len, aftrekken en vergel~ken, samengestelde rekenkundige opera ties

zoals vermenigvuldigen en delen, en logische operaties als AND,

OR, EXCLUSIVE OR, INVERT ep SHIFT. Bove,ndien moeten rekenkundige

operaties in verschillende getalrepresentaties en getalformaten

uitgevoerd kunnen worden. Mogel~ke getalrepresentaties z~n binair

(fixed en floating point) en Binary Coded Decimal (BCn); enkele

mogelijke formaten zijn: een woord (single precision) of twee of meer

woorden (double of extended precision). Een woord is daarbij meestal

8, 16 of 32 bits.

De MCI0800-s1ice is bedoeld als een belangrijk onderdeel van een

complexe ALU. De MCI0800 kan een groot gedeelte van de bGvengenoem

de functies uitvoeren met operanden van 4 bits. Omdat 4 bit erg

weinig is voor een operand, is deze bouwsteen z6 ontworpen, dat

meerdere van deze ALU-slices (="plakjes") parallel een groter ope

randformaat kunnen hanteren. Indien meer dan 2 van deze slices pa

rallel worden gebruikt, verdient het aanbeveling om gebruik te ma

ken van een extern "carry-look-ahead"-circuit (een circuit, dat

snel carrys kan berekenen voor meer significante slices), zoals

bijvoorbeeld de MCI0179 uit de MECL 10000 serie.

Door n van deze plakken te gebruiken, is het mogelijk om te re

kenen met operanden van 4n bits. Een gangbare waarde voor n is 2,
if or-e-;---'''----'--'' ._...... -_._ ......

Het hart van de MCI0800 wordt gevormd door de 4 bit brede adder.

Deze adder (opteller) kent 3 operatiemodes: binair optellen, BCD

optellen en logisch "optellen". (zie fig. II-I)

Bij binair optellen mogen beide operanden aIle 16 combinaties

van 4 bits zijn. De output van de adder wordt nu:

F = (OPERANDI + OPERAND2 + Carry in)modulo 16.

Bovendien treedt een Carry out op als de bovenstaande uitdrukking

tussen haakjes groter dan of gelijk is aan 16.

Bij BCD optellen mag elke operand de binaire codes 0000 tot en

met 1001 aannemen. Dit zijn de binaire representaties voor de deci

male cijfers 0 tot en met 9. De output is nu in formule:
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OPERAND 2

figuur 11-1

lAS 11 AaO:er

0 BCD-mode
1 binaire mode

tabel 11-1

o
1

Q er

Logische mode
Ari thmetische

Cin

F = (OPERANDI + OPERAND2 + Cin)modulo 10.

Hier treedt een carry out op als de vorm tussen haakjes groter of

gelijk 10 is.

BiJ logisch "optellen" tenslotte, mogen beide operanden weer aIle

binaire waarden aannemen. De output wordt nu berekend door van bei

de operanden de corresponderende bits modulo 2 (=exclusive or, no

tatie $) bij elkaar op te tellen. In formule:

F(i) = OPERAND1(i) $ OPERAND2(i).

Carrys worden in deze mode niet gebruikt of gegenereerd.

OpmeIking. tot nu--tuB- is hat nog uniek, ITat een ALU-bouwsteen

direct BCD kan optellen! Dit geeft ook een dwingende reden om de

slices een veelvoud van 4 bit breed te maken. (Hier dus het mini

mum van 1 x 4 bit.)

Zoals reeds eerder vermeld, is de bouwsteen geschikt om "gere

gen" te worden tot een 4n brede ALU met n = aantal parallelle bouw

stenen. Vandaar dat een aantal "service"-draden zijn toegevoegd aan

de adder. Twee van deze draden, de in- en uitgaande carry, Cin en
I

Cout, heb ik al vermeld bij de operatiemodes. Nog twee belangrijke

outputdraden zijn PG en GG. (Zie figuur 11-1) Dit zijn resp. de dra

den "Carry Propagate" en "Carry Generate". Deze draden worden aan

gesloten op een oarry-look-ahead-circuit en maken snelle carry-be

rekening mogelijk.
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PG en GG zijn functies van de beide operanden, OPERANDI en OPE

RAND2 en niet van Cin:

De propagate draad geeft aan, dat de som van beide operanden

de maximum outputwaarde heeft. In binaire mode is dat 15, in BCD

mode 9. Als propagate PG=l 6n er komt een carry in binnen, dan is

er ook een carry out. Een carry in wordt dus doorgegeven, vandaar

de naam "carry propagate".

De generate draad geeft aan, dat de som van de operanden groter

is dan 15 (binaire mode) of 9 (BCD mode). Ala generate GG=l, dan

is er due altijd een carry out, ongeacht de binnen komende carry.

Ook de naam "carry generate" is dus duidelijk.

Combineren we de functie van propagate en generate, dan kunnen

we de volgende formule opschrijven voor de uitgaande carry:

Cout = GG + ( PG • Cin ),

waarin + een OR voorstelt en • een AND. De functie uit bovenstaan

de formule wordt uitgevoerd door een carry-look-ahead-circuit.

De laatste twee servicedraden zijn ParCar = pariteit van Cin en

de drie interne carrys en OF = overflow. Ook deze zijn terug te vin

den in figuur II-I.

Met behulp van ParCar kunnen we enige foutendetectie bedr~ven.

Bij een binaire optelling moet namelijk altijd gelden:

P(som) = P(OPERANDl) • P(OPERAND2) • P(carrye).

p( ) is daarbij een notatie voor "pariteit van". (Zie lit. 3: Col-

legedictaat "Foutendetectie en -diagnostiek", Prof. Ir. H.v.d.Weg.

Hierin is ook meer te vinden over carry-look-ahead-schakelingen e.d.)

__g_ll.~erking:~__5'_fl:r-g~!".- lev~:r-~_ b~_~_~~ I_g!l-!le_~ll_zinvolle informatie _

in binaire mode!

De overflow draad OF tenslotte geeft een overflow indicatie.

Overflow treedt op als de voorste bits van de operanden allebei 0

of allebei 1 zijn en de voorste bit van de som juist de tegengestel

de waarde heeft: B~ 2-complement notatie van negatieve getallen

geeft de voorste bit van een getal het teken aan: een 0 voor + en

een 1 voor -. Als nu de som van twee positieve getallen een nega

tief getal oplevert, of omgekeerd, dan hebben we te maken met over

flow en wordt OF=l.

Ook de overflow is aIleen zinvol in binaire mode.

Het tot zover besproken stuk logica kan nog niet erg veel: niet

meer dan 3 functies. De eerste kleine uitbreiding is een complemen-
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tar voor een van de ingangen van de adder, zie figuur 11-2.

A 11

OPERAND 1

1'5,9 1 5
COMPLE
~1ENTER

OPERAND 2

tiguur 11-2

Cin

lAs 10 AS 11 complementer compl.+adder

0 0 9-complement BCD aftrekken
0 1 I-complement bin. aftrekken
1 0 transparant BCD optellen
1 I transparant bin. optellen

Met AS 12 = I

tabel 11-2
...__._._ ....__...._-----

De complementer, bestuurd door 2 draden, AS 10 en AS 11, kan

naar keuze de input op 3 manieren naar de output doorschakelen:

- 1 normaal doorlaten

- 2 I-complement, dat is elk bit inverteren

- 3 9-complement, aIleen van de binaire combinaties 0000 tim 1001.

Door het toevoegen van deze complementer is het pakket mogelijke in

structias verdubbaId: hat is nu ook mogelijk om af te trekken, dat

is in feite het optellen van het 2-complement of het 10-complement

van OPERANDI b~ OPERAND2. Deze complementen worden gemaakt uit resp.

het I-complement en het 9-complement met een carry in op de minst

significante plaats.

De schakeling tot dusver heeft nog de onprettige eigenschap,
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dat OPERANDI aIleen van OPERAND2 afgetrokken kan worden, maar niet
f

omgekeerd. De vo1gende aanvu11ing is dan ook voor de hand 1iggend:

zie figuur 11-3.

AS 2
AS 3

AS 10

AS 11

OPERAND

MASK
MUX

OPERAND 2

AS 0
Y INPUT , .. ------------~1

MUX • AS 4

AS 12
Cout
PG
GG
ParCar

OF

F

Cin

figuur 11-3

~S 2 AS 3 out put MASK MlDC

0 0 OPERANDI 'AND' OPERAND2
0 1 OPERANDI
1 0 OPERAND 2
1 1 OPERANDI 'OR' OPERAND2

lAs 4 AS 0 AS 1 output Y INPUT MUX

0 0 0 0010 (plus 2)
0 0 1 nonsena
0 1 0 nons ens
0 1 1 1110 (min 2)
1 0 0 0000
1 0 1 OPERANDI
1 1 0 OPERAND2
1 1 1 1111

tabe1 11-3 a,b
Zoa1s uit het aanta1 besturingsdraden is te zien, kunnen de twee

toegevoegde multiplexers (afgekort MUX) iets meer dan al1een kie-
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zen tussen OPERANDI en OPERAND2: voor deze simpele keuze zou een

draad voldoende geweest zijn.

Laten we eerst de linker multiplexer, de MASK MUX eens bekijken:

deze geeft de keuze uit beide operanden apart plus nog de AND en

de OR van de operanden. Deze AND en OR geven een flinke uitbreiding

van de set logische operaties.

De rechter multiplexer, de Y INPUT MUX, is nog iets luxueuzer:

deze geeft de keuze uit beide operanden plus nog een viertal vaste

bitpatronen. (zie tabel II-3 b) Deze patronen kunnen worden aange

baden om veel gebruikte operaties, zoals OPERAND ~l en OPERAND ~2,

te kunnen uitvoeren zonder extern een masker op te moeten halen.

De beschikking over deze bitpatronen breidt de set arithmetische

instructies dus weer aanzienlijk uit.

(Overigens vind ik de namen van de multiplexers verwarrend: als

de namen verwisseld zouden worden zou het resultaat veel logischer

zijn. )

Resumerend hebben we tot nu toe een brok logica, dat een grote

set logische en arithmetische operaties kan uitvoeren:

- Logisch: aIle 16 mogelijke functies van 2 operanden (inclusief

ontaarde functies als logisch 0 en logisch 1)

- Binair: 2-complement optellen, aftrekken, inverteren; increment

en decrement met 1 of 2

- BCD: 10 complement optellen, aftrekken, inverteren, increment

met 1 of 2

__ L.&.:t..e1L we nu~ens_Y~:rde:r kijken naar complexere rekenkundige ope

raties zoals vermenigvuldigen en delen. Deze functies kan de logica

tot dusver niet uitvoeren, de hele slice kan dat trouwens evenmin.

Als we nu niet gebruik maken van hardware multipliers en dividers

(16 x 16 bit mUltipliers zijn zelfs al als IC in de handel!), dan

moet gebruik worden gemaakt van de oude methode: herhaald optellen

en schuiven. Met deze methode wordt steeds een volgend tussenresul

taat van een product of quotient bepaald door een operand bij het

vorige tussenresultaat op te tellen, en daarna alles een bit naar

links of rechts te schuiven. (Afhankelijk van vermenigvuldigen of

delen. )

Hoewel de MCI0800-s1ice dus niet direct in staat is om een pro

duct of quotient te berekenen, is hij toch weI berekend op de hier-
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boven beschreven methode. Om het schuiven mogelijk te maken is om

te beginnen een schuifnetverk aan de 10gica toegevoegd, zie fig.

11-4.

AS 0
MASK
MUX

...t:Ml...........t.I---1.. 1 I 5 , 9 I 5

........--1.........,.... COMPLE
MENTER

Y I NPUT ... .!:lA~l

MUX, AS 4

SHI FT

NETWORK

Cin

-1

F

._------_.__ .•._~.,._-_._--

figuur 11-4

~S 13 AS 14 shift mode

0 0 shift left
1 0 no shift
0 1 logic shift right
1 1 arithmetic shift ri~ht

tabel 11-4

Dit schuifnetverk kent 4 schuifmodes:

- 1 niet schuiven: netverk is transparant

- 2 schuiven naar links
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- 3 schuiven naar rechts

_ 4 arithmetisch schuiven naar rechts

Bij het schuiven worden de draden R-I en R4 als serie input en out

put gebruikt. Beide draden kunnen zowel input als output zijn, af

hankelijk van de schuifmode:

ad 2) schuiven naar links: R-l is input, R4 is output

ad 3) schuiven naar rechts: R4 is input, R-l is output

ad 4) arithmetisch schuiven naar rechts: in dit geval is R-I de

output, de R4-draad wordt echter niet als input gebruikt.

Bij deze schuifmode wordt de voorste bit gerepeteerd: dit

staat bekend als nsign extension".

Als we een woord van 4n bits (n=aantal slices) een plaats

arithmetisch naar rechts willen schuiven, dan moet worden

opgelet, dat aIleen de meest significante slice een arith

matische shift uitvoert en dat aIle andere slices een ge

wone schuifslag naar rechts maken.

Ook het shiftnetwerk heeft weer een aantal outputdraden waarop

informatie over het rekenresultaat beschikbaar komt: met een draad,

ZD, wordt een "all zero detect n gegeven. Een tweede draad, ParRes,

geeft de pariteit van het schuifresultaat. (De vier bits worden mo

dulo 2 bij elkaar opgeteld: ParRes is dus 1 als de pariteit oneven

is.)

De overflowdraad, OF, is al gedeeltelijk beschreven bij de adder.

In hat schuifnetwerk wordt bij het schuiven naar links een overflow

gegenereerd wanneer op de meest significante plaats de inschuiven

de bit en de uitschuivende bit van elkaar verschillen. Deze over

-£-l·GW······:v-an--R-e-t- schuifnetwerk·wordt ge'OR'd met ·de-·overflow van de

adder en aldus gecombineerd komt uit de slice een overflow beschik-

baar.

AIleen de overflow van de meest sigificante slice levert zinvol

Ie informatie.

Nadat het sohuifnetwerk is toegevoegd ten bate van (onder andere)

vermenigvuldigen en delen, ligt de volgende functionele uitbreiding

voor de hand, zie fig. 11-5. De belangrijke toevoeging waarop hier

gedoeld wordt is de accumulator, rechts in de figuur. Deze accu

mulator kan gebruikt worden om het tussenresultaat te bewaren bij

iteratieve arithmetische bewerkingen.

De accumulator is een geklokt register dat de input overneemt

op de positieve flank van de klok (elk: v~n Vol-+Voh). In aIle an-
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~ ~... --,~ ,~

1J ~ ~

AS 16 A INPUT -.. LATCH MUX ~
'----

I,
W r ..

AS 2 -- - I IMASK Y INPUT -A~ ':l.
.. -- - I I- MUX ~X - -~

I~ OUTPUT
BUS r-

~
, -,

~
,, CONTROL

A~ 1 n 1 1
S, 9 1

S

••AS 11
..

COMPLE-. MENTER OR

.' ~
,r

AS 12 .x- ILOHt _\- \pr. - ADDER
GG - \ + (BIN)
ParCar ~ \ + (BCD) ,,- \ • (LOG) -

.J ACC -{\~ -
gLt. -- ,• ~ ~.. .-
AS 7 ACCUMULATOR
",c. tl - INPUT- SHI FT - -
A~ 1 Lt.

.. -. -NETWORK-
---TIT-- I- --- -_..~.__._,_._-_."

p",rr~.. - 1. F-
figuur 11-5

AS 5 AS 6 naar ¢BUS naar AMUX naar ADDER
0 0 ¢BUS ABUS 0000
0 1 ¢BUS ABUS Ace.
1 0 Ace. AND ¢BUS ABUS 0000
1 1 0BUS Acc. 0000

lAs 7 shift network source AS 16 latch
0 Accumulator 0 enabled
1 ADDER 1 latched

tabel 11-5 a,b,c

ABUS
0BUS

AS 0
AS 1
AS 4

AS 5
AS 6

Cin

Clk

R-1

-----------
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dere toestanden van de klok is de output stabiel.

De inhoud van de accumulator kan op verschillende manieren naar

de al eerder beschreven logica worden geleid. Om te beginnen is

er een directe wag naar het schuifnetwerk. Het schuifnetwerk maakt,

afhankelijk van stuurdraad AS 7, een keuze tussen de accumulator- en

de adderuitgang. (Zie tabel 11-5 b) Als we de accumulatorinhoud

aan bieden aan het schuifnetwerk en we voeren het schuifresultaat

F via een nog te beschrijven weg terug naar de accumulator, dan is

een schuifregister tot stand gekomen da't v~ij snel (met ..:t 20 MHz)

operanden over 1 positie per klokslag na~r links of rechts kan schui-

ven.

AIle overige manieren om de accumulatorinhoud ergens naar toe

te sturen worden geregeld door de combinatie van OUTPUT BUS CONTROL

en A INPUT MUX, die beide ook pas in figuur 11-5 zijn toegevoegd.

De kortste weg naar de adder gaat via de OR-schakeling aan de

rechtse ingang van de adder. Om een keuze te maken tussen de Y IN

PUT MUX en de OUTPUT BUS CONTROL moet de niet geselecteerde bron

een code 0000 aanbieden aan de OR. De weg voor de weI geselecteer

de bron wordt op die manier niet gestoord. Natuurlijk kan de OR ook

gebruikt worden om operanden echt te mengen.

Een tweede weg naar de adder gaat via de OUTPUT BUS CONTROL en

de A INPUT MUX. Deze weg is nodig om de accumulatorinhoud via de

complementer naar de adder te kunnen sturen. Daardoor kunnen we de

accumulatorinhoud ook van een directe operand af trekken.

In de A INPUT MUX wordt een keuze gemaakt tussen de accumulator

inhoud en de directe operand die binnen komt via een input databus,

d~ __ABJT?_ Deze ABUS is vooral bedoeld als input vanaf een regi ster

file.

De OUTPUT BUS CONTROL bestuurt ook de ¢BUS: naar keuze kan of

de accumulatorinhoud of een code 1111 op de ¢BUS worden gezet.

Opmerking: ECL werkt met "open emitter outputs". In active low logic

betekent dat, dat meerdere parallelle uitgangen een I1wired AND"

opleveren. Een niet geselecteerde uitgang moet dus 1111 aanbieden.

In tabel 11-5 a betekent in de kolom "naar ¢BUS" de opmerking "¢BUS"

dan ook steeds, dat zoln code van vier enen wordt aangeboden. De

data vanaf een externe bron wordt dan niet gestoord.

We hebben gezien, dat de ¢BUS als output kan dienen voor de ac

cumulator. De ¢BUS is ook een input voor de rekenlogica. Een bus,

die zowel in- als output kan zijn heet bidirectioneel. We kunnen

deze bus ook tegelijkertijd als input en als output gebruiken. In
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dat geval is de ~BUS een derde weg van accumulator naar rekenlogica,

met de mogelijkheid om door middel van een AND (de "wired "AND) te

mengen met een directe operand.

De bovenbeschreven combinatie van OUTPUT BUS CONTROL en A INPUT

MUX wordt bestuurd met AS 5 en AS 6: zie tabel 11-5 a.

Het kan soms nodig zijn om een directe operand even vast te hou

den. Voor dergelijk asynchroon werk is een latch aanwezig aan de

~BUS-ingang van de rekenlogica. Draad AS 16 bestuurt de latch: bij

AS 16=0 is de latch transparant; bij overgang van 0 naar 1 wordt de

input gelatched, en vastgehouden totdat AS 16 weer logisch 0 wordt.

Tot zover de aanvullingen van figuur 11-5. In figuur 11-6 vin

den we tenslotte het totaalschema van de MOI0800 ALU-slice. We zien

hierin onderaan de tweede bidirectionele databus, de IBUS. De INPUT

BUS CONTROL selecteert de informatiebron (schuifresultaat of accu

mulatorinhoud) en kan al of niet de geselecteerde informatie op

de IBUS zetten: met AS 8=1 wordt output toegestaan; bij AS 8=0 wordt

de code 1111 op de IBUS gezet, zodat de "wired AND" van deze bus

niet wordt gestoord.

De accumulator kan vanaf vier plaatsen worden geladen, zoals

bepaald door stuurdraden AS 9 en AS 15, zie tabel 11-6 a.(Deze twee

draden bepalen tegelijkertijd de informatiebron voor de INPUT BUS

CONTROL.) De vier mogelijke bronnen voor de accumulator zijn:

- de accumulator zelf: de accumulator wordt in zichzelf teruggeklokt,

de output van de accumulator wijzigt dus niet;

_~ __ ~_~ de_!~JJS: directe operanden kunnen snel in de ~cumulator worden

ingeklokt;

- de IBUS: zelfde opmerking als voor ~BUS. Bovendien kan op deze

manier een rekenresultaat via de "wired AND" van de IBUS met

een directe operand worden gemengd;

- de uitgang van het schuifnetwerk: rekenresultaten kunnen zonder

de vertraging van de INPUT BUS CONTROL snel in de accumulator

worden geklokt. Ook is dit een weg terug naar de accumulator

wanneer operanden over een aantal posities geschoven moeten

worden.

De vier genoemde wegen naar de accumulator zijn duidelijk aangegeven

in figuur 11-6.

We hebben nu een bijzonder krachtige ALU-slice beschreven. Om
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AS 9 AS 15 naar Accumulator naar IBUS

0 0 schuifresultaat Acc.
0 1 ¢BUS schuif res.
1 0 IBUS schuif res.
1 1 Acc. schuif res.

bii AS 8=1

AS 8 INPUT BUS CONTROL

0 disable output (code 1111)
1 enable output

tabel 11-6 a,b

hiervan een indruk te kr~gen is hieronder een tabel gegeven van

een aantal verschillende mogel~ke functies. Deze functies ~orden

gerealiseerd door de rekenlogica tot en met de output van de adder.

Het schuifnet~erk ~ordt dus buiten beschou~ing gelaten. Ook de A

INPUT MUX ~ordt niet gebruikt , en er is aIleen gebruik gemaakt

van de directe ~eg, via de OR-schakeling, van accumulator naar

adder. Dit is dus een vr~ beperkte selectie uit de functieset!

Logische functies binaire functies BCD functies

Ace plus ¢
Acc plus 9-compl. A
Acc plus 9-compl. ¢

Acc plus A.¢ (AND)
Acc plus 9-compl. A.¢

A plus ¢
A plus 9-compl. ¢
¢ plus 9-compl. A

A
¢

9-compl. A
9-compl. ¢

A plus 2
¢ plus 2
A plus A
¢ plus ¢

logisch 0
logisch 1

A

¢-
A

~
A+¢ (OR)
A+ ~

A +¢
A+ ~
A.¢_(AND)

~----jt--------------

A.¢
A. ~
A$¢ (EXOR)

A $¢

Acc.A
_Acc. ¢
Acc + A

Acc+ ¢
Acc$A

Acc $A
Acc$¢

Acc $¢
Acc$A.¢

Acc $A.¢
Acc$A+¢

Acc $A+¢

A plus ¢~
A plus JI
¢ plus A

A

¢
A

~
A minus 1
¢ minus 1
A minus 2
¢ minus 2
A plus ~-----+------It-7........---.,..,-'ir--.-.-..,..--jI---------_._--

¢ plus 2
A plus A
¢ plus ¢

Ace plus A
Acc plus ¢_
Acc plus A
Acc plus ¢

Acc plus Y
Acc plus W
Acc plus A+~
Acc plus A+

tabel 11-7: enkele MCI0800-instructies.
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In tabel 11-7 zien we allereerst 28 logische functies. Hiervan

zijn vooral de eerste 16 interessant, omdat dit aIle mogelijke func

ties van operanden A en ¢ zijn.

Vervolgens zijn er 23 binaire arithmetische functies, inclusief

increment met 2 en decrement met 1 en 2. De strepen boven de ope

randen geven het I-complement aan. am van het I-complement het ge

wenste 2-complement te maken, moet op de minst significante plaats

een carry in worden gegeven. Met zo'n carry in kan overigens ook

increment met 1 of 3 worden gemaakt!

De laatste kolom van de tabel bevat 17 BCD functies. Ook hier

moet het la-complement worden gemaakt uit het 9-complement met een

carry in. Increment met 1 of 3 is ook weer mogelijk door een carry

in.

Een voorbeeld van een toepassing van deze slice is een eenvou

dige ALU ala geschetst in figuur 11-7. De ALU van dit voorbeeld

is 8 slices breed, en kan dus operanden van 32 bit verwerken. In

deze figuur is een tweetal carry-look-ahead-circuits aangebracht

om carrys snel te kunnen genereren zonder op de carry uit van de

minder significante slices te hoeven wachten.

Ook is een klein stukje foutendetectielogica aanwezig in de

vorm van de exclusive or en exclusive nor schakelingen. De vier

exclusive nor's met twee ingangen bijvoorbeeld, vergelijken de look

ahead-carrys met de ripple carrys. Als een (of meer) van deze car

ryparen niet klopt, wordt de bijbehorende exclusive nor (ook eq~

valentieschakeling) nul, en maakt daarmee de "wired AND" van de

uitgangen nul. Op draad CE is dus te zien of een of meer carrypa~

ren niet met elkaar overeenstemmen.

De verschillende zero detect (ZD) draden kunnen eveneens op een

voudige manier, door een "wired AND lI
, worden doorverbonden. Z6..

wordt Zd aIleen logisch 1 als van aIle slices de zero detect 1 is.

Als overflow wordt aIleen de overflow van de meest significante

slice gebruikt.

De pariteitsuitgangen van de diverse slices worden verzameld in

een tweetal exclusive or-poorten met 8 ingangen. Op deze manier

komt de totale pariteit van de carrys en van het rekenresultaat

beschikbaar. Als dan ook de pariteiten van de operanden aanwezig

zijn, dan kan de besturing sommige bewerkingen testen. (Zoals al

eerder vermeld.)

Met dit voorbeeld van een toepassing wil ik de beschrijving van
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de MC10800-s1ice afsluiten. In de volgende hoofdstukken zal deze

slice in toepassingen verder worden beschreven. Er zal daar dan

weI gebruik worden gemaakt van een uiterst vereenvoudigd schema

als in figuur 11-7 of, wanneer de inhoud van de slice visueel be

langrijk is voor het begrip van een architectuur, door voorstelling

11-8.

In appendix 1 is een APL simulatieprogramma gegeven van deze

slice.

Cin

G
Sh-l~~~I---+! 1 SHIFT I .... Sh

I MC 10800
~·_--·_·--r--·_·--r--·_·----~

IBUS t ¢BUS t

Cout

--- --------------------£-i:guur 11-8
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Een complex aysteem van logica, zoals een C.P.U., wordt bestuurd

met een aantal beaturingsdraden. Het bitpatroon op deze draden,

dat ook besturingswoord of besturingsvector wordt genoemd, bepaalt

de werking van de diverse onderdelen van hat systeem. Binnen de

besturingsvectoren onderscheiden we diverse velden. Elk veld cor

respondeert met het systeemonderdeel, dat het bestuurt. Enkele vel

den z~n bijvoorbeeld het veld voor de ALU of het veld voor de regis

ter!ile. De breedtes van de diverse velden kunnen onderling zeer

uiteen lopeno Ook de totale breedte van de besturingsvectoren kan,

a!hankel~k van de complexiteit van het systeem, enorm varieren.

(Van enkele bits tot rond de 100 bits~)

De besturingsvectoren kunnen op een tweetal manieren worden ge

genereerd:

- door een stel flip-flops en poorten, die sequencieel de juiste

bitpatronen voor een uit te voeren complexere operatie leveren.

Deze logica wordt meestal aangeduid met "wilde logica". Een sys

teem met wilde logica kan zeer snel z~n, maar is star, en kan

niet eenvoudig gewijzigd worden.

- door een geheugen, dat op bepaalde adressen de te gebruiken be

sturingsvectoren bevat. Een dergelijk systeem heet microprogram

meerbaar: men kan, door veranderen van besturingsvectoren in het

geheugen (microprogramma geheugen, microprogram store of control

store) het systeem voor een gebruiker een heel ander karakter

geven. Het systeem is dus zeer flexibel. De anelheid wordt bepaald

- door de toegangstjJd van-net geheugen pIua de--t~ d~e de bestu

ring nodig heeft voor de berekening van het volgende adrea.

We beschouwen nu verder een microprogrammeerbaar systeem. De

logische eenheid, die de achtereenvolgende adressen berekent voor

het control store,heet de "microprogram control function" of sequen

cer. Deze sequenoer bepaalt het volgende adres aan de hand van zijn

besturing en onder invloed van condities, zoals bijvoorbeeld een

overflow in de ALU.

De architectuur voor de besturing wordt nu als in figuur 11-101.

(Voor meer gedetailleerde inforaatie over sequencers: zie lit. 4:
afstudeerverslag p.a.Meek; page 24 e.v.)
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Conditions

JL ,, CONTROL STORE

..... REG MEMORY.. SEQUENCER SEQ ALU - - - - -
~ -- FILE INTERFACE

ADDRESS

~ • ,, ,, ,
~

,,
SEQUENCER CONTROL

figuur 11-101

De MCI0801 is een 4 bit sequencer slice. Een slice kan 24 = 16

adressen direct aanwijzen. Uit het woord "slice" is op te maken,

dat meerdere MCI0801's parallel kunnen worden geschakeld. Deze pa

rallelle slices kunnen dan gezamenlijk een groter adres selecteren.

(2 slices: 256 adressen; 3 slices 4096 adressen, enz.) Door andere

organisatie van het control store kunnen meer adressen worden ge

selecteerd, maar hierover dadelijk meer.

Door zijn complexiteit en soms nogal moeilijk gedrag, is de MCI0801

niet geschikt voor een gemotiveerde opbouw-beschrijving, zoals is

gedaan bij de MCI0800 ALU-slice. In dit verhaal zal deze sequencer

dan ook meer naar zijn werking dan naar specifieke inhoud worden

beschreven. Ook zal niet in detail op de functie van de diverse

besturingsdraden worden ingegaan. Men zie daarvoor de datasheet.
------------ ------

Deze slice is opgebouwd rond een 8-tal registers, elk 4 bit breed.

Dit zijn:

- Register 0 (CRO). Dit register houdt het huidige adres voor het

control store vast tot de volgende opgaande klokflank. Ben veel

gebruikte naam voor zoln register is ook "microprogram counter".

- Register 1 (CRl). Dit register is voornamelijk bedoeld om als in

dex teller voor meermalen uit te voeren subroutines of instruc

ties te worden gebruikt. V66r de te herhalen instructie of sub

routine wordt in register 1 in 2-complement notatie ingevoerd,

hoe vaak de instructie of subroutine moet worden uitgevoerd. Bij

elke keer uitvoeren wordt de inhoud van CRI met een verhoogd,

totdat de waarde 1 ..... 1 is bereikt. (Vandaar ook het 2-comple

ment!)
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Register 1 kan ook worden gebruikt om een adres te onthouden:

het huidige adres, verhoogd met 1, wordt dan opgeborgen in CRI

en kan later worden terug gehaald naar de microprogrammateller,

CRO;

- Register 2 (CR2). Hierin kan een instructie of operation code

(afgekort OPCODE) worden bewaard: na het van buiten ophalen van

een nieuwe (macro-)instructie kan het startadres van de serie

microlnstructies, die deze macrolnstructie realiseren, in regis

ter 2 worden opgeborgen. Op een later tijdstip kan dit adres wor

den opgehaald en inderdaad als adres aan het control store wor

den aangeboden.

Register 2 kan ook, net als register 1, worden gebruikt om een

willekeurig adres tijdelijk op te bergen.

- Register 3 (CR3). Is normaal te gebruiken als statusregister,

waarin diverse conditie-"flags" kunnen worden bewaard. Het re

gister kan parallel worden geladen, maar ook elke bit apart kan

worden geladen. De vlaggen in register 3 kunnen worden gebruikt

bij conditionele instructies. Daartoe kan ook weer elk willekeu

rig bit van CR3 worden geselecteerd. Op dit gebruik van CR3 kom

ik straks nog nader terug.

Een tweede toepassing is om in CR3 een pagina-adres op te ber

gen. Dit is van toepassing wanneer het control store in pagina's

is georganiseerd. Bij een dergelijke organisatie wordt het control

store voorgesteld als een aantal vlakken of pagina's, met het

pagina-adres voor selectie van het vlak, en het subadres voor

selectie van het juiste woord binnen dat vlak. Het nadeel van

een dergelijke organisatieis..- ecbter, dat a]] ee" hi nnen een pagi- _

na van elk willekeurig subadres naar elk willekeurig ander sub-

adres gesprongen kan worden. Voor een sprong naar een andere pa-

gina moet een extra instructie worden uitgevoerd.

(N.B: de tijd, die de sequencer nodig heeft, om deze extra instruc

tie uit te voeren is niet verloren: Bij aIle instructies,die de

sequencer uitvoert, voert ook de rest van het systeem zinvolle

instructies uit. Een sprong in een microprogramma kost dus in

principe geen tijd in de betekenis, dat die tijd is verspild:::)

Bij een pagina-structuur kan een slice 16 pagina's van 16 woor

den adresseren.

De laatste toepassing is het tijdelijk opbergen van een gedeelte

van de operation code van een uit te voeren macrolnstructie. In
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de loop van de uitvoering van deze macrotnstructie kan dan nog

getest worden op details van de OPCODE en dus op kleine vrijheden,

die nog in een macrolnstructie mogelijk zljn. (Bijvoorbeeld een op

telinstructie met een fullword of een halfword als operand.)

- Registers 4 tot en met 1. (CR4 tim CR1) Deze vormen gezamenlijk

een LIFO-stack van 4 registers diep, die gebruikt kan worden om

bij aanroep van een subroutine een terugkeeradres op te bergen.

Zoals de afkorting LIFO (Last In, First Out) al aangeeft, wordt

een adres altijd boven bp de stack ge"push"t, en wordt bij het te

rughalen van een adres van de stack weer het bovenste (=laatst

ge"push"te) adres ge"pop"t.

Voor het geval het "nesten" van 4 subroutines in elkaar niet vol

doende is, kan deze stack extern worden verdiept.

Tot zover de registers. Al deze registers worden, zoals dat in

EeL gebruikelijk is, geklokt op de opgaande flank van de klokinput.

Acht registers maken nog geen sequencer. Voor zinvol gebruik

is een hoeveelheid besturingslogica aanwezig. Op deze logica wil

ik niet nader ingaan, zie daarvoor de datasheet. WeI wil ik nog

expliciet noemen de "next address logic", die de nieuwe inhoud van

CRO, de microprogramcounter, bepaalt, en de "incrementer", die zijn

input met 1 verhoogd naar zijn output doorgeeft. Deze incrementer

wordt gebruikt bij het verhogen van een adres of bij het verhogen

van de herhalingsteller. (Register 1)

Een hulpmiddel, dat bij herhaalde instructies en subroutines

word t -gebruikt, 1s tenslotte-lie "repeat subroutIne flip-flop", die

aangeeft of de sequencer weI of niet in de "repeat mode" is.

Naar buiten heeft de slice nu de volgende aansluitingen:

- de 4 output bits van CRO = adres voor control store

- de 4 output bits van CR3 : status bits of pagina-selectie voor

het control store

- twee bidirectionele databussen, de IBUS (inputbus) en de ¢BUS

(output bus). Dit zijn twee databussen, die door het hele systeem

heen lopen en datauitwisseling van elke eenheid naar elke andere

eenheid mogelijk maken. Bij deze sequencer worden ze gebruikt om

startadressen uit de instructiedecoder (= eenheid, die een macro

instructie uiteenrafelt in een startadres voor het microprogram

mageheugen, en in diverse registerpointers e.d.) op te halen, en
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om de stack extern te verlengen.

- 17 besturingsdraden, op te delen in

- 4 NABUS (: Next Address Bus) draden. Bij spronginstructies wordt

hierop een nieuw adres of een adresmasker aangeboden. (Zie het

navolgende.)

- 4 instructiebesturingsinputs. Hierop kunnen een 16-tal verschil

lende instructies worden gezet. (zie verderop)

- 9 besturingsdraden voor de datarouting. Hiervan zal ik de mees

te niet nader toelichten. Daarvoor zij opnieuw verwezen naar de

datasheet.

Deze 17 besturingsdraden komen uit het control store.

Tenslotte zijn er nog wat losse in- en outputs. Te weten:

- Cin en Cout, afkortingen voor "Carry in" en "Carry out" van cte

incrementer: bij meerdere slices parallel worden de Cin en Cout

van opeenvolgende slices met elkaar doorverbonden; de Cin van

de minst significante slice ligt normaliter aan logisch "1"

niveau (=Vol=-2V) ,en de Cout van de meest significante slice

wordt niet gebruikt. (Eventueel voor adres-overflow-detectie.)

- Din: dit is een input voor het statusregister CR3: b~ het la

den van een specifieke bit van register 3 wordt Din als input

gebruikt; bij parallel laden van CR3 wordt de data via rBUS of

NABUS binnen gehaald.

- B: een draad, waarop externe status bits ten bate van conditi

onele instructies aangeboden kunnen worden. (B: branch-input)

- XB: dit is een zeer belangri,ike verbinding! XB staat voor "ex

tender bus". Deze draad verbindt meerdere parallelle slices

--~--~. met elkaarT-XB- is voor elke slice· zoW'el input a18 output. Bij

conditionele instructies wordt een conditie, die in een van

de slices binnen komt, via de extender bus aan aIle andere

slices doorgegeven, zodat meerdere slices toch functioneel ala

een eenheid werken.

- RST of reset input: indien deze draad logisch nul wordt gemaakt,

dan worden bij de volgende opgaande klokflank de registers CRO

tot en met CR3 op nul gezet. Bovendien wordt een adres op de

stack ge"push"t. Bij de eerste klokpuls is dat de oude inhoud

van de microprogramcounter CRO; bij de volgende klokpulsen zijn

dat nullen, omdat dan CRO allemaal nullen bevat. Door de reset

gedurende een aantal klokpulsen actief te houden, wordt de se

quencer dus synchroon gereset in de volgorde CRO tim CR3, CR4,

CR5, CR6, CR7.
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_ elk is tenslotte de klokingang: bij de opgaande flank (Vol naar

Voh) worden aIle interne registers geklokt.

Met al deze inputs en outputs heeft deze sequencer functioneel

voor de buitenwereld het gezicht van figuur 11-102.

Cout

-- ~

XB

- Cin...
•• Din •• B ~ XB •

C~
CR3: -...

MC 10801 page selecti
(or statusbi

RS'( SEQUENCER SLICE CRO: .......
• word I .... ·se ectl

,r ,, ~ ~ ~ l ~ ~
~4.RIIc:.

4 ~ ~ ~ INSTRUCTION CONTROL

'BUS IBUS DATA ROUTING CONTROL

figuur 11-102

on
ts)

on

to
CONTROL

STORE

from
CONTROL

STORE

Hierna zal ik de zestien mogelijke instructies kort beschrijven

en toelichten met een eenvoudige grafische voorstelling. (Deze

voorstelling is origineel afkomstig uit de databoeken van AMD.)
._-_.._ ..•.- .. - ....._--_.-_._--_. ---

Bij de behandelingga ik uit van de aanname, dat de sequencer "ne t-

jes" wordt gebruikt. Daarmee bedoel ik dat

1) de carry-in van de minst significante slice aan logisch "1"

ligt,

2) dat de extender bus, XB, niet wordt gebruikt om een externe con

ditie op te drukken en

3) dat de dataroutinglogica bij bepaalde instructies een dusdanig

besturingspatroon heeft, dat het gevolg van de routingselectie

en de uit te voeren instructie elkaar niet "bijten".

Dit houdt dus in, dat men van de branch-draad gebruik moet ma

ken om een conditiebit aan te bieden. (Deze is daar immers ook voor
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bedoeld.) Door van de bovenstaande aannames af te wijken zijn er ook

"trues" mogeliJk. Men kan de carry-in bijvoorbeeld gebruiken om de

sequencer te laten wachten op het opkomen van een extern "ready"

seine Dit gebeurt dan, door de carry-in logisch "0" te maken tot

dat aan de "ready"-conditie is voldaan. Pas als Cin daarna weer

logisch Ill" wordt, zal de sequencer he~ programma voortzetten.

Dit kan echter ook programmatechnisch worden bereikt. Men kan

een conditionele spronginstructie implementeren, waarbij vertrek

adres en bestemmingsadres hetzelfde ziJn. Pas als aan de conditie

" not ready" niet meer i's voldaan, dan zal het programma de sprong

niet meer uitvoeren en doorgaan met de instructie op het volgende

adres. Het effect is dus precies hetzelfde als dat van de boven

genoemde "true", echter naar mijn gevoel veel eleganter uitgevoerd.

~~=~~~~!;~=~~~;1~~~=!~~~~~~~!~~·

Hierbij zal steeds worden aangegeven, welke nieuwe waarden de

registers kriJgen. Registers, die niet veranderen, worden bij de be

treffende instructie niet vermeld. De stack (CR4 tim CR1) zal ver

kort worden genoteerd. Zo zal de reeks: CR4n:= .•• ; CR5n:=CR40;

CR6n:-CR50; CR1n:=CR6o genoteerd worden met: CR4n:= ••• ; PUSH. De

indices 0 en n hebben daarbij respectievelijk de betekenis "oude

waarde" en "nieuwe waarde". Op dezelfde manier zal de reeks:

••. :=CR4o; CR4n:=CR50; CR5n:=CR60; CR6n:=CR7o; CR7n:=0000 worden

geschreven als: •.. :=CR4o; POP. (In bovenstaande is aangenomen,

dat geen externe stackextensie aanwezig is. Register 7 wordt dan

bij POP opgevuld met nullen. Als weI een stackextensie wordt gebruikt,

____uijgt register 7 de waarde van hat bovenste register van de 9xten

sie. BiJ PUSH krijgt het bovenste register van de extensie de oude

waarde van CR7. HierbiJ moet weI de juiste datarouting worden ge

selecteerd. (Zie aanname 3) op de vorige pagina.) Bovendien neem

ik dan aan, dat het onderste register van de extensie bij een POP

wordt opgevuld met nullen. Als aan al deze aannamen is voldaan,

dan blijft de notatie voor POP en PUSH van hierboven correct.)

De eerste groep instructies is onconditioneel en heeft niets te

maken met de repeat-Iogica:

1) INC = Increment (Code 1100)

Met deze instructie wordt het microprogramma volgens op

lopende adressen doorlopen. Het oude adres wordt door

de incrementer gestuurd en levert het nieuwe. In formule:

CROn :=CROo+l.
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2) JMP = Jump to next address (Code 0010)

23~
24 ! 48(NA)

49
50

Levert een sprong op naar het adres dat via

de Next Address BUS (NA) wordt aangeboden:

CROn:=NA.

3) JIB = Jump to Input BUS (IBUS) (Code 1000)

23~
24 ! 48(IBUS.NA)

49
50

Deze instructie geeft een sprong naar

het adres dat Yordt aangeboden via de

Input BUS (IBUS). Dit adres wordt gemas

keerd door te ~and~en met het bitpatroon

op de NA bus:

CROn:=IBUS.NA.

Hiermee kan via de IBUS een startadres uit bijvoorbeeld de in

structie decoder yorden opgehaald.

geklokt:

23~
24 ! 48(IBUS.NA)

49
50

CR2n:=IBUS

4) JIN = Jump to Input BUS and load CR2 (Code 1001)

Doet hetzelfde als JIB, no 3). Bovendien

Yordt het adres op de IBUS ongewijzigd

in register 2, het OPCODE-reg1ster, 1n-

CROn:=IBUS.NA;

CR2n:=IBUS.

Na daze instructie kan in een later stadium het startadres in

CR2, eventueel op een andere manier gemaskeerd, nogmaals worden

gebruikt: zie volgende instructie.

Dit is een sprong naar het adres, dat ge

vormd Yordt door de inhoud van register 2

te ~and~en met de Next Address bus:

CROn:=CR20.NA.

---5;-7PI--'; Jump to pr~mary-~nstrijchon (Code 1010)

23~24
48(CR2.NA)
49
50

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

48(¢BUS.NA)
49
50

23~
24 !

6) JEP = Jump to external port (~BUS) (Code 1110)

Sprong naar de ¢BUS. (Output BUS of ex

ternal port) Ook dit adres Yordt gemas

keerd door het bitpatroon op de NA bus:

CROn:=¢BUS.NA.
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23~
24 f 48(NA)

49
50

CR2n:=IBUS

7) JL2 = Jump to next address and load CR2 (Code 0001)

Hierbij wordt een onconditionele sprong naar

Next Address gemaakt, net als in JMP. Tegelijk

wordt een adres vanaf de IBUS binnen gehaald,

en in register 2 geklokt:

CROn: ...NA;

CR2n:=IBUS.

Met deze instructie kan alvast een nieuw startadres in het OP

CODE-register (CR2) worden ingeklokt, terwijl nog een gedeelte

van de vorige macrolnstructie wordt voltooid.

23~
24 148(NA)

49
50

CRln:=CROo+1

8) JLA == Jump to next address and load CR1 (Code 0011) .

Sprong naar Next Address. Simu1taan wordt het

vertrekadres + 1 in register 1 gered. Dit is

een extra moge1ijkheid om een subroutine aan

te roepen. Deze subroutine moet dan als return

instructie de RPI-instructie (no 12, zie ver-

-derop) gebruiken:

CROn:=NA;

CRln :=CROo+l.

De volgende instructies hebben te maken met de repeat-counter

en de repeat-flip-flop. Ret is namelijk mogelijk om instructies of

subroutines meerdere malen uit te voeren met toch slechts een ver

melding of aanroep. Van tevoren moet weI in een instructie de

counter worden ge1aden en de flip-flop worden geset.

23 i24
25
CRln:=NA
RSQ:=l

9) HSR == Repeat subroutine (Code 1101)

Met deze instructie wordt de herhalingsteller (CRl)

ge1aden vanaf de Next Address BUS. Daarnaast wordt

de repeat-flip-flop (RSQ) geset. Het volgende adres

wordt vorige adres + 1:

CROn:=CROo+1;

CR1n:=NA;

RSQ:=1.

De herhalingsteller moet in 2-complement geladen worden~

N.B: ook een herhaling van een keer is mogelijk. Register 1 wordt

dan geladen met 11 ..... 1, dat is het 2-complement van 1.



- 11-110 -

Alvorens nu verder te gaan met het drietal instructies, dat ge

bruik maakt van de repeat-flip-flop en de repeat-counter, even iets

meer over de interne logica van deze slice.

We moeten voor de incrementer-schakeling twee verschillende in

komende carrys onderscheiden. De eerste is de Carry-in, Cin, die

we zelf extern aansluiten. Deze Cin zullen we steeds 1 maken bij

de minst significante slice. De tweede is de carry-in, die de slice

intern gebruikt. Deze zullen we Cin. t noemen. Deze Cin. t voldoet
~n ~n

aan de relatie

Cin. t = Cin • ( RSQ + (CRl=llll) .XB ).
~n

De externe Cin wordt dus verboden ala RSQ = 0 en tegelijkertijd

(CRl=llll).XB = O.

10) JSR = Jump to subroutine (Code 0000)

Het volgende adrea wordt weer opgehaald van de Next Address

BUS;

CROn I=NA.

Tegelijk wordt een terugkeeradres op de stack geplaatst. Er zijn

hierbij twee mogelijkheden:

I: De sequencer is in de "non-repeat"-mode. Dit treedt op als

1) RSQ = 0, m.s..w. de repeat-flip-flop is niet geset, of

2) als voor aIle slices de inhoud van CRI gelijk is aan Ill!.

De waarde Ill. .... 1 is het reeds genoemde 2-complement van

het getal een. Nu moet de subroutine ook slechta een keer

worden uitgevoerd, en dus niet worden herhaald.

Zowel in geval 1) ala in geval 2) is de term tUBsen de bui

tenste haakjes in de vergelijking voor Cinint gelijk aan 1.
_____•__····• __.o·•• '··__• __

Cinint is nu Cin =l~ In de stack wordt dus vertrekadres+l

opgeborgen:

CR4nl=CROo+l.

Bij terugkomst uit de subroutine komen we een instructie na

de subroutine-call in het hoofdprogramma, zodat de aanroep

niet opnieuw wordt gedaan.

II: De sequencer is in de "repeat"-mode. Dat is als RSQ = 1 en

CRI I 11 •... 1. Met CRl wordt hier bedoeld het totale repeat

count register van aIle parallelle slices samen. De slice(s),

waarin het gedeelte van CRI niet vier enen bevat, maakt de

extender bus, XB, logisch "0", zociat aIle andere slices ook

"weten", dat ze gezamenlijk in de "repeat"-mode verkeren.

De extender bus voert dus de informatie over het "vol" ge-
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teld zijn van het totale telregister!!~

Uit de formule voor Cin. t zien we, dat in de "repeat"-mode
~n

Cin. t gelijk is aan nul. Het adres, dat op de stack wordt
~n --

geplaatst, is dus het vertrekadres. Na het uitvoeren van

de subroutine komen we dus op het call-adres terug in het

hoofdprogramma. De subroutine wordt dan opnieuw aangeroepen!

Resume:

NON REPEAT MODE REPEAT MODE

Stack
(PUSH)
CR4n:-CROo;PUSH

48(NA)
49
50

Stack
(PUSH)
CR4nl=CROo+l;PUSH

23k

24 1 i 48(NA)
49
50

De Jump to Subroutine -instructie wordt meestal een call genoemd.

11) RTN = Return from subroutine (Code 1111)

Bij deze instructie wordt het bovenste adres van de stack ge

haald en gebruikt als volgende geheugenadres. Indien de sequen

cer in de "repeat"-mode is, wordt CRl met 1 verhoogd. Als daar

bij in alle slices dit register de waarde 1111 krijgt, dan wordt

de repeat-flip-flop gereset. Ook bij deze instructie voert XB

de informatie over het "vol" zijn van regis ter 1. Op di t moment

mag de XB niet van buitenaf naar nul worden geforceerd (aanname

2!), omdat dan de subroutine nog 24N , waarin N het aantal pa

rallelle slices is, keren wordt herhaald.

Resume:

-- -----N-BN- REPE!'P MODE

23 •
24 ..
25 ~-._- 48
26 49

50
Stack
(POP)
CROn:=CR4o;POP

-----------------------'FRHiE~Pllr.E~Afjl-T----jrrtfj10"rlDTliEr

23 •

24~'"25 • -- 48
26 • 49

50
Stack
(POP)
CROn:=CR4o;POP
CRln:=CRlo+l;
Reset RSQ if CRln=ll ••. l

12) RPI = Repeat instruction (Code 1011)

Met deze instructie is het mogelijk om enkelvoudige instructies

een aantal keren te herhalen. Tevens is met deze instructie

een terugkeer mogelijk van een subroutine, die werd aangeroepen
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met een JLA-instructie. (no 8)

Er z~n ook hier dus weer twee mogel~kheden:

I: "non-repeat"-mode:

De instructie is nu een directe sprong naar het adres uit

Register CRl, gemaskeerd met het bitpatroon op de Next Add

ress BUS:

CROn:=CRlo.NA

II: "repeat"-mode:

In de "repeat"-mode wordt het adres in register CRO niet

gew~zigd. WeI wordt de inhoud van de ,repeat-counter met 1

verhoogd:

CROn:=CROo;

CRln:=CRlo+l.

Als CRI de waarde 111 •... 1 bereikt (dus over aIle slices),

dan wordt de herhalingsflip-flop geres.t, en wordt een sprong

gemaakt naar CRl.NA. Omdat CRI de waarde 11 .•• 1 heeft, is

dat een sprong naar NA.

Resume:

NON REPEAT MODE

48(NA)
49
50

CRln:=CRlo+l;
Reset RS~ if CRln=ll ..• l

REPEAT MODE

23 ,-_
24 ~

""1
48( CRl.NA)
49
50

23~
24 I

De volgende groep instructies zijn conditionele instructies. Het

resultaat hangt af van de geselecteerde conditiebit(s). Er zijn twee
-------- --------

In de eerste plaats kan elk bit van statusregister CR3 geselec

teerd worden. Het geselecteerde bit wordt invers op de extender

bus geplaatst. Een conditie heet waar, als de extender bus logisch

"0" is. Een conditionele sprong tengevolge van een bit uit regis

ter CR3 wordt dus uitgevoerd als dat bit logisch "1" is~

De tweede bron is de branch-input B. Indien geaelecteerd met

besturingsdraad CS4,(selectie met CS4=0) wordt B invers aan de ex

tender bus doorgegeven. Aan de sprongconditie is dan weer voldaan,

als de geselecteerde B-input logisch "1" is.

(N.B: elke slice heeft een B-input, met bijbehorende CS4-selectie.

De CS4-besturingsdraden van de verschillende sequencer-slices moe

ten dus apart worden aangestuurd vanuit het control store.)
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Samenvattend geldt dus: aan een conditie is voldaan als XB = O!

Het doet er daarb~ niet toe welke slice de conditie levert, en of

die conditie uit het statusregister of vanaf een B-input komt! In

dien meerdere bits tegel~k worden geselecteerd, dan is de conditie

waar als 1 of meer bits logisch "1" zijn. (Dat is dus een "OR"-func

tie.)

13) BRC = Branch on Condition (Code 0101)

Als de conditie waar is (XB = 0), dan wordt gesprongen naar

de Next Address BUS. 20 aan de conditie niet is voldaan, wordt

het oude adres met 1 verhoogd.

23

24
F

25
26
27

T: condition
48(NA) F: condition
49
50

'TRUE' (XB=O): CROn: =NA
'FALSE'(XB=l): CROn:=CROo+l

(NA)38
39
40

De bovenstaande instructie wordt meestal een "conditional jump"

genoemd.

14) BSR = Branch to subroutine (Code 0100)

Indien de conditie waar is (XB-O) , wordt een sprong naar de

Next Address BUS uitgevoerd. Bovendien wordt vertrekadres + 1

op de stack ge"PUSH"t.

In het andere geval (XB=l) wordt het huidige adres verhoogd

met 1.

23
24

F T: condition = 'TRUE' (XB=O): CROn:=NA;
.--.. ------~ -~.---.~-!'lAi-n- nn_____________ CR4n ••CROo 11; PUSH ._-

26 F: condition = 'FALSE'(XB=l): CROn:=CROo+l
27

15) ROC = Return on condition (Code 0111)

Als de conditie waar is (XB=O) wordt het bovenste adres van

de stack ge"POP"t. B~ een conditie onwaar wordt een directe

sprong naar de Next Address BUS gemaakt.

Stack
(POP)
48(Stack)
49 T: condition • 'TRUE' : CROn:=CR40;POP
50 F: condition = 'FALSE': CROn:=NA

Instructies 14 en 15 heten gewoonlijk resp. "conditional call" en

"conditional return".
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16) BRM = Branch and modify (Code 0110)

Deze instructie maakt een zogenaamde "multiway branch" mogelijk.

De operatie is afhankelijk van besturingsdraad CS4~

I: CS4 =0: het nieuwe adres wordt gevormd door het adres op

de NABUS te "and"en met de branch input B en de extender

bus XB volgens:

CROn:= (NA3, NA2, NAl.XB, NAO.B).

Hierin is NA3 de meest significante bit van NABUS en NAO

de minst significante. Met deze instructie kan door een

slice een vertakking naar 4 opeenvolgende adressen worden

gerealiseerd. Elk van deze 4 adressen kan dan een sprong

naar een ander deel van het programma bevatten.

CS4=0

32 35(NA.(1,1,XB,B) )

Met twee slices is een branch met 8 adressen mogelijk, met

drie slices 16 adressen enz. Deze 8 of 16 adressen zijn ech

tar niet meer opeenvolgand.

II: CS4=1: de instructie gedraagt zich nu als een JMP Jump

to Next Address.

r =~
~ 35(NA)

Door bij 2 of meer slices alleen van de laatste slice de CS4

draad 0 te maken, wordt toch slechts een 4-way branch gemaakt.

N.B: omdat g,e"and" 'Wordt met de NABUS, kan aIleen een 4-way

branch ontstaap. als~~_t__~drl:!f3_QJ> de NABUS achteraan twee enen_. _._.- -_".,._--'-"~-"--'

beva t!

Hiermee zijn aIle instructies beschreven. Uit deze instructies

moge blijken, dat ook biJ het ontwerp van deze bouwsteen de flexibi

liteit voor de fabrikant centraal heeft gestaan.

Zoals reeds eerder vermeld, zal niet verder worden ingegaan op

de datarouting-bestu:r:ing. Naar miJn idee kan de besohrijving van de

ze controlelijnen niet bijdragen tot het beter begrijpen van de moge

lijkheden van deze slice. Daarom vind ik die beschrijving hier niet

op zijn plaats en moet ik verwijzen naar de diverse tabellen in de

datasheet.
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Aan het einde van deze beschouYing yil ik nog een opmerking plaat

sen over de externe stack-extensie.

Er zijn in totaal 4 instructies die een operatie van de stack

vragen. Deze 4 zijn:

1) Jump to subroutine (JSR); code 0000

2) Return from subroutine (RTN); code 1111

3) Branch to subroutine (BSR); code 0100

4) Return on Condition (ROC); code 0111

In gevallen 1) Em 3) Yordt ge"PUSH"t; bij 2) en 4) ge"POP"t. Bij

gevallen 3) en 4) wordt echter alleen een stackoperatie gedaan als

aan de conditie voldaan is, dus ala XB=O of XB=l.

Noem nu de instructie-besturingadraden achtereenvolgens IC3,2,1,0.

(V.l.n.r.) De commando's PUSH en POP voor de externe stack zijn nu:

PUSH = IC3.IC1.ICO.(IC2+IC2.XB) =

IC3.ICl.ICO.(IC2+XB) en

POP = IC2.IC1.ICO.(IC3+XB).

Deze besturingen zijn eenvoudig te maken. (Ze moeten nog Yel op de

juiste manier met de klok-input worden gekoppeld om de gewenste

klokflank te krijgen.)

Hierbij vil ik het, yat deze sequencer slice betreft, laten. In

latere toepassingen zal ik gebruik maken van een soortgelijke sche

matiache voorstelling als in figuur 11-102.

_ _ __ .. -_. --- ......... _..._--_ ..._--- ---------_ .._-----
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Van deze bouwsteen zijn nauwelijks gegevens bekend. De weinige

gegevens, die bekend zijn, geven echter al zo'n mooie typering van

een zeer krachtige timing, dat wij deze gegevens niet aan de lezer

willen onthouden.

MCI0802~TIMINGFUNCTION

Timing is an important part of system design. The start/
stop control logic can be a complex part of a processor
system. The MC I0802 Timing Function is designed to pro
vide this section of a processor in one LSI circuit. The cir
cuit contains logic to generate dock phases, simplify system
start and stop and provide some diagnostic capability.

The functional sections of the MC I0802 are illustrated in
Figure 5. The start input is buffered by a Start Synchronizer
circuit that synchronizes an asynchronous start input to the
master dock signal. The dock is divided into different
phases in the 4~ Shijler. Clock phases can be programmed
to two. three, or four phases as required for a particular
system. MC I01:502s can be cascaded for applications re
quiring greater than 4 phases. A unique feature of the
MC I0802 is the option to double the duration of any dock
phase. This allows compensation for one slow path in a
system without slowing down the faster sections.

The GO/HALT, RUN/MAINTENANCE and SI NGLE
CYCLE/SINGLE PHASE inputs control the start-stop
mode and diagnostic operations. In the run mode, the GO/
HALT line automatically starts and stops the dock phases.

!-,"I~~~.'!1aintenanc~_~()~~~,~~I()E.c:..r~!i~nsmust.~~ initialized . _
by the START input. The SINGLE CYCLE/SINGLE
PHASE control allows the system to advance by either one
phase or one complete cyde for each start signal.
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The MC 10802 is a component part of the M 10800 high
speed microprocessor kit. Contained on this chip are the
following functions:

• 4-Phase Clock Counter
• MECL 10,000 Compatible Output
• Start Synchronizer
• Programmable Phases
• Programmable Double Phase Time

,I
In addition to providing multiphase clock signals, the

control inputs on this chip permit single-stepping a micro
processor for diagnostic or checkout purposes.

INPUT/OUTPUT DIAGRAM-MC10802

(Speed: :::::: 60 MHz, Typlcall Clock Re.et

Run/Mainten8nce

Surt
Go/Halt

Single Cycle/Single Phase

Lan Pha.. In/Completll
Cycle In

TSO
TS1
TS2
TS3
TS4
TS6
TS6

R/M
St

G/H
SC/SP

LIP,n/CC,n

Gnd, V ec

CASE
823

Output Enable

<1>1 1
4>2 Clock

.;>3 f Pha.e.
1j>4

l <;> out La.t Pha.e Out

CC Cycle Complete

BLOCK DIAGRAM-MC10802

Start Start Sync. Output Enable

__________________.c..!.=~ ==~===::i:====..,.,....=.".-------

Go/Halt

SC/SP

Reset

Run/Maine

TSO TSI TS2

4<1>
Shifter

TS3 TS4 TS5

<1>1

<1>2
Buffer

<1>3

4>4

L<1>out

CC

TS6
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Ala dataverwerkende eenheid bevindt een C.P.U. zieh meestal cen

traal in een rekensysteem. Voor communicatie met de rest van het

systeem om zich heen heeft de C.P.U. een of meer in- en outputmo

gelijkheden ter beschikking. Bij kleine systemen komt minimaal een

busverbinding met een werkgeheugen voor. In dit werkgeheugen bevin

den zich de data, die de C.P.U. nodig heeft.

Binnen de data kunnen we onderscheid maken tussen instructies

en operanden. De instructies bepalen de werking van de C.P.U.; de

operanden zijn de data waarop de C.P.U. operaties uitvoert. (Optel

len, aftrekken e.d.) Verder is er geen verschil tussen beide data

typen: een C.P.U. kan in zijn programmauitvoering instructies van

dat programma wijzigen, of zelfs helemaal een programma creeren.

(Dit laatste gebeurt, wanneer een hogere programmeertaal als ALGOL

of FORTRAN via een assemblerprogramma in "machinetaal" wordt getrans

formeerd.)

Naast het verwerken van de data heeft een C.P.U. dUB ook een

belangrijke taak aan het ophalen van instructies en aan het ophalen

en terugschrijven van operanden. Deze, toch weI omvangrijke, taak

wordt binnen de C.P.U. gedelegeerd naar de "Memory Interface Func

tion". (memory interface)

In zeer eenvoudige aystemen bestaat de taak van de memory inter

face uit het aanbieden van een adres aan het geheugen, met daarbij

een lees- of schrijfcommando. (Read/Write) Hierna wordt bij lezen

informatie van het geheugen ontvangen, en bij schrijven wordt infor

matie ~ het geheugen aangeboden. Het berekenen van het adres
------_. -----_._--- _. ----------------

wordt in dat eenvoudige systeem uitgevoerd door de ALU.

In snellere, uitgebreidere systemen lopen meerdere processen

parallel. Terwijl een ALU bezig is met een lange vermenigvuldiging,

kan eigenlijk a1 een nieuwe instructie worden opgehaald. (Tenzij het

rekenresultaat beslissend is voor de voortgang van het programma.)

Het is duidelijk, dat de ALU niet tegelijk die vermenigvuldiging kan

uitrekenen en het volgende adres voor het geheugen kan berekenen.

In zo'n systeem krUgt de geheugeninterface dan ook een zwaardere

taak opgelegd, waaronder de adresberekening.

De MCI0803 Memory Interface Function-slice kan in zo'n snel sys

teem belast worden met onder andere dat berekenen van adressen.
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De slice biedt nog veel meer mogelijkheden, en zou zelfs als ALU

gebruikt kunnen worden in kleine systemen.

In het navolgende zal ik trachten deze slice functioneel te be

schr~ven. Daarbij zal niet ingegaan worden op de besturing van de

slice. (Zie de datasheet.)

Bij een memory interface verwachten we allereerst diverse in-

en uitgangspoorten. Naar het geheugen zijn dat een adresbus en een

databus. Van deze twee is de databus bidirectioneel. (= Zowel in

gang als uitgang.) Aan de C.P.U.-kant vinden we de communicatie

bussen die alle C.P.U.-elementen, zoals ALU, register file e.d.,

met elkaar verbinden. Zoals al is gebleken bij de beschrijving van

ALU (MC10800) en sequencer (MC10801) is de M10800-serie ontworpen

voor twee interne databussen, de IBUS (input bUs) en de ¢BUS (out

put bus). Deze twee bussen vinden we ook bij deze memory interface

slice weer terug. Beide bussen zijn ook bidirectioneel.

Het bovenstaande resulteert in een schematische voorstelling

als in figuur 11-301.

DATA BUS

to MEMORY

ADDRESS BUS

MC 10803

MEMORY INTERFACE FUNCTION

SLICE

IBUS

to CPU

0BUS

_ ..__._....__ ._-_ ..__.._---

figuur 11-301

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

Elke MC10803-s1ice is 4 bits breed. Door diverse slices parallel

te schakelen kan een grotere breedte worden bereikt. Hierbij ligt

al een van de hoofdproblemen van een geheugeninterface: de diver

se bussen aan de interface kunnen zeer verschillend in breedte zijn.

Om als voorbeeld de I.B.M. 360/370 te nemen: de adresbus is 24 bit

breed en de databus 8 bit. In onze toepassing zal daarbij de inter

ne woordbreedte 32 bit worden! Een zeer belangrijke taak voor een
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interface is dan ook het formatteren van binnenkomende en uitgaan

de data.

Onder dit formatteren valt ook het ophalen en in bruikbare vorm

klaarzetten van (macro-)instructies. Omdat instructies, afhankelijk

van het type, verschillende formaten kunnen hebben, is het ook een

taak voor de memory interface om uit te zoeken welk formaat de op

te halen instructie heeft.

Nemen we ala voorbeeld weer I.B.M. 360/370: een instructie heeft

een lengte van 2, 4 of 6 byte (1 8 bit). Aan de voorste twee bits

van de eerste byte (de Operation Code) kan gezien worden, hoe lang

de instructie zal zijn. De taak voor de memory interface is dus om

aan de hand van deze twee bit precies voldoende bytes op te halen.

Hiervoor moeten logische operaties op data uitgevoerd kunnen wor

den.

Een hieraan verwante taak is het testen van binnenkomende data.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan het testen van BCD-codes in BCD-operan

den. Ook hiervoor moe ten in de memory interface logische en arith

metische operaties op in- en uitgaande data kunnen worden uitge

voerd.

Een tweede taak voor de interface is al genoemd, namelijk het be

rekenen van adressen. Bij diverse bestaande rekenmachinea, en afhan

kelijk van het type instructie binnen die machine, vergt een adres

bep~ling 0 tot maximaal 3 optellingen. (Zie lit. 6, pag 35 e.v.)

Bij de I.B.M. 360/370 zijn dit maximaal 2 optellingen. (RX-instruc

tie) Voor deze optellingen moet de memory interface arithmetische

bewerkingen kunnen uitvoeren.

Als taak voor de memory interface kan ook gezien worden het

vasthouden van het adres van (de eerste byte van) de volgende op

te halen instructie. Aangezien dit adres toch ergens moet worden

onthouden, in verband met mogelijk onderbreken en doorstarten van

een programma, kan dit het best zo dicht mogelijk bij het geheugen

worden onthouden, dus in de geheugeninterface.

De bovenstaande taken van een memory interface brengen de vol

gende eisen voor de logica van de MCI0803-s1ice met zich mee:

1) De slice moet een "schakelstation" bevatten om de diverse

databussen correct met elkaar door te kunnen verbinden. Dit

vinden we in de slice terug in de "Data Matrix". (Zie figuur

11-302.)
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IBUS
TA..sU~ B RI (PC) DATA - ~

.......... U Rl MATRIX ..... ""11IIIII
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/ADDRESS
~ ALU .- ~ 'BUS

~ I

..... ..... MAR .... .....
S

~ ~

~ ~FUNCTI ON PO IIHER
CQNTROL INPUT

DATA/~

BU

ADDRES

CONTROL

figuur 11-302

2) B~ het formatteren is een hoeveelheid bufferruimte nodig om

operanden kortstondig op te bergen. Hiervoor zijn aanwezig

het "Memory Data Register" (MDR) en een registerfile van 4

registers. Het bovenste register, register 0, is daarb~ ge

reserveerd voor het onthouden van het adrea van de volgende

op te halen instructie. Net als b~ de sequencer heet dit re-

____... ~~ s ter de (macro-) progra~m~c~o~u~n~t~eC:':r:...l,~P'_"C~.~ _

3) Voor het uitvoeren van de logische en arithmetische opera

ties bij het berekenen van adressen, bij het bepalen van in

structielengtes en b~ het testen van datapatronen is een

volledige ALU toegevoegd aan de inhoud van de MCI0803-slice.

Deze ALU is niet zo krachtig ala de MCI0800 ALU-slice, maar

kan operaties als optellen, aftrekken, 'AND', 'OR', 'EXCLU

SIVE OR', en 'SHIFT' uitvoeren met diverse operanden. Om

vanuit de besturing ook vasta bitpatronen aan te kunnen bie

den, heeft deze ALU een extra ingang in de vorm van de Poin

ter Input.

De volgende punten volgen niet direct uit de taakomschr~ving,

maar maken het werken met deze slice weI eenvoudiger:

4) Naast het "Memory Data Register" en de registerfile is er
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nog een register aanwezig, het "Memory Address Register".

(afgekort MAR) Hierin wordt het geheugenadres geklokt. De

slice kan na het klokken het volgende adres berekenen en

klaar zetten aan de ingang van dit register, zonder dat er

ongewenste bitpatronen kortstondig op de output komen.

5) Een laatste "gemak" is de mogelijkheid om met het geheugen

zowel in actief hoog als in actief lage besturingsmode te

kunnen converseren. Dit kan door de aanwezigheid van een al

of niet inverterende buffer aan de adres bus en de databus.

De adresbus kan bovendien worden uitgeschakeld, zodat an

dere eenheden via diezelfde bus toegang tot het geheugen

kunnen krijgen.

Deze beschrijving completeert het blokschema van figuur 11-302.

Aangezien voor de besturingscodes wordt verwezen naar de datasheet

(Product Preview), eindigt hiermee ook de functionele beschouwing

van deze slice.

........_.__ .._-_.._-_.__ . --- --------_.._._ .. __..._------
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In de voorgaande hoofdstukken is kennis gemaakt met diverse as

pecten van de C.P.U. en het systeem, waarin hij moet passen. Een

en ander zal nu verder worden uitgediept in een poging om een ge

detailleerder ontwerp voor een C.P.U. af te leiden. Hierbij zullen

ook enkele eisen genoemd worden, die in het voorgaande nog niet

eerder zijn vermeld.

De eisen, die aan het C.P.U.-ontwerp gesteld worden, zijn:

- 1) de C.P.U. moet microprogrammeerbaar zijn, en gebaseerd op de

Motorola MECL 10800-serie.

- 2) het ontwerp moet liefst zo univeraeel mogelijk zijn, maar in

ieder geval geschikt voor de I.B.M. 360/370 instructieset.

- 3) het C.P.U.-ontwerp moet passen binnen het systeemconcept.

- 4) de C.P.U. moet geschikt zijn voor multiprocessing.

Eia no. 1 is in het voorgaande, bij de beschrijving van de MC

10801-sequencer, al belicht. De tweede eis zal een belangrijke rol

spelen bij de uitgewerkte behandeling van de diverse functionele

eenheden van de C.P.U. en zal daar dan ook verder worden toegelicht.

Eisen no. 3 en 4 zullen in het nu volgende worden uitgewerkt.

ad 3): het C.P.U.-ontwerp moet passen binnen het systeemconcept:

In het, in de inleiding reeds geIntroduceerde, systeemconcept

had de C.P.U. twee verbindingen met de rest van het aysteem, zoals
....._----_ _---_ - ----- .. -_ _-_._---

geschetst in figuur III-I.

De bedoelde verbindingen zijn de databuaverbinding naar het

(hoofd-) geheugen en de matrixverbindingen met de datamatrix en

de communicatiematrix. De matrixverbindingen samen kunnen gezien

worden ala "de" communicatieverbinding met de rest van het compu

tersysteem.

De functie van de verbinding met het geheugen is duidelijk: de

C.P.U. moet data uit het hoofdgeheugen op kunnen halen en terug

kunnen schrijven.

Via de matrixverbindingen onderhoudt de C.P.U. de communicatie

met de overige systeemelementen. De diverse systeemelementen zijn

allemaal via Channel Controllers verbonden met de matrices. Deze

controllers kunnen, via de communicatiematrix, met elkaar conver-
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sereno Als eenheid i data wil overzenden naar eenheid j, dan zal

de channel controller van i een verbinding aanvragen met de con

troller van j. De beide channel controllers maken dan samen uit

of de data overgezonden kan worden. Zodra beide controllers ac

coord gaan met het transport zal de datamatrix-verbinding worden

opgebouwd, en zal de data worden overgezonden. Na beeindiging wor-

--aenalTe verb 1.naihgen weer afgebroken. (Zie verslag van P. Matthee-------------

voor het precieze protocol.)

Zoals al in de inleiding is vermeld, biedt het computersysteem

plaats aan meerdere, parallel werkende C.P.U.'s. Elke C.P.U. voert

zijn eigen programma uit en heeft daarvoor zijn eigen devices en

zijn eigen geheugen nodig. Om te zorgen, dat de aanwezige geheugens

en devices op een efficiente en ondubbelzinnige wijze aan de C.P.U.'s

worden gedelegeerd, is een s7steembesturing nodig. De systeembe

sturing hoeft geen fysieke eenheid te zijn: deze besturing, in het

vervolg Operating System, afgekort O.S., genoemd, is een management

programma, dat in principe in een willekeurige C.P.U. of control

ler zou kunnen draaien.
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Dit operating system commandeert, aan de hand van het strategie

programma, aIle C.P.U.'s van het totale systeem. De verhouding tus

sen het O.S. en de C.P.U.'s is dus een "master-slaves "-verhouding.

De commando's van O.S. naar C.P.U. en de bevestigingen en meldin

gen van C.P.U. naar O.S. zullen via de communicatiematrix en de

channelcontrollers doorgegeven kunnen worden. Op deze communicatie

wordt straks nog nader ingegaan.

ad 4): de C.P.U. moet geschikt zijn voor multiprocessing:

Met multiprocessing wordt bedoeld het tegelijkertijd (virtueel)

aanwezig zijn van meerdere jobs in dezelfde C.P.U. Dit betekent niet,

dat aan al die jobs tegelijk gerekend wordt! De C.P.U. werkt op een

willekeurig tijdstip aan slechts een job; zodra bij deze job een tij

delijke stagnatie optreedt, bijvoorbeeld omdat op I/O (input of out

put) gewacht moet worden, kan zolang met een andere worden doorge

werkt. Ook kan het 0.8. opdracht geven om met een urgentere "klus"

door te gaan en daarvoor de lopende te onderbreken.

Het overschakelen op een andere job vergt het redden van al die

informatie, die bij het doorstarten van deze job weer nodig zal zijn.

Deze informatie omvat: de inhouden van de werkregisters, de inhou

den van statusregister en (macro-) program counter (die het adres

van de volgende uit te voeren instructie bevat) en de inhoud van

het register, dat het programmamasker bevat. (programmamasker: een

bitpatroon, dat bepaalt of sommige interne interrupts "gemaskeerd"

zullen worden. Gemaskeerde interrupts worden niet gezien door de

besturing. Het is dus net alsof die interrupt niet is opgetreden.)

Nadat deze informatie is gered, moet de zelfde informatie van
- ~,.,.,.. --,---_.'-

de nieuwe job worden opgehaald. Daarna kan verder gegaan worden

met de uitvoering van de nieuwe job. De hier omschreven actie is

eigenlijk een externe interrupt: vergelijk de beschrijving daarvan

in hoofdstuk I!

In principe kan elke C.P.U. op deze manier multiprocessen. Het

enige wat zo'n C.P.U. nodig zou hebben is per job een stuk geheu

genruimte, waarin hij bovengenoemde informatie kan opbergen. Het

nadeel van deze methode is echter, dat er per keer overschakelen

(verder te noemen "status-switching") enkele honderden geheugen

accessen nodig zijn. Deze manier van status-switching is dus nogal

tijdrovend.

De C.P.U. zou ook architectonisch berekend kunnen zijn op het

eenvoudig mogelijk maken van status-switching. Dit kan door werk-
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registerfile, statusregister, (macro-) program counter en masker

register N-voudig uit te voeren. (N is daarb~ nog arbitrair.) N is

nu het maximaal toelaatbare, gel~kt~dig aanwezige jobs. status-swit

ching betekent nu niet meer dan het overschakelen op een andere

set registers! Tegenover het grote voordeel van snelheid staat nu

uiteraard het nadeel van verveelvoudiging van enkele logische on

derdelen.

In dit concept zal voor de laatstgenoemde mogel~kheid worden

gekozen. N bl~ft daarb~ arbitrair en wordt ter beslissing overge

laten tot het t~dstip waarop de C.P.U. gebouwd zal gaan worden.

N.B.: In hoofdstuk I is al opgemerkt, dat interrupties, en dus ook

de bovenomschreven status-switching, op macroinstructie-ni

veau worden gehonoreerd. Voor de besturing van de C.P.U. betekent

dit aIleen een wat afw~kende vorm van ophalen van de volgende

(macro-) instructie: b~ status-switching wordt een commando van

het O.S. uitgevoerd, namel~k het omzetten van de registerset. Daar

na wordt normaal een instructie opgehaald van de nieuwe job en uit

gevoerd in de nieuwe registerset. Omdat de C.P.U. voor aIle jobs

toch slechts een macroinstructie-pakket kent, dat vastligt in het

microprogramma, hoeft er in de besturing geen status te worden ge

w~zigd!

De architectuur met N jobs in de N registersets vraagt nogal

wat communicatie tussen C.P.U. en O.S. Ook zal het O.S. een flin

ke hoeveelheid boekhouding moe ten b~ouden. Deze aspecten van de

-G-d.Y-r&ls onde~lv&ll-het rekensysteem zullen nu worden belich L. ----------

Om een indruk van deze communicatie te kr~gen zal nu de weg

van het programma door het systeem worden gevolgd. Hierbij zullen

dan de diverse jobcontrol-commando's vanzelf opduiken.

Voordat de C.P.U. een job toegewezen kr~gt moet hij opgestart

worden. De operateur zal de voeding van de C.P.U. inschakelen.

De C.P.U. kr~gt daarbij een "POWER ON/RESET", z6dat de buitenwereld

niet kortstondig allerlei ongecontroleerde bitpatronen op diverse

communicatieverbindingen te zien kr~gt. Hierna zal de C.P.U. intern

aIle werk- en andere registers op nul zetten, en klaar gaan staan

voor van het O.S. te ontvangen commando's. Dezelfde resetacties

zullen ondernomen worden, wanneer de RESTART-knop op de console
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wordt ingedrukt of wanneer er een RESTART-commando van het O.S.

komt.

Het is verstandig om diverse diagnose-(micro-) routines in de

C.P.U. aan te brengen. B~ voorkeur twee, elkaar aanvullende typen:

1) hardware-diagnose voor aIle eenheden (A.L.U., e.d.) maar niet

voor de registersets en

2) diagnoses voor de registersets.

De eerste zal steeds DIAGNOSE HARDWARE en de tweede zal DIAGNOSE

REGISTERSET genoemd worden. De registersets zijn weI hardware, maar

worden in DIAGNOSE HARDWARE niet meegenomen. De motivatie voor deze

uitsluiting is, dat de C.P.U. op elk moment diagnoses van de A.L.U.

enz. moet kunnen uitvoeren, zonder aanwezige informatie van de di

verse jobs te beschadigen.

Voor de diagnose-routines kan registerset 0 worden gereserveerd.

(Deze registerset hoeft dan echter niet volledig uitgevoerd te

z~n.) Dat betekent, dat b~ N aanwezige registersets tegel~kert~d

N-l jobs in de C.P.U. kunnen "draaien".

B~ het opstarten zal het O.S. de volgende commando's geven:

1: RESTART; RESET AND DIAGNOSE ALL REGISTERSETS

2: DIAGNOSE HARDWARE

Op commando's van het O.S. zal de C.P.U. vaak moeten reageren

met een antwoord. De ontvangstbevestiging op zich is al uitgevoerd

door de channel controllers, die op basis van handshake-spel met

elkaar converseren. De antwoorden op de bovengenoemde commando's

zullen z~n:

- opRESTART .. RESET AND DIAGNOSE ALL REGISTERSETS:

- READY AND WAITING indien geen fout is gevonden of

- REGISTERSET r DAMAGED.

- op DIAGNOSE HARDWARE kunnen als antwoorden gegeven worden:

- READY AND WAITING als alles in orde is, of

- HARDWARE DAMAGE indien een functionele eenheid fouten

vertoont.

Afhankel~k van het antwoord zal het O.S. stappen moeten onder

nemen. Indien de meldingen READY AND WAITING binnen komen is er

niets verkeerds in de C.P.U. en is de C.P.U. klaar om diverse jobs

te ontvangen.

In de andere gevallen moet het O.S. of een registerset of de

hele C.P.U. elimineren van de lijst met bruikbare systeemelementen.
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Er wordt nu verondersteld, dat het systeem is opgestart. De ge

bruiker gaat met zijn programma naar een device (ponsbandlezer,

kaartlezer enz.) en start het device.

De device controller zal naar de codes van het invoermedium kij

ken. Bevat dit een verzoek voor het uitvoeren van een programma,

dan zal dit verzoek, via een aantal communicatiestappen bij het 0.5.

uitkomen. Het O.S. zal, aan de hand van zijn werklijsten een C.P.U.

delegeren aan de job. (Voor het standpunt van de gebruiker: een

C.P.U., voor het systeem: een registerset in een C.P.U.)

Het O.S. zal de gekozen registerset in de bepaalde C.P.U. laten

"schoonmaken" met

RESET AND DIAGNOSE REGISTERSET r.

De response kan hierop weer zijn:

READY AND WAITING of

REGISTERSET r DAMAGED.

Registerset r is nu (na antwoord 1) klaar om de job te gaan uit

voeren. De volgende opdracht zal zijn het invoeren van het program

mamasker. (Hier wordt, bij het bezien van interne interrupties, op

terug gekomen.) Het commando zal zijn:

SET PROGRAM MASK FOR JOB r (IN REGISTERSET r)

Behalve de ontvangstbevestiging van de controllers is hierop geen

respons, in de vorm van een melding, nodig.

De C.P.U.-registerset r is nu eindelijk klaar voor de verwerking

van het programma. Er is nu aIleen nog een startadres nodig. Dit

krijgt de C.P.U. met:

START JOB r FROM ADDRESS

Hierop kunnen als antwoorden komen:

REGISTERSET r DAMAGED of

JOB r RUNNING.

Er wordt aangenomen, dat de laatste melding is geveven: het pro

gramma wordt nu dus uitgevoerd.

Na verloop van tijd kan er een job zijn met een hogere prioriteit.

Of: de voor job r gereserveerde tijdsleuf (timesharing-systeem) is

verstreken, en een andere job is aan de beurt. In dit soort geval

len zal de status van de C.P.U. omgeschakeld worden, na een com

mando daartoe van het O.S. Omdat statusswitching pas is gebeurd

na het volledig afwerken van een macroInstructie van job r, is in
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registerset r van job r het adres van de volgende uit te voeren

instructie gebruiksklaar opgeborgen. Job r kan nu met een eenvou

dig commando worden doorgestart:

CONTINUE JOB r.

De reactie hierop zal zijn dat registerset r wordt geselecteerd,

en dat het adres in de (macro-) program counter aan het geheugen

wordt aangeboden. Hierna wordt job r op de normale manier voortge

zet.

Op het CONTINUE-commando zijn de volgende antwoorden voorzien:

JOB r RUNNING en

JOB r READY; C.P.U. WAITING.

Het tweede antwoord wordt gegeven als het O.S. (foutief) tracht

een voltooide job door te starten.

Er wordt aangenomen, dat onze "klus" nog niet klaar was, en dat

antwoord "JOB r RUNNING" is doorgegeven. Bij elke job zal op een

zeker moment data naar of van de buitenwereld gestuurd of ontvan

gen moeten worden. Door zijn programma "wee t" de C.P.U. welk~

device hij nodig heeft, maar welk devicenummer dit is, is hem niet

bekend. Sterker nog: de C.P.U. zal vaak communiceren met een ander

devicetype, dan hij aanvraagt:

Veronderstel namelijk: er draaien in dezelfde C.P.U. afwisselend

meerdere programma's, die uitvoer voor een regeldrukker produceren.

Als nu de C.P.U. rechtstreeks data naar de regeldrukker zendt, dan

is het resultaat dat afwisselend van elke job een paar regels op

papier worden afgedrukt. Dit is natuurlijk een onmogelijke toestand.

E-1:--zijn hier'loor m .2 oplossinge.a.:-

- 1) delegeer aan elke job een eigen regeldrukker. Dit is geen goe

de oplossing: de aanwezige regeldrukkers zijn nu zeer onefficient

gebruikt. Bovendien zijn er dan ook veel te veel regeldrukkers no

dig!

- 2) buffer de data van de diverse jobs, en voer ze na beeindigen

van de job in een keer uit. Als de C.P.U. dus vraagt om een device

van het type "regeldrukker", zal hij in feite een geheugen bevatten

de module toegewezen krijgen, zoals een discunit. Op deze disc zal

dan een FILE geopend worden voor de aanvragende job.

Nadat de job klaar is, zal het O.S. de FILES van die job uit

laten voeren naar de juiste devices. Na uitvoer worden de FILES

geelimineerd. Op deze manier kan voor de devices, zoals regeldruk-
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kers, ook een hoge bezettingsgraad worden bereikt.

De beschouwing, die hierboven met de regeldrukker als voorbeeld

is gedaan, geldt voor vele andere devices net zoo Er zijn ook devi

ces, die weI specifiek aan een job zijn toegevoegd. Een voorbeeld

hiervan zijn de terminals van een timesharing systeem. Weliswaar

produceert en consumeert de C.P.U. de uitvoer en invoer veel snel

ler dan de terminal die kan verwerken en opbrengen, maar dit wordt

opgevangen in de buffers van de diverse controllers.

Zodra een job I/O wil plegen, zal hij dit aanvragen aan het O.S:

JOB r REQUESTS DEV1CETYPE d, FILENAME f, FOR READ/WRITE.

Het toevoegen van de filenaam in de I/O-request was nog niet behan

deld: er zijn computersystemen (bv. Burroughs 6700/7700), waarin

de gebruiker de files zelf benoemd. Hij heeft zelfs de mogelijkheid,

om voor elk devicetype meerdere in- of uitvoerfiles te creeren!

In een dergelijk systeem zal de C.F.U. de filenaam meegeven in de

I/O-request.

Op de request zal het O.S. actie ondernemen: eerst wordt op de

werklijst gekeken of voor de betreffende job die file al bestaat.

Zo niet, dan wordt de file gecreeerd. Bovendien wordt een device
(

aan de file toegevoegd. Dit kan een reeel of een virtueel device

zijn. (In het voorgaande was de regeldrukker virtueel en de termi

nal reeel.) Het virtuele device zal vaak door een discunit wor

den vervangen.

In elk geval zal het O.S. terug komen met een devicenummer en

een filenaam. (Deze filenaam kan afwijken van de door de gebruiker

gedefinieerde naam.)

n__ n_-REA:D FRm'f/WRITE lIJ-G--:BE¥I-GENUPWER n FlLENMffi-f-.

Hierna kan de C.P.U. doorgaan met zijn programma. Elke keer ala de

job een device nodig heeft, zal de C.P.U. het opnieuw aanvragen.

Bijna aIle communicatie, die nodig is voor een job, is nu behan

deld. Het is weI eens nodig, dat een C.P.U. tijdelijk wordt sV9pge

zet, bijvoorbeeld omdat aIle devices bezet zijn, zodanig dat geen

enkele job uit de C.P.U. meer verder kan met executie. Een Boort

gel~ke situatie kan optreden bij het defect raken van systeemcompo

nenten. In dat geval kan de C.P.U. op non-actief worden gezet met:

WAIT.

Na ontvangst van dit commando zal de C.P.U. terugmelden:

C.P.U. WAITING.
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Zodra de stop-oorzaak is opgeheven, kan de C.P.U. weer op gang wor

den gebracht met

CONTINUE JOB r.

De job wordt beeindigd, doordat, als laatste instructie, een

stop-opdracht in het programma aanwezig is. De C.P.U. zal zich dan

melden bij het O.S. met

JOB r READY; C.P.U. WAITING.

In het O.S. wordt de job aangetekend als afgewerkt. De gedecla

reerde files worden hierna uitgevoerd naar de bedoelde devices.

Hierna worden aIle files van de beeindigde job geelimineerd, en

de job wordt tenslotte geschrapt van de werklijst.

De job control language is hiermee compleet. In het navolgende

staan de commando's en meldingen nogma&ls alfabetisch gerangschikt:

I commando's van O.S. naar C.P.U:

-1 CONTINUE JOB r

-2 DIAGNOSE HARDWARE

-3 RESET AND DIAGNOSE REGISTERSET r

-4 RESTART ~ RESET AND DIAGNOSE ALL REGISTERSETS

-5 SET PROGRAM MASK FOR JOB r (IN REGISTERSET r)

-6 START JOB r FROM ADDRESS a

-7 WAIT

-8 READ FROM/WRITE TO DEVICENUMBER n FILENAME f

II meldingen van C.P.U. naar O.S:

-A C.P.U. WAITING

-B HARDWARE DAMAGE

-C JOB:I.'B~~!J C.P. U. _!lAI~_Ili!c;. _

-D JOB r REQUESTS DEVICETYPE d, FILEN~'lli f, FOR READ/WRITE

-E JOB r RUNNING

-F READY AND WAITING

-G REGISTERSET r DAMAGED

De commando's van O.S. naar C.P.U. zijn, vanuit het standpunt

van de C.F.U. gezien, externe interrupts. De meldingen terug, van

C.P.U. naar O.S. dienen om de boekhouding in het O.S. bij te hou~

den. Deze boekhouding geschiedt aan de hand van de al vaker genoem

de werklijsten.

Voor elke C.P.U. komt op de werklijst te staan ~f de C.P.U.

bruikbaar is, en zo ja, welke registersets eventueel defect zijn.
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Bovendien vermeldt de lijst welke registersets door een programma

bezet zijn. Als het O.S. een aanvraag voor de executie van een nieuw

programma ontvangt, hoeven alleen de werklijsten van de C.P.U.'S

af te worden gezocht naar een niet bezette registerset.

Voor elke job zijn wat meer gegevens nodig op de werklijsten. De

werklijst van een job moet bevatten:

- de gedelegeerde units, zoals C.P.U.-nummer, nummer van de re

gisterset binnen de C.P.U., de gekoppelde devices, eventueel

met filenamen (voor virtuele devices), enz.

- het startadres van het programma in het geheugen. Dit is no

dig om een programma, dat door het stuk gaan van de C.P.U.

is afgebroken, alsnog aan een andere C.P.U. te kunnen delege

reno (Het opnieuw delegeren van het programma is nog geen

waarborg voor correcte uitvoering: door de eerste C.P.D. kun

nen al wijzigingen in de data zijn uitgevoerd!)

- het programmamasker. Hiervoor geldt hetzelfde als voor het

startadres hierboven.

- enkele seinbits, zoals een bit om aan te geven of de job mo

menteel al of niet wordt uitgevoerd (RUNNING/WAITING) en een

bit, dat aangeeft dat de executie geheel is voltooid. (JOB

READY)

De tot nu toe behandelde commando's met de bijbehorende C.P.U.

responsies zijn de mogelijke externe interrupts voor de C.P.li. in

dit systeemconcept. In het navolgende zullen de interne C.P.U.~

interrupts bekeken worden. (Opmerking: de meldingen "HARDWARE DA-
.__ ..------_._--~--~~--_._ .._-------_._._'- _ ..._,-._. ----~ ..._-- -_ ..- -_._._- .--- ._,---

MAGE" en "REGISTERSET r DAMAGED" komen eigenlijk ook voort uit in-

terne interrupties. Deze meldingen vormen dus een mengvorm tussen

interne interrupt meldingen en pure boekhoudkundige meldingen voor

het bijhouden van de werklijsten.)

Voor de beschouwing van de interne interrupties wordt nu een

lijn .etrokken naar het I.B.M. 370 systeem. Dit gebeurt, omdat het

systeem /370 duidelijk als richtlijn dient voor dit C.P.U.-ontwerp.

Bovendien komen bij dit systeem alle (?) interne interrupties voor,

die in een algemene C.P.U. te verwachten zullen zijn.

De onderstaande lijst is afkomstig uit lit. 2: system/370: Prin

ciples of Operation; hoofdstuk "interruptions".

De 370 kent 6 types van interrupts (intern en extern samen).
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Deze 6 types zijn:

1) I/O-interrupts: deze interrupts vallen buiten de verantwoording

van de C.P.U. in dit systeemconcept.

2) programma-interrupt~: deze komen natuurlijk weI voor in deze

C.P.U. als interne interrupts. I.B.M. 370 kent hier:

- Operation Exception: komt voor ala de uit te voeren (macro-)

instructie niet bekend is, dus een ongeldige Operation Code

(OPCODE) bevat. De C.P.U. zal de melding

INVALID OPERATION CODE (JOB r)

doorgeven naar het O.S.

- Privileged-Operation Exception: de C.P.U. kent twee toestan

den, de problem state en de debug state. Een normaal gebrui

ker-programma werkt in de problem state. Indien echter een

systeemprogramma uitgetest moet worden, heeft de aysteempro

grammeur de beschikking over een extra instructie, waarvan

een gewone gebruiker nooit gebruik mag maken. Deze extra-in

structie is de zogenaamde "breakpoint". Dit is in feite een

een software interruptie: zodra het programma bij de breakpoint

instructie aankomt wordt het programma onderbroken. De C.P.U.

meldt zich dan met:

BREAKPOINT ADDRESS a (JOB r)

aan het O.S. Hiermee kan de programmeur de loop van het pro

gramma reconstrueren en eventueel verbeteren. (Debuggen.)

Indien een niet-gemachtigde gebruiker de breakpoint-instruc

tie gebruikt, zal eveneens een interruptie optreden:

PRIVILEGED INSTRUCTION (JOB r).

Het versehrl-±s eehter, da t na "BREAKPOI~-ilDRESS a (JOB r)"---M

----

de job doorgestart zal worden (nadat het breakpointadres er-

gens is geregistreerd ten behoeve van de programmeur), terwijl

het programma na "PRIVILEGED INSTRUCTION" afgevoerd zal wor-

den uit de C.P.U. en uit het systeem.

Of de C.P.U. in de problem state of in de debug state is,

hangt af van een bit in het programmamasker.

- Execute Exception: komt hier niet voor.

- Protection Exception: ontstaat ala de C.P.U. refereert aan

een geheugenlocatie, waartoe hij geen toegang heeft. In de

I.B.K. 370 bevat elk geheugenblok van 2k (2048) byte een pro

tection key. Als de C.P.U. data van of naar het geheugen wil

transporteren, moet hij in zijn aanvraag een sleutel meeleveren.

(De sleutel is een onderdeel van het programmamasker~) Pas
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als de sleutel "past", zal de data inderdaad getransporteerd

worden. Voor de C.P.U. geeft dit de volgende interne interrupt

mogeljjkheid:

PROTECTED MEMORY ADDRESS (JOB r)

- Addressing Exception: ala de C.P.ll. een geheugenplaats aan

apreekt, die niet bestaat, voor de C.P.U. niet toegankelijk is,

of waarvan de voeding is uitgeschakeld:

UNAVAILABLE MEMORY ADDRESS (JOB r)

- Specification Exception: er zjjn een tiental oorzaken hiervoor.

De meeste zullen hier niet genoemd worden: zie lit. 2 page 77.
De meest voorkomende oorzaken zjjn, dat voor een operand adres

een foutief adrea wordt opgegeven in de instructie. De inter

ne interrupt wordt:

SPECIFICATION ERROR (JOB r)

- Data Exception: AIle operanden in B.C.D.-formaat, die de C.P.U.

ophaalt uit het geheugen, worden getest op geldige B.C.D. ka

rakters. Indien hierin een fout wordt geconstateerd, ontstaat

de interrupt:

B.C.D. DATA ERROR (JOB r)

De volgende groep interrupts heeft duideljjke namen. Deze zullen

vaak niet verder worden toegelicht. Ze hebben allemaal te maken

met arithmetische fouten:

- FIXED POINT OVERFLOW (JOB r)

- FIXED POINT DIVISION ERROR (JOB r):

_E~I1 "d~ision error-'-'_ treed t Q:Q als' de noemer van een quotient

nul is, of als het quotient te groot wordt.

- B.C.D. OVERFLOW (JOB r)

- B.C.D. DIVISION ERROR (JOB r)

- FLOATING POINT OVERFLOW (JOB r)

- FLOATING POINT UNDERFLOW (JOB r)

- FLOATING POINT SIGNIFICANCE ERROR (JOB r)

(als bij optellen of aftrekken een resultaat met 0 als fractie

ontstaat)

- FLOATING POINT DIVISION ERROR (JOB r)

De andere interrupts uit de groep "programma interrupts" zijn

hier niet van toepassing.
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Van bovengenoemde interrupties zijn sommige te maskeren. Dit

hangt af van een paar bits in het programmamasker. (Maskeerbaar

zijn: fixed point overflow, decimal overflow, floating point un

derflow, floating point significance error en privileged in

s truct ion. )

De laatste 4 groepen interrupts zljn:

3) externe interrupts

4) supervisor call interrupts

5) machine check interrupts

6) restart.

Deze groepen zijn al omvat in de job control language, zoals die

eerder is geintroduceerd.

Hieronder staan de interne interrupties, zoals gedistilleerd

uit de I.B.M. 370-handleiding, nog eens bij elkaar:

INVALID OPERATION CODE (JOB r)

BREAKPOINT ADDRESS a (JOB r)

PRIVILEGED INSTRUCTION (JOB r)

PROTECTED MEMORY ADDRESS (JOB r)

UNAVAILABLE MEMORY ADDRESS (JOB r)

SPECIFICATION ERROR (JOB r)

B.C.D. DATA ERROR (JOB r)

FIXED POINT OVERFLOW (JOB r)

FIXED POINT DIVISION ERROR (JOB r)

B.C.D. OVERFLOW (JOB r)

._ ._._.______ B.C.D. DIVISION ERROR. (JOB.~ _

FLOATING POINT OVERFLOW (JOB r)

FLOATING POINT UNDERFLOW (JOB r)

FLOATING POINT SIGNIFICANCE ERROR (JOB r)

FLOATING POINT DIVISION ERROR (JOB r)

Uitgaande van de eisen, aan de C.P.U. gesteld, is deze beschou

wing via de job control language terecht gekomen bij de diverse in

terrupts, die in een C.P.U. kunnen optreden. Hierbij zljn ook diver

se eigenschappen en taken van de C.P.U. opgedoken. Het hoofdthema,

het afleiden van een architectonisch ontwerp voor de C.P.U., zal
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nu worden hervat.

Uit al het voorgaande mag worden geconcludeerd, dat in een C.P.U.

3 processen door elkaar heen lopeno Deze processen zijn weliswaar

in tijdvolgorde nauw op elkaar afgestemd, maar kunnen toch elk func

tioneel als vrij autonoom worden beschouwd.

De bedoelde 3 processen zijn:

1) de interfacing met de buitenwereld (periferie)

2) het eigenlijke "rekenwerk" zoals + - x : 'AND' 'OR' enz.

3) het takencoordinerende besturingswerk.

De architectuur kan dus in eerste benadering worden opgedeeld

in 3 stukken, zoals geschetst in figuur 111-2.

ARITHMET IC
AND LOGIC
UNIT

(ALU)

SEQUENCING
AND CONTROL
UNIT

figuur 111-2

PERIPHERAL
INTERFACE
FUNCTION

(p I F)

~1,\~__ PERIPHERY

Een soortgelijke driedeling voor een C.P.U. is al geIntroduceerd

in de verslagen van de voorgaande generatie afstudeerders. (Zie

lit. 4, 5 en 6, resp. van de heren Meek, Linssen & Hoendervangers

---en Ma ters. ) -~oa.ra- de div-arse blokken ui t figuur 111-2 wa t verder

zijn ingevuld, zal op de verschillen van de nieuwe opsplitsing ten

opzichte van de door hen geplande opsplitsing nader worden ingegaan.

I de A.L.U. (= Arithmetic and Logic Unit):

Deze eenheid met het eigenlijke dataprocessing-werk uitvoeren

op de operanden. Hieronder vallen:

1) logische operaties zoals:, 'AND', 'OR', 'EXCLUSIVE OR' en

SHIFT

2) arithmetische operaties: optellen, aftrekken, vermenigvuldi

gen, delen, schuiven enz. Dit met een aantal verschillende

operand-types.

De A.L.U. zal een eigen besturing krijgen, en op basis van een
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handshake-achtig spel zijn opdrachten krijgen van het besturings

gedeelte: de A.L.U. ontvangt van de besturing een opdracht plus

de operanden voor die opdracht. Er zullen hierbij twee soorten

opdrachten worden onderscheiden: de eerste groep opdrachten zijn

de "direct klaar"-opdrachten, die slechts 'en klokcyclus vergen.

(BijToorbeeld: optellen van twee operanden van 1 woord.) Op het

resultaat van deze bewerkingen zal de besturing wachten.

De tweede groep opdrachten zijn de "multi clook"-opdrachten,

zoals vermenigvuldigen en delen. Dit type opdrachten zal auto

noom door de A.L.U. worden uitgevoerd. Zodra de verwerking klaar

is, zal de A.L.U. zich melden met een 'READY'-sein. Terwijl de

A.L.U. bezig is met een tijdrovende vermenigvuldiging, kan de

besturingseenheid de volgende macroInstructie al laten ophalen

en decoderen. (Tenzij het rekenresultaat van de A.L.U. de vol

gende op te halen instructie beinvloedt.)

De A.L.U. zal uitvoerig worden beschreven in het gelijknamige

hoofdstuk.

II de P.I.F. (= Peripheral Interface Function):

Deze zal, zoals zijn naam al zegt, de verbinding tot stand moe

ten brengen met de buitenwereld. De buitenwereld betekent hier:

twee communicatiepoorten: een naar het geheugen (snel locaal

geheugen en groot hoofdgeheugen) en een poort naar de matrix

controllers.

De taken van deze functie zullen, onder meer, zijn:

- berekenen van geheugenadressen

__-=- zelfstandig ophalen en terugscbrijven van operanden en j nstrnc

ties, die in meerdere geheugen-access-slagen opgehaald of op

geborgen moeten worden.

- formatteren

- data testen

- via de device controller en channel controller communicatie

onderhouden met het O.S. en andere systeemeenheden aan de ma

trices.

Ook de P.I.F. zal een eigen besturing krijgen. Hi~rarchisch

zal de P.I.F. ondergeschikt zijn aan het besturingsgedeelte. (Net

zoals de A.L.U. dat zal zijn.)

Zie verder het hoofdstuk over de Peripheral Interface.

III de centrale besturing:
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Dit blok bevat de overige elementen van de C.P.U. Hieronder val

len:

- databussen

- registerfile

- instructie decoder

- interrupt handler met prioriteitsencoder

- foutendetectielogica

- besturing: sequencer and control store

N.B: de eenheden A.L.U. en P.I.F. hebben elk een eigen besturing

en dus ook foutendetectielogica, sequencers en control stores.

Deze eenheden worden belicht in het hoofdstuk over het centrale

besturingsgedeelte.

De conceptarchitectuur is nu ala gegeven in figuur 111-3. Deze

architectuur is gegroepeerd rond twee geheel door het C.P.U.-ont

werp lopende, bidirectionele, databussen (IBUS en ¢BUS) en een

databus, die speciaal is toegevoegd met als source de registerfile

en als destination de A.L.U. (ABUS) Deze groepering is direct het

gevolg van de aansluitingen van de MCI0800 A.L.U.-slice.

De motivering achter de drie databussen is die van snelheid:

het is nu mogel~k om uit de registerfile twee operanden tegelijk

aan de A.L.U. aan te bieden: een via de ABUS en een via de ¢BUS.

Nog binnen dezelfde klokcyclus kan het resultaat weer via de IBUS

terug naar de registerfile worden gestuurd en aldaar worden inge

klokt.

De woordbreedte van het ontwerp is 32 bits. Dit houdt in, dat

--------eenheden endatabussen werken met 3215Ttorede operanden. De data

bussen werken bovendien met enkele bits voor parity-checks.

De verschillen tussen de hier geIntroduceerde opsplitsing en

die van Maters, Meek en Linssen & Hoendervangers zijn de volgende:

Zij onderscheidden destijds twee processen, namelijk het besturings

proces en het verwerkingsproces. Het verwerkingsproces stond daar

bij onder de directe controle van de besturing. Na deze vaststelling

werd, teneinde een taakverdeling tussen de personen te krijgen, het

geheel opgesplitst in 3 gedeelten. Om de eenheid te bewaren, wer

den daarna interfaces benoemd tussen die 3 gedeeltes. (Zie lit. 5,
Linssen & Hoendervangers, deel II, inleiding.) De lezer kreeg daar

door misschien het idee van een wat vreemd, en soms toch wat onge-
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lukkig, gekozen opdeling, hoewel die functioneel niet zo was be

doeld.

In dit verslag worden binnen de C.P.U. drie processen onderschei

den: de interfacing met de buitenwereld is geIntroduceerd als een

autonoom te onderscheiden proces. De zo ontstane delen, de A.L.U.,

de P.I.F. en het ooBrdinerend besturingsgedeelte, hebben elk een

eigen sequencer en mioroprogramma meegekregen, en hebben daardoor

ook bij hun taakuitvoering een verregaande onafhankelijkheid van el

kaar bereikt. Enkele voordelen, die hierdoor ontstaan, zijn:

- de eenheden kunnen afzonderlijk gebouwd en getest worden

- Bij de bouw als een complexe eenheid zou een microgeheugen no-

dig zijn van, naar schatting, ruim 100 bit breed en enkele dui

zenden woorden diep met vele "don't cares", omdat meestal niet

aIle units van de C.P.U. tegelijk bezig zijn. Nu zijn er drie

microgeheugens en -programma's nodig van bescheidener, en be

ter te overziene afmetingen, hetgeen vooral de (nog) taaie

klus van het schrijven van mioroprogramma's wat minder onaan

genaam zal maken.

Met de introductie van de architectuur, en met het vergelijken

van de driedeling met de, door de voorgaande generatie afstudeer

ders gerealiseerde, opdeling, is dit hoofdstuk afgesloten. In de

'volgende hoofdstukken zullen de diverse onderdelen individueel wor

den uitgewerkt. De gedeeltes "matrix interface" en het locaal ge

heugen uit figuur 111-3 vallen daarbij buiten het kader van dit

afstudeeronderzoek •

..,- ,-- -_.. ------------------
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Zoals al eerder vermeld, is de A.L.U. de eenheid, waar de uit

eindel~ke dataverwerking ~laats vindt. In dit hoofdstuk zal een

architectuur worden afgeleid, die geschikt is voor verwerking van

het I.B.M. 370-pakket van arithmetische en logische operaties.

Aangezien dit pakket nogal uitgebreid is, wordt verwacht, dat

met deze A.L.U. ook de instructiepakketten van vele andere com~u

ters realiseerbaar z~n. (Zie lit. 5: analyse van de dataformaten

en instructies van diverse machines.)

In de I.B.M. 370 komen 4 typen operanden voor:

1) logische operanden: dit z~n willekeurige bitpatronen met een

lengte van 32 bits (=1 woord).

o 31

De range van deze getallen N is:

_2 31 ~ N~ 2 31_1 dus

2) binaire, fixed point operanden: deze zien er precies hetzelf

de uit als de logische operanden, dUB lengte 32 bits en wille

keurige codes. De bitpatronen worden nu echter geinterpreteerd

als binaire getallen in 2-complement-notatie. De voorste bit

(bit 0) geeft b~ deze notatie het teken aan:

S

~

-2.147.483.648 ~ N ~ 2.147.483.647

De bovenstaande twee operandtypen worden ook vaak beschouwd als

gezamenl~k een type. In vele opzichten gedragen beide types zich
_._---,------ .---_.._- .--~ .._,_._--~ ..• _..__._-,-_.,-_..-

inderdaad identiek.

3) binaire, floating point, operanden. I.B.M. 370 onderscheidt hier-

in 3 formaten:

FRACTIE

63 64 71 72

(De extended-vorm is een toevoeging ten opzichte van de I.B.M.

360~) In elk van deze vormen worden onderscheiden: het teken

(bit 0), de exponent (bits 1 tim 7) en de fractie (bits 8 tim

31 in short ,format, bits 8 tim 63 in long format en bits

8 tim 63 plus 72 tim 127 in extended format.)

De fractie wordt beschouwd als een aantal hexadecimale digits.

127
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De exponent geeft de macht van 16 aan, waarmee de fractie ver

menigvuldigd moet worden. (In excess-64-notatie.) De ~etalwaarde

is nu:
(_l)SIGN. (O,FRACTIE) .16(EXP-64).

De sign en exponent bits van de tweede helft van de extended

vorm worden niet in beschouwing genomen bij operaties met exten

ded getallen. Indien een extended getal in een bewerking ont-
I

staat, dan krijgt het lower order double word (64 bits) het zelf-

de teken als het higher order-gedeelte. De exponent van het

lower order deel wordt 14 minder dan die van het higher order

gedeelte.

Al deze notaties hebben de zelfde range:
-64.0001000 ..• 0 • 16 INI .11111. •• 1

5,40 ~ 10-79 ~ INI ~ 7,24 Jf: 1075 •

De resolutie is natuurlijk weI afhankelijk van de notatie:

resolutie 1:224 = 1:1,7Jf:l07 bij short format,

resolutie 1:256 = 1:7,2Jf:l016 bij long format en

resolutie 1:2112
= 1:5,2Jf:l033 bij extended format.

4) ECD-operanden. Deze kunnen in twee vormen voorkomen: packed en

zoned. De conversie packed naar zoned en vice versa wordt als

taak voor de peripheral interface function beschouwd. Dienten

gevolge krijgt de A.L.U. aIleen ECD-operanden in packed format

te verwerken. In dit formaat is een operand 1 tot 16 bytes (8 bit)

lang. Elke byte bevat twee BCD digits, behalve de laatste byte:

deze bevat 1 digit en het sign. (1100 is plus en 1101 is minus)

De range van BCD-getal1en is daarmee:
31 31-.99999 .• 9Jf:l0 ~ N ~ .99999 •. 9Jf:lO •

,0 Jl) I 0 ,0 , 0 I 0 ,0 I DI ,0 , 0.0 ,S

Met deze operanden moeten de volgende operaties uitgevoerd kun

nen worden in de A.L.U.:

1) logisch: 'AND', 'OR', 'EXCLUSIVE OR', 'COMPARE' en SHIFT (left

& right, single & double)

2) binair, fixed point: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, de

len, complementeren (2-complement), vergelijken, arithmetisch

schuiven (links & rechts, 1 woord & 2 woorden), BCD conversie

3) binair, floating point: Deze operaties worden door de centrale

besturing opgesplitst in een aantal logische en fixed point in-
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structies. Deze A.L.U. kent dus geen floating point instructies.

4) BCD: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, vergelijken,

schuiven.

In eerste instantie zal nu een functionele architectuur worden

gegeven. Daarna zal op de schakelingen worden ingegaan, waarbij de

bovengenoemde functieset in de logica geprojecteerd zal worden.

Het hoogste niveau, waarop deze A.L.U. beschouwd kan worden is

zoals het centrale besturingsgedeelte van de C.P.U. de A.L.U. ziet:

de A.L.U. is een functionele eenheid, die het bovengenoemde pakket

instructies kan uitvoeren.

Om operanden in en uit te kunnen voeren, is de A.L.U. voorzien

van aansluitingen op 3 databussen: twee bidirectionele bussen, de

IBUS en de ¢BUS, waarover zowel data ingevoerd als uitgevoerd kun

nen worden, en een databus, de ABUS, die als bron altijd de regis

terfile en als bestemming altijd de A.L.U. heeft.

Naast deze databussen zijn er nog een aantal draden, die voor

de besturing van de A.L.U. en voor het geven van statusinformatie

over de A.L.U. gebruikt worden, hier samengevat onder de afkorting

C&S. (Control and status) Via de C&S-draden kan het besturingsge

deelte commando's geven aan de A.L.U.,en ook weer "zien", of de

A.L.U. klaar is met de opgedragen taak.

Het uiterlijk van de A.L.U. is dus als geschetst in figuur IV-l:

Control and• Status... ~

-_.__ . ... ...... IlIBUS

ARITHMETIC AND ... ~ IBUS
LOGIC UNIT

... ~
(ALu)

~ ABUS......

figuur IV-l

De A.L.U. wordt geacht een autonome functie-eenheid te zijn: in

tern heeft de A.L.U. een eigen besturing met sequencer en micro

programmageheugen. De A.L.U. krijgt van de co8rdinerende besturing

van de C.P.U. een opdracht plus de operanden voor die opdracht.

In de opdrachten worden uitdrukkelijk twee typen onderscheiden:

Allereerst zijn er de opdrachten, die in de A.L.U. uitsluitend

combinatorisch werk opleveren. Voorbeelden hiervan zijn: 'AND', 'OR',

optellen, aftrekken enz., zolang dit gebeurt met operanden van
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maximaal 1 woord (A 32 bits). De hiervoor benodigde tijd, van ABUS

en ¢BUS als inputs naar de IBUS als output van de A.L.U. ligt in

de grootte-orde van zo'n 50 nanoseconden voor de langstdurende o~

peratie. Op deze resultaten kan door de C.P.U.-besturing gewacht

worden, omdat ze niet langer dan 1 klokcyclus duren. (De lengte

van de klokcyclus van de C.P.U.-besturing zal tussen 50 en 150 nsec

komen te liggen. Daze waarden als een voorlopige schatting.) Voor

waarde voor het kunnen wachten is weI, dat de besturing van de

C.P.U. bij dit type instructies ook de interne logica van de A.L.U.

bijna direct moet kunnen besturen. (Dit is een eis voor de A.L.U.

besturing.) Hierbij is de eigen besturing van de A.L.U. eigenlijk

uitgeschakeld. Deze instructies zullen verder "direct control"

instructies worden genoemd.

Het tweede type operaties is de soort, waarin ook sequentieel

werk van de A.L.U. wordt vereist. Bij deze operaties zal de interne

A.L.U.-besturing het commando over de A.L.U.-logica overnemen. Zo

dra de operatie is voltooid, zal de A.L.U. zich melden met een

READY-sein, dat is via een van de draden uit de groep "control and

status". Daarna geeft de C.P.U.-besturing opdracht om het rekenre

sultaat terug te schrijven Raar de bestemming. (Registerfile of ge

heugen.) Voorbeelden van het tweede type operaties zijn: vermenig

vuldigen, delen, schuiven.

Het tweede niveau, waarop de A.L.U. beschreven kan worden, is

het niveau van de benodigde functionele eenheden. Bij deze beschrij

ving zal de besturing van de A.L.U. niet betrokken worden. (Zie

daarvoor paragraaf_V~I~-~5~:~) _

De architectuur van de A.L.U. zou, net als dat bij de MC 10800

A.L.U.-slice is gebeurd, langzaam steeds verder uitgebreid kunnen

worden. Hier is voor een andere benadering gekozen: het totale

schema wordt meteen gepresenteerd, en daarna worden de diverse on

derdelen, aan de hand van de instructies, verantwoord.

Het schema van de datapad-structuur is gegeven in figuur IV-2.

De basis van de schakeling is de 32 bits brede "eenvoudige A.L.U.",

die als voorbeeld is gegeven bij de beschrijving van de MC 10800

A.L.U.-slice in hoofdstuk II. De mogelijkheden van deze "eenvoudige

A.L.U." zijn al zeer veelzijdig: aIle logische operaties van 2 ope

randen, binair en BCD optellen en aftrekken, schuiven, enz. Kort

om: aIle operaties die een MC 10800-s1ice voor 4 bits kan uitvoe-
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ren, maar dan voor 32 bits.

Naast een rekenkundige eenheid zijn voor vermenigvuldigen en de

len een aantal werkregisters nodig. In de figuur zijn aangegeven:

1) een kort operand schuif-register van 2 woorden a 32 bits, aange

geven met I en II, linksboven in de figuur. Dit register moet

per woord van de IBUS geladen kunnen worden. Bovendien is een

reset per woord noodzakelijk.

2) een lang operand schuif-register. Dit zijn 6 woorden van 32 bits,

genummerd 1 tot en met 6. Ook hier kan per woord worden geladen

vanaf ABUS, IBUS, ¢BUS of een woord '000 ••.• 0'.

Vervolgens is in de figuur de "BCD-PROM" aangegeven. Dit is een

"tabellenboek", dat voor BCD-bewerkingen gebruikt zal worden.

Naast wat losse logica bevat figuur IV-2 een netwerk van data

bussen. Deze bussen dienen zowel voor intern als extern datatrans

port. Elke pijlpunt in een databus staat vaor een toegangsbuffer,

dat de informatie al of niet doorlaat. (Zie paragraaf VI-I)

De instructies.
==============

De eenvoudigste instructies worden gevormd door de groep "direct

control"-instructies. Bij deze instructies is het datatransport ala

aangegeven in figuur IV-3: de beide operanden worden aan de A.L.U.

aangeboden via ABUS en ¢BUS; het resultaat wordt via de IBUS terug

gestuurd naar de centrale besturingseenheid van de C.P.U. Deze ope

ratie vergt bijna geen sequentiele werkzaamheden: aIleen het (niet

aangegeven) statusregister moet, aan het eind van het rekenproces,
---~----------------- --- -------~---~----------- ---------

worden geklokt.

Bijzondere "direct control"-instructies zijn "POSITIVE" en "NEGA

TIVE", te gebruiken bij de instructies "LOAD POSITIVE" en "LOAD NE

GATIVE". De eerste instructie levert de absolute waarde van een

operand op, de tweede juist het 2-complement ervan. De operand wordt

via de ¢BUS aan de A.L.U. aangeboden, en afhankelijk van het teken

weI of niet gecomplementeerd. Deze instructies zijn als "dir~ct

control"-instructies mogelijk, omdat de tekenbit van de ¢BUS als

besturingsbit gebruikt kan worden. (Multiplexers voor Cin en ASIa

van de "eenvoudige A.L.U.".)
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0BUS ABUS tBUS
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o
1
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SH --+--G:tillJJ-------i~,

0BUS

figuur IV-3

Een volgende groep instructies, die nog vrij eenvoudig zijn, maar

weI een aantal sequenciele stappen vragen, zijn de schuifinstructies.

De I.E.M. 370 kent 8 verschillende schuifinstructies:

--------- - -----------_.__._--------

~ ,+-O SHI FT LEFT DOUBLE

• .... 0 SHI FT LEFT DOUBLE LOGICAL.
+- 0 SHI FT LEFT SINGLE,

+- 0 SHI FT LEFT SINGLE LOGICAL
I

• (si!Jn extension)SHIFT RIGHT DOUBLE.. SHIFT RIGHT DOUBLE LOGICAL

SHIFT RIGHT SINGLE (sign extension)
SHIFT RIGHT SINGLE LOGICAL

•

•

..
O~'__ ....J

0 .....L,., ...J

Vooral de "shift left sing-Ie" en de "ahift left double" ins truc

ties zijn verve lend , omdat de voorste bit (sign bit) ongew\jzigd moet

blijven. Een methode is: schuif de operand eerst 1 bit naar links.
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De sign-bit wordt daarbij in een flipflop geschoven. (niet in de

figuur geschetst) daarna wordt de rest van de operand naar links

geschoven over het gewenste aantal posities. Als daarbij een keer

uit hat schuifregister een bit wordt geschoven, dat ongelijk is aan

de sign-bit, dan wordt de "FIXED POINT OVERFLOW" flipflop van het

statusregister geset. (Dit kan in de interrupthandler weer gemas

keerd worden, afhankelijk van het programmamasker.) Tenslotte wordt

de sign-bit weer in het register geschoven. De andere schuifopera

ties leveran geen problemen op.

De dataflow is als voIgt (aangenomen dat registers 1 tot en met

6 allemaal 00 •.• 0 bevatten.):

1) figuur IV-4: laad register 1 vanaf de ABUS ("direct control"

instructie)

2) eventueel: laad register 2 vanaf de ABUS

,,
A8US

.,
IBUS"BUS

000 .. Ot • IBUS

000 ..0. • 0 A ,,1
I.. I II ~

... I 2 3 4 I 5 I 6 ..
I

I

- L_•
~~l~
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B.C.O. PROH R

C I -- 4 BIT

J:L L H - 1100/ 511
Ii- -I'" f-., • r •r F
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~.. ......... _ ... - 1--'''_- ......... _. ..._....- .. 14
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~._--_.'"--_.-

'r 0BUS

"
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-'F Ollt \ / ~ill H
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F U
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'---
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'------1------- 0

IBUS 0BUS •
f H I-- I

ASIO U I-- SIr,N 0BUS

"
x ~ SIGN"j'BUS

'--
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"

figuur IV-4
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figuur IV-5

3) figuur IV-5: schuif (niet "direct control")

4) figuur IV-6: (pa-g. IV-IO) voer register 1 uit via de IBUS (IIdi_

--_. rect control II)

5) eventueel: voer register 2 uit via de IBUS.

De"eenvoudige A.L.U." bevat een accumulator en een schuifnetwerk.

Hiermee kan een maximale schuiffrequentie van ± 60 MHz bereikt wor-,
den. Het schuifregister kan echter met 200 J1Hz worden geklokt! De

accumulator en het schuifnetwerk van de A.L.V.-slices worden daar

om in deze toepassing nergens gebruikt. (Ook niet bij de nog volgen

de instructies.)

Binair vermenigvuldigen.

Bij deze instructie zijn de beide operanden maximaal 56 bit lang.

(De lengte van de fracties bij "floating point multiply".) Er zijn

dus twee werkregisters nodig van elk 2 woorden a 32 bits.
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figuur IV-6

De gevolgde methode is die van herhaald optellen en schuiven. Daar

op zijn vele varianten mogelijk (Zie lit. 8) De voorkeur gaat uit

naar: vermenigvuldigen met positieve getallen, met schuiven over
---_..._-_._. ._- ---,_..~---,._._---'"-_ ..--._._... _. -_.- ~"'. ,-----_..._. -,,---,---_._-"

nul1en. Deze methode is een van de snellere, die toch vrij eenvou-

dig te besturen is.

Voorbeeld: (2 operanden van 6 bits)

(13) 001 101 x 001 011 (11)

000 000
001 101

+001 101 1 positie naar rechts schuiven
000 110 1
001 101

t010 011 2 posities schuiven (over een 0 heen)
000 100 III
001 101

+
010 001 111 3 posi ties schuiven (2 nullen)

(143) 000 010 001 III
AF

Om mOl bits te vermenigvuldigen zijn gemiddeld n/2 optellingen nodig,
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omdat over nullen wordt heen geschoven.

Hoe werkt dit in de gegeven architectuur?

1) figuur IV-7: laad register II via de IBUS en tegelijk register

6 via de ¢BUS. ("direct control")

2) Eventueel: laad register I via de IBUS en register 5 via de ¢BUS

3) laad registers 1, 2, 3 en 4 met 00 •.• 0. (tegelijk)

4) schuif registers 1 tot en met 6 naar rechts, totdat de laatste

bit van 6 een 1 is, of totdat het maximum aantal schuifslagen

is voltooid. (= aantal bits van de operand in registers 5 en 6)

5) figuur IV-8: (pag. IV-12) tel register II op bij 2 en schrijf het

resultaat in 2 terug. De uitgaande carry wordt opgeborgen in de

flipflop.

6) figuur IV-9: (pag. IV-13) tel register I op bij 1 en de carry-out

van 5) en schrijf het resultaat terug naar 1. (Er kan nu geen

carry-out optreden!)

7) ga naar 4.

~- ,...f_ByL"_C_"D_"_P_R-,~~r-----1

0BUS MUS

~ 4 BIT I
IIDD/ SH

f

~~t---- SIG~ REGISTER 1
o
1

- CUllt FF
SIGN 0BUS

SIGN- "BuS

f/lBUS

SH 4-~---[~s:tiHlllFJ:TJ-----+.....- SH

IBUS

figuur IV-7

o
1

SIr;~ f/lBUS
STGN IBUS

IBUS
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figuur IV-8

Het stopcriterium is het bereiken van het maximum aantal schuifsla

gen. Als dit criterium is bereikt, meldt de A.L.U.zich met een

READY bij de centrale besturing van de C.P.U.

Het rekenresuTtaatstaat na afloop in registers 1 en 2 of 1 tot

en met 4, afhankelijk van de operandlengtes.

Binair delen.

Hierbij wordt de "herhaald aftrekken - schuiven"-methode gevolgd.

Een snelle, en toch redelijk eenvoudig te besturen variant is die,

die de teller en de noemer in normaalvorm houdt, en die mislukte

aftrekpogingen niet hersteld. ("Non-restoring method") Een volledige

behandeling zou te ver voeren: zie lit. 8, Flores.

Het heeft weinig zin om dit in een dataflOW-diagram aan te ge

ven: de bewerking is verregaand identiek aan binair vermenigvuldi

gen.

Enkele algemene aanwijzingen:

- de teller wordt in register 1, 2 en verder geplaatst
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- de noemer komt in registers I en II.

- de quotient-bits worden in register 6 geschoven. (Na elke aftrek-

poging wordt de inhoud van registers 1 tot en met 6 naar links

._ ._. ge schoven. ) ... _._. ._. .._..

Het stopcriterium is wederom het bereiken van het maximum aan

tal schuifslagen. Na afloop staat het guotient rechts uitgelijnd in

register 6 plus voorgaande registers, de rest staat, links uitge

lijnd, in register 1 en verder.

16
....il x

48
~+

688

B.C.D.-vermenigvuldigen.

Deze bewerking gebeurt met tabellen.

voorbeeld: veronderstel men wil 16 ~

dan de volgende:

Ter toelichting het volgende

43 uitrekenen. De methode is



3x6
3xlO
40x6
40xlO

1 positie naar rechts

1 positie naar rechts
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Men berekent steeds een tussenprodukt, 3x16 en 4x16. Deze worden

verschoven bij elkaar opgeteld. Daarbij is 3x16 ook al een optelling:

" 3x6=18, 8 opschrijven, 1 onthouden, 3xl=3 plus 1 is vier." De ver

menigvuldiging wordt dus eigenlijk:

16
--.4..2. x

18
03
24

04 +
688

Het vervelende van deze groepering is, dat bij een lange eerste ope

rand veel optellingen nodig zijn:

5463
_____-:'-4 x

12
24

16
20 +
21852

Nu kan dit halfprodukt anders worden gegroepeerd:

5463
_...,...-.:L4 x

0642
2121 +
21852

Het getal 12 (van 4x3=12) vinden we terug als de laatste 2 op de

derde regel en als de laatste 1 op de vierde regel.

Een volledig produkt gaat nu als voIgt:

5463
_-'='-8.....4 x

0000
-- 064 2¥ ..- --------.--.--.-.-.-----..-------

0642
0064 2
2121 +
2185 2
0284 +
2469 2
0246 92
4342 +
4588 92

AF

Om dit in een optelarchitectuur te kunnen doen, is er een tabel

nodig. die de tafels van vermenigvuldiging bevat. Deze tabel is aan

wezig in de vorm van de B.G.D.-PROM.

Deze PROM bestaat uit "plakjes" van 256 x 8 bits. Elke plakje

kr~gt 8 adreslijnen aan~eboden: 4 van deze lijnen hebben aIle plakjes

gemeenschappel\jk. namelijk de 4 bits ui t de LATCH. De andere 4 adres-
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lijnen zijn een partje van de databus, die vanaf registers I en II

komt.

Veronderstel, op die databus staat:

8 7 6 5 4 3 2 1 (8 B.C.D.-digits)

en op de gezamenlijke adreslijnen staat 7 (1 B.C.D.-digit). nit de

B.C.D.-PROM komen nu twee woorden van elk 32 bits, het "lower or

der"- en het "higher order"-woord.(Resp. L en H) Bij de gegeven in-

put: 8 7 6 5 4 3 2 1 databus
7 latch

----::"""5-4:--:"4--=-3--::2::---="2~1~O:-- H
692 5 8 1 4 7 L

Dit is een gedeelte van de tafel van 7!

De B.C.D.-vermenigvuldiging werkt met positieve B.C.D.-getallen,

waarvan de sign-bits zijn afgestript, het ideaalst. (Het afstrippen

van de sign-bits en het vervolgens naar rechts uitlijnen is een taak

voor de P.I.F.) De korte operand is maximaal 15 digits, de lange

operand maximaal 31 digits. Er z~n dUB registers van 2 en 4 woor

den nodig. Het produkt is maximaal 6 woorden lang. (Vandaar ook

een schuifregister van 6 woorden.)

De korte operand wordt,naar rechts uitgelijnd, in registers I

en II geplaatst. de lange operand in registers 3 tot en met 6.

De berekening gaat nu als voIgt:

1) laad aIle registers zoals hierboven aangegeven

2) figuur IV-IO: bied register II aan aan de PROM. Als gezamenlijk

adres krijgen de partjes van de PROM bovendien de laatste 4 bits

..--.---- ..---..van register-6 ...-n Selecteer wOQrd L "'I'an de -PROM en tel dat op bij --.-----

de inhoud van register 2, schr~f het resultaat terug in regis-

ter 2 en onthoud de uitgaande carry.

3) idem, maar nu register I naar de PROM. De output van de PROM

optellen bij register 1, met de onthouden carry van slag 2). Het

resultaat gaat naar register 1

4) schuif registers 1 tot en met 6 4 bits (=1 digit) naar rechts.

De nu wegvallende laatste 4 bits werden "gered" in de LATCH bij

de ingang.van de PROM.

5) als 2), maar nu met woord H van de PROM

6) als 3), maar ook met woord H van de PROM

7) test, of het maximum aantal schuifslagen is uitgevoerd. Zo niet:

ga naar 2).



A

C
H

B.C .0.

L _-......,;----'

0BUS

0BUS

- IV-16 -

A8US IBUS

.----,...-- SIGfl REGISTER I
o
I

Cvu t FF
SIGN 0BUS

SIGN 0BU$

o
1

SIr,t/ 0BUS
S\r,N ,BUS

IBUS

B.C.D.-delen.

figuur IV-IO

Dit is een nogal vervelende operatie, omdat er nog geen enkele me-,
_th~_~_~~~_k_e_n_~.is, waarmee hij versnel~_~o~__~u:rl~~:rl_'IlI'orden ui tgevoerd. _

De enige, vrij eenvoudige, methode is:

1) normeer teller en noemer zodat de voorste digits I 0 zijn.

2) probeer de noemeroperand van de telleroperand af te trekken.

Lukt dit, dan wordt een tellertje met een verhoogd en opnieuw

geprobeerd. (maximaal 9 keren aftrekken.) Lukt de aftrekking

niet, dan wordt de telleroperand hersteld ("restoring method");

vervolgens wordt de telleroperand een digit naar links gescho~

ven; de oude inhoud van het tellertje wordt als quotient-digit

onthouden, en hat tallertje wordt op nul gezet.

Richtlijnen in deze architectuur:

- de noemer komt in registers I en II

- de telleroperand komt in registers 1 tot en met 4
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- de "4 bit adder/shifter" wordt als tellertje gebruikt. Zijn inhoud

kan in register 6 worden geschoven.

- na afloop staat het quotient in register 6 plus voorgaande regis

ters, de rest staat in register 1 en verder.

Einair naar E.C.D.-codeconversie.

Hierbij wordt een binaire operand van 1 woord omgezet in een B.C.D.

operand van 2 woorden. In de A.L.U. gaan we uit van een positieve

binaire operand. (Het teken wordt later toegevoegd aan het B.C.D.

resultaat.) De conversie gaat als voIgt:

tel de B.C.D.-operand steeds in B.C.D. bij zichzelf op, met als

carry-in de volgende binaire bit.

Voorbeeld: 1 0 1 0 1 1 0 (86)

86

0000 0000
0000 0001 -------- 1
0000 0010 ---------- 0
0000 0101 ------------ 1
0001 0000 -------------- 0
0010 0001 ---------------- 1
0100 0011 ------------------ 1
1000 0110 -------------------- 0

8 6

De binaire code wordt in register 1 geplaatst. Registers I en

II worden gereset.

1) figuur IV-II: selecteer register II naar de ¢EUS; tel de ¢BUS

bij zichzelf op met daarbij als Cin de meest significante bit van

register 1. De uitgaande carry wordt onthouden in de flipflop.

Het resultaat gaat terug naar register II.
---~-_._---_._-,._._-,--,_._._-_..

2) idem met register I. Nu wordt als carry-in de uitgaande carry

van de vorige slag gebruikt. Schuif aansluitend registers 1 tot

en met 6 1 positie naar links.

3) ale er nog geen 32 binaire bits zijn gebruikt: ga naar 1)

Registers I en II bevatten na afloop de B.C.D.-code.

E.C.D. naar binair codeconversie.

Deze conversie kan met een tabel gebeuren. Deze methode is de snelst

mORelijke methode!

De B.C.D. naar binair-conversie is meestal gebaseerd op herhaald

door 2 delen. De rest van zo'n deling'is steeds de volgende binaire

codebit.
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2 43 rest 0
2 = 21 rest 1
2 = 10 rest 1
2 5 rest 0
2 2 rest 1
2 I rest 0

.----_._-----
"=

2 0 rest 1

1010110.

86
43
21
10

5
-~.... 2

1

Voorbeeld:

De binaire code is dUB

In deze architectuur maken we gebruik van een tabel om, in B.G.D.,

door 2 te delen! Op de gezamenlijke ingang van de B.G.D.-PROM wordt

een niet-bestaande B.G.D.-code gezet. (Bijvoorbeeld 1111. De niet

bestaande codes worden bij de vermenigvuldiging niet gebruikt. In

feite wordt slechts 39% van de PROM voor vermenigvuldigen gebruikt:)

De PROM heeft nu de volgende output:

adres output H output L
0 0 0
1 0 5
2 1 0
3 1 1
4 2 0
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adres output H output L (vervolg)
5 2 5
6 3 0
7 3 5
8 4 0
9 4 5

Output H geeft de helft van de input aan, naar beneden afgerond.

Output L is 5 bij een oneven adres: dan moet een waarde 5 naar de

volgende, minder significante digit worden doorgegeven.

Biedt bij voorbeeld de code 8 7 6 5 4 3 2 1 aan aan de PROM.

De output is: 4 3 3 2 2 1 1 0 H
0505050 5 L

Door nu H en L verschoven bij elkaar op te tellen, vinden we (als

we de laatste digit van L weglaten):

4 3 3 2 2 110
050 5 0 50+

4 3 827 160

Dit is precies 87654321 : 2. (afgekapt) Wanneer de laatste digit

van L vijf is, dan was de rest van de deling I, en dus ook de bi

naire code-bit 1.

In de architectuur wordt de B.C.D.-code in registers I en II

opgeborgen. Register 1 wordt gereset.

1) figuur IV-12: bied register I aan aan de B.C.D.-PROM. Het geza

menlijk PROM-adres wordt een niet bestaande B.C.D.-code. (1111)

Selecteer woord H naar de ¢BUS en woord L, over 4 bits verscho

ven, naar de ABUS. Op de meest significante plaats worden 4 nul

len ingeschoven. De 4 weggeschoven bits worden in het register

R onthouden. Tel beide woorden in B.C.D. Ope Het resultaat gaat

--- naaI register- 1-;------ ---

2) Idem met register II. In het schuifnetwerk worden de 4 bits uit

register R ingeschoven. De nu uitschuivende bits bepalen de bit,

die in register 1 geschoven moet worden. Register 1 wordt 1 bit

naar rechts geschoven.

Stopcriterium: 32 schuifslagen van register 1.

Tot zover het instructiepakket van de A.L.U. Op de logica zal

niet verder in detail worden ingegaan. Dit zou, met het oog op de

aangekondigde E.C.L.-bouwstenen, niet verantwoord zijn.

Voor de besturing zij verwezen naar hoofdstuk VI, paragraaf VI-5.
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figuur IV-12

Enke1e tijden (naar schatting):

50 - 100 nsec
---rii-5 n-sec

16 x 60 nsec = 960 nsec

(gemidde1d)

32 x 60 nsec = 1920 nsec

(gemidde1d)

15x4x15 nsec = 4500 nsec

15x6,5x2x60 nsec

= 11100 nsec

32 bits:binair de1en, 64

"direct contro1"-instructies:

B.C.D. vermenigvu1digen, 15 x 15 digits:

B.C.D. de1en, 31 : 15 digits:

--strtrt-- over n OJ. t~n

binair vermenigvu1digen, 32 x 32 bits:
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Zoals de naam al aangeeft, verzorgt deze functie de communica

tie met de buitenwereld van de C.P.U. Onder buitenwereld wordt zo

weI de verbinding met locaal en hoofdgeheugen als de matrixverbin

dingen met het systeem'begrepen.

In de P.I.F. komen aIle interne en externe dataverbindingen van

de C.P.U. bij elkaar. De hoofdtaak van deze eenheid zal dan ook zijn

het op correcte wijze doorgeven van data van de ene dataverbinding

naar de andere. Kleine onregelmatigheden, zoals afwijkende datafor

maten, moeten hier worden aangepast.

Een tweede, belangrijke taak is het bijhouden van statusinforma

tie. Hieronder valt onder andere: bijhouden van het adres van de

volgende op te halen instructie in een (macro-) program counter,

het vasthouden van het programmamasker enz. Dit moet gebeuren voor

elk van de N mogelijke jobs.

Deze twee taken maken de P.I.F. tot wat hij is: een verzameling

van geheugenelementen en datapaden met daartussen een schakelstation,

dat bepaalt, welke informatie waar wordt opgehaald, en waar naar-

toe wordt gebracht.

Een derde taak is het uitvoeren van logische en arithmetische

bewerkingen op data. Voorbeelden hiervan zijn: het berekenen van

geheugenadressen en het testen van data.

Bij de behandeling van de MC 10803 memory interface function slice

~ijn al deze eisen en taken al eens naar voren gehaald. Deze slice
._._._,---~"~-_..,----- -'._ ... '--_.__ .._----

is ontworpen om deze zaken te kunnen uitvoeren. Zo zal het dus wei-

ni~ moeite kosten om, op grond van een precies geschikte bouwsteen,

een P.I.F. te construeren.

Omdat in dit C.P.U.-concept, tengevolge van de multiprogramme

ringsmogelijkheid, wat bijzondere eisen worden gesteld, moeten de

nodige geheugenelementen worden toegevoegd.

Allereerst zijn dat N (macro-) program counters. Hierin wordt,

voor elk van de N mogelijke jobs, het adres bewaard van de volgende

uit te voeren instructie.

Daarnaast zijn er N programmamaskerregisters. Een gedeelte van

het programmamasker bestaat uit een aantal bits, die bepaalde in

terne interrupties kunnen maskeren. Deze bits worden via een aan

tal lijnen uitgevoerd naar de interrupthandler. (Zie hoofdstuk VI)
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Een ander gedeelte van dit programmamasker is ook de geheugen

"sleutel", die bepaalt of de C.P.U. bepaalde geheugengebieden mag

adresseren.

am de juiste van de N registersets te selecteren is het "set

pointer"-register aanwezig. Dit register adresseert niet aIleen

in de P.I.F. de juiste van N registers. De uitgangen van deze set

pointer lopen door de hele C.P.U. en wijzen overal de juiste sta

tusregisters en de juiste registerfile aan. (2ie paragraaf VI-2)

Dit waren de enige registers in de P.I.F., die N-voudig zijn uit

gevoerd. Een belangrijk geheugenelement is het instructieregister.

Een van de taken van de P.I.F. is het ophalen van de instructies,

en het klaarzetten ervan in het instructieregister. De lengte van

een instructie is voor de I.B.M. 360/370 2, 4 of 6 bytes. am de

langste instructie te kunnen klaarzetten is dus een instructiere

gister van 6 bytes nodig. Overigens wordt het ook als taak van de

P.I.F. gezien, om zelfstandig het juiste aantal bytes op te halen.

Dit is eigenlijk al een klein stukje instructiedecodering. Als een

instructie klaar staat, kan deze, op afroep van het centrale bestu

ringsgedeelte van de C.P.U., in een keer, via IBUS en ¢BUS, naar

de eigenlijke instructiedecoder worden gebracht. Daar wordt de

instructie verder uiteen geplozen tot de aparte registerpointers

en datavelden. (2ie paragraaf VI-4).

Tenslotte is een databuffer nodig, waarin operanden geformatteerd

kwmen worden. D&-.. grootte van deze buffer -z..eu-l.&byte moeten zijn.--------

Dit is het formaat van de grootste voorkomende BCD-operand. Ter-

wille van de formattering zou deze buffer zowel per byte (A 8 bits)

als per woord (A 32 bits) adresseerbaar moe ten zijn.

Hiermee is eigenlijk de P.I.F. al compleet. Omdat de centrale

besturing van de C.P.U. beter niet belast kan worden met aIle hand

shake-communicatie met de buitenwereld, is het ontwerp van de P.I.F.,

net als de A.L.U., voorzien van een autonome besturing. Deze bestu

ring verzorgt de genoemde handshakes en bestuurt de interne logica

van de P.I.F. De P.I.F.-besturing krijgt zijn commando's van de cen

trale besturing van de C.F.U. Hierbij zijn twee commandotypen te on

derscheiden. Over deze commandotypes is bij de A.L.U. al het een en

ander verteld, en in hoofdstuk VI zal hier nog verder op door worden
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gegaan. Ook op de besturing zelf zal in paragraaf VI-5 nader wor

den ingegaan.

Met weglating van de besturing ziet de P.I.F. er nu uit als ge

schetst in figuur V-I. (pagina V-4)
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Dit laatste gedeelte van de C.P.U. geeft de C.P.U. het eigenlijke

uiterlijk, dat een gebruiker "ziet". Hier worden aIle deeltaken ge

co5rdineerd, waardoor de totale logica zich als een C.P.U. gedraagt.

Dit centrale besturingsgedeelte bevat, volgens figuur 111-3 ala

elementen:

1) databussen

2) register file

3) interrupt handler

4) instructiedeooder

5) timing en control.

TIMING &
CONTROL

INSTRUCTION
DECODER

(SEQUENCER,
CONTROL STORE,
TIMING)

• LOC AL MEHORYI (C"CHE)

A
D

~ '\--L-...L-.---J 0

R
E
S

PE RIPHE RM
~------'\/LJj---l INTFRFflCE

FUNrTIr)N

BYPASS

.£v---~ I _.0.
~~I.........-,... : -=_~~~._CF._.---l.....-l-----I----L-,

I NTERRUPT I r---

H"NDLER
(WITH PRIORITY I M"TRIX INTERF"CE
ENCODER AND rlJNC TION
MASK LOGIC) (~ CH"NNEL CONTROLLER)

( <DEVICE CONTROLLER I

I «BUFFER )
L...--r--r--~~

I

0BUS

MULTI PORT
REGISTER FILE

(2 READ,
, WRITE)

rBUS
r---~-~-----

"

ABUS

AR ITHMET IC AND
LOG I C UN I T

L~
""iA I
-------t-

figuur 111-3

Deze elementen zullen in dezelfde volgorde worden beschreven

in de navolgende paragrafen, echter niet voordat, met betrekking

tot de "timing and control" de volgende opmerking is geplaatst:

De"timing en control"-eenheid van de centrale besturing is de

hoogste bevelhebber in het C.P.U.-systeem. Niet aIleen beveelt de-
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ze eenheid rechtstreeks de andere eenheden van het centrale bestu

ringsgedeelte, maar bovendien commandeert hij de A.L.U. en de P.I.F.

Zoals al bij het C.P.U.-concept in hoofdstuk III is opgemerkt,

zijn hierbij twee besturingsmodes. De eerste mode is de "direct con

trol"-mode, waarin de centrale besturing nagenoeg direct de data

paden van A.L.U. en P.I.F. bestuurt. Bij de tweeds mode krijgt de

A.L.U. (of de P.I.F.) een commando, waarna de autonome besturing

van deze eenheid de controle over zijn logica overneemt. Als de een

heid zijn commando heeft uitgevoerd, meldt hij zich met een 'READY'

sein terug bij de centrale besturing.

Bij zowel "direct control"- als "not direct control"-instructies

wordt eerst gekeken of de READY-vlag is opgestoken, voordat een

opdracht wordt gegeven.

lets verder gedetailleerd kunnen we "not direct control"-instruc

ties als voIgt uitwerken: stap voor stap gebeurt er het volgende:

1) de centrale besturing test of de A.L.U. (of de P.I.F.) nog be

zig is met een opdraoht. Dit is te zien aan de READY-draad. Als

de READY-draad '0' is wordt gewacht op het sein READY = 'I'.

2) de centrale besturing geeft een commando aan de A.L.U. (ala voor

beeld). Dit commando beataat uit een bitpatroon voor de instruc

tie plus een startsein. (Bij "direct control"-instructies aIleen

een bitpatroon.)

3) De autonome besturing neemt nu het bevel over. Als sein, dat

het commando is ontvangen, wordt eerst een orderbevestiging ge

geven in de vorm van een zogenaamde ACKNOWLEDGE. Bovendien wordt

de READY-vlag neergehaald.

---4f- de centrale bestur4ng'---m&8'--n\l--~startcommand-G- en zijn instructie--- n

-

bitpatroon weg halen van de besturingsdraden van de A.L.U.

5) Als antwoord op het afvallen van het startsein, haalt de A.L.U.

zijn ACKNOWLEDGE-vlag weer in.

6) Nu draaien centrale besturing en A.L.U. onafhankelijk van elkaar.

Elk heeft zijn eigen klok, zodat de beide eenheden bovendien niet

Bynchroon lopeno Terwijl de centrale besturing zich bezig houdt

met besturing van andere eenheden, rekent de A.L.U. bijvoorbeeld

aan een langdurige vermenigvuldiging. Zodra de A.L.U. gereed is

met zijn opdracht, steekt hij de 'READY'-vlag Ope Zijn autonome

besturing stopt, en hij w&cht op nieuwe opdrachten.

1) Als de centrale besturing het rekenresultaat van de A.L.U. no

dig heeft, zal hij kijken naar het READY-sein van de A.L.U. Is
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deze vlag opgestoken, dan kan een nieuwe opdracht aan de A.L.U.

worden gegeven. Als de vlag nog niet is opgestoken, wordt daarop

gewacht.

De bovenstaande stappen zijn in figuur VI-l in een tijd-diagram

aangegeven.

START

ACKNOWLEDGE

READY

1~1 ,',~
~If • I I
,

I I

\'f - ~~
Hi

I

/ ~'~ u-l
NOT DIRECT CONTROL INSTRUCTIONS

figuur VI-l

Conclusies, die uit de bovenstaande stap-voor-stap-uitwerking

kunnen worden getrokken, zijn:

- commando's voor niet-"direct control"-instructies worden op

basis van handshake overgedragen. (stappen 2 tim 5; de dra

den START en ACKNOWLEDGE)

- een belangrijke functie van de centrale besturing is synchro

nisatie van alle C.P.U.-processen. (stap 1, het wachten op

-he.t READY-s-ein-j--

- operanden worden onder "direct control" van en naar de A.L.U.

en de P.I.F. getransporteerd. Hierbij wordt geen handshake ge-

geven.

De motivatie achter de complexe, dubbele besturing is er een

van snelheid: zowel handshake-mechanismen ala synchronisaties le

veren tijdverliea op! De "direct control"-instructies voeren korte

operaties in de minimumtijd uit zonder dit tijdverlies, en maken de

C.P.U. in z~n geheel dus sneller!

Er zal nu worden ingegaan op de diverse eenhedeh binnen het cen

trale besturingsgedeelte. De volgende beschrijvingen zijn niet be-
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doeld om precies aan te geven hoe en met welke I.O.'s de functies

gerealiseerd moeten worden: de schema's zijn uitsluitend bedoeld

als principeschema's. Het leek niet verantwoord om, met in het voor

uitzicht krachtige, nieuwe bouwstenen in de MECLI0800-serie, te

gedetailleerd op poortschema's in te gaan.

Voor het geval er speciale bouwstenen toegepast worden, zullen

er, als richtlijn, typenummers worden aangegeven. Deze nummers zijn

echter geen garantie, dat deze I.C.'s direct in de schema's kunnen

worden ingepast zonder te letten op polariteiten van signaaldraden

en klokinputs!

N.B: De hier beschreven logica werkt consequent "negative". Dat

wil zeggen:

logisch '0' hoge spanning 0,9 V

logisch 'I' = lage spanning = 2 V.

Ongelukkig genoeg zijn complexere ECL-bouwstenen in de databoeken

aIleen in "positive" logic aangeduid.

VI-l de databussen.
=============

Het centrale besturingsgedeelte omvat drie databussen, de IBUS

(input bus), de ¢BUS (output bus) en de ABUS. De eerste twee ver

binden aIle onderdelen van de centrale besturing met elkaar en met

de A.L.U. en de P.I.F. De ABUS was in eerste instantie uitsluitend

bedoeld als extra. bUB van registerfile naar A.L.U. Getuige figuur

111-3 is hier een weg naar de IBUS aan toegevoegd. De reden hier

voor wordt bij de registerfile genoemd.

Voor IBUS en ¢BUS geldt, dat er meerdere mogelijke bronnen (sour

ces) zijn. Wanneer op een nette manier gebruik wordt gemaakt van

deze bussen, dan mag slechts een source tegelijk actief zijn. AIle

andere sources mogen dan niet actief zijn. (De mogelijkheid van meer

dere, gelijktijdig aotieve bronnen is aanwezig: er treedt een menging

op van de bitpatronen van de verschillende sources. Dit is niet

funest voor de logica zoals bij TRI-state T.T.L.)

Elke mogelijke souroe voor een databus heeft als toegang tot de

bus dus een buffer nodig, die de bus weI of niet toegankelijk maakt.

In MEOL 10000 zijn geen speciale busdrivers nodig: elke poort-out

put heeft een typische fan-out van 90! (lit. 7) Meerdere uitgan

gen mogen met elkaar worden doorverbonden, en leveren, in "active

low logic" = "negative logic" een "wired and" op. De buffer voor
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TIMING &
CONTROL

INSTRUCT ION
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I1J
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1 IJR I TE)

A

ABUS

AR I THMET I C AND
LOGIC UNIT

figuur 111-3

een source kan daarom zeer eenvoudig z~n: een 'OR'-poort is vol

doende (Me 10191). Zie figuur V1-2.

INPUTS o 2 30 31

E

1/6 MC10197 EACH

OUTPUTS o 2 30 31

DATABUS • WIRED IAND I OF ALL BUFFEROUTPUTS

figuur V1-2

Wanneer de E-draad '1' wordt gemaakt, z~n aIle 'OR'-outputs 10-



- Vl-6 -

gisch '1'. De "wired and" 'Van buffer-uitgangen (lees: de databus)

wordt nu door deze buffer niet gestoord. E staat hier voor "not

enable" = "disable". De "not enable"-dradep van aIle buffers wor

den direct vanuit de "timing and control"-eenheid van de centrale

besturing bediend. Ook de toegang van ABUS naar lBUS en de "BYPASS"

tussen lBUS en ¢BUS zijn niet meer dan de genoemde buffer. (De

"BYPASS" wordt gevormd door 2 van deze buffers.)

De databussen vormen zeer snelle communicatiekanalen binnen de

C.P.U. Enige foutendetectie is hier due niet aIleen wenselijk, maar

voor betrouwbare werking noodzakelijk. Het voorstel is: zendt met

de data een of meerdere pariteitsbite mee. De breedte van de data

bus is 32 bits. Zinvolle pariteitscontroles zijn: pariteit per 32

bits, per 16 bits of per 8 bits. De databus wordt, inclusief pa

rity, daarmee respectievelijk 33, 34 en 36 bits breed.

De voorkeur gaat uit naar de laatste mogelijkheid: pariteit per

8 bits. Overwegingen hiervoor zijn:

1) dat pariteitsbepaling voor meer bits langer duurt; pariteit

per byte is een aardig compromis tussen snelheid en het aan

tal pariteitsbits verbreding van de databus;

2) dat pariteitsgeneratoren voor 8 bit in bouwsteen-vorm te koop

zijn (MC 10170) en

3) dat bij geruchte is vernomen, dat de MC 10806 register file

slice een organisatie van 32 x 2 bits heeft, hetgeen parity

per byte inhoudt!

Elke source voor een databus moet dus per byte een parity-bit

meezenden! Elke source heeft dan een pariteitsgenerator nodig.
--- - ------- --- ------~-----

~n-4stuks MC 1017o.-r-

De controle van de pariteit kan eveneens met MC 10170-bouwste

nen worden uitgevoerd. (Deze heeft namelijk 9 datalngangen. De ge

ingang kan bij gebruik als pariteitsgenerator dienen om te kiezen

tussen even of oneven pariteit.) Een parity-ohecker per bus is vol

doende. Bij lange databussen behoort een checker bij elk van de twee

uiterste destinations eveneens tot de mogelijkheden.

Een pariteitsfout zal door de interrupt-handler in een interrupt

(HARD~ARg DAMAGE) worden omgezet. (Zie paragraaf Vl-3) De pariteit

moet z6 worden gekozen, dat ongebruikte bussen (met dus 36 'l'-ni

veau's) geen pariteitsfout opleveren. (Dus~ pariteit.)
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VI-2 de registerfile.
=====-=====1:8:=

Een registerfile is een zeer anel, vrij klein, intern geheugen,

dat operanden voor de instructies kortstondig kan bevatten. De file

bevat operanden in het werkformaat van 32 bits + enkele bits parity.

Om de I.B.M. 360/370 te kunnen emuleren is minimaal nodig in de

registerfile (figuur VI-3):

16 algemene registers van 1 woord (= 32 bits)

4 floating point registers van 2 woorden.

De 16 besturingsregisters van de I.B.M. 310 zijn niet nodig: deze

worden daar gebruikt bij de boekhouding van I/O-werkzaamheden. Deze

boekhouding is in dit C.P.U.-ontwerp niet van toepassing.

ENABLE
"BUS

I

SET
POINTER

(FROM PIF)

o 0000

REGISTER POINTERS (FROM INSTR. DEC.)

READ ABUS
READ "BUS & WRITE 18US Clk Clk ENABLE

"BUS N

T
I
M
~--

S
ABUS

16 GENERAL REGISTERS

(1 WORD EACH)

o 1111 L... ......

0000

4 FLOATI NG PO I NT

REGISTERS (2 WORDS EACH)0111 L... _

1000
8 "UX I L1ARY

REGISTERS (1 WORD EACH)1 1111 L... _

figuur VI-3

IBUS

In totaal zijn dit 24 woorden van 32 bits. Omdat de meeste geheu

genelementen in machten van 2 zijn ontworpen, zal de file dus 32
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woorden van 32 bits groot worden. Op deze manier blijven er 8 reg~s

ters van 1 woord over, die in figuur VI-3 zijn aangegeven met "aw

xiliary registers" (a hulpregisters). De~e 8 registers kunnen als

"klad"-registers worden gebruikt bij floating point-instructies.

Zo'n set van 32 x 32 bits (+ parity) is nodig per mogelijke job.

(zie hoofdstuk III bij "multiprocessing") De bovengenoemde registers

moe ten dus N-voudig worden ingevoerd.

Om een register uit de file te adresseren is nodig: een "set

pointer", die de juiste van de N registersets aanwijst, en een re

gisterpointer die het register binnen die Bet selecteert. De set

pointer wordt aangeboden vanuit de P.I.F., de registerpointer komt

uit de instructiedecoder.

Voor snelle registeroperaties is in de C.P.U. een "multiport"

registerfile nodig. Dit houdt in, dat gelijktijdig meerdere register

pointers kunnen worden aangeboden, zodat tegelijk meerdere registers

kunnen worden gelezen en beschreven. De enige, momenteel leverba

re, bouwsteen in ECL met deze eigenschappen is de bouwsteen

MCM 10143. Aan deze bouwsteen kunnen tegelijk twee leesadressen en

een schrijfadres worden aangeboden. Op deze bouwsteen is figuur VI-3

gebaseerd.

Ter vereenvoudiging is het schrijfadres met een leesadres gecom

bineerd: bij aIle I.B.M. 360/370-instructies, waarbij twee re~isters

als operanden worden gebruikt, is een van die registers tevens weer

de bestemming voor het resultaat.

U~_ -If{)e- pas t .ii-e-z-e.. fi-l-e--nu in de databuss true tuur? In figuur VT~3 _u_

was aangegeven, dat aIleen kon worden geschreven vanaf de IBUS,

terwijl naar ABUS en ¢BUS aIleen gelezen kan worden. Voor de samen

werking met de A.L.U. is dit voldoende: bij "direct control" A.L.U.

operaties worden maximaal 2 woorden tegelijk vanuit de registerfile

aangeboden. Dit kan via ABUS en ¢BUS '(figuur 111-3). Het resultaat

kan via de IBUS weer worden teruggeschreven naar de registerfile,

soms zelfs nog binnen dezelfde klokcyclus.

Om tegelijk twee woorden aan te kunnen bieden aan de P.I.F. is

een weg van de ABUS naar de IBUS nodig. Deze weg is in figuur 111-3

aangegeven.

Hierillee is de registerfile, met de databusstructuur er omheen,

volledig. De aangegeven architectuur is, met een minimum aan logi-
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ca, precies zo flexibel als voor deze C.P.U. nodig is.

Omdat nog niet bekend is, met welke bouwstenen de file gebouwd

zal worden, is het niet zinvol om op de interne architectuur van

de file in te gaan.

N.B: de bouwsteen MCM 10143 is weI zaer geschikt door zijn mogelijk-

hedan ,---m-aar---de---a-fme ting is daarentegen 'eedroayand klein: 8 voorden-

van 2 bits. Voor deze file zijn, met 32 woorden van 32 bits plus

vier bits parity, 4 x 18 = 72 I.C.'s nodig per job! Met N mogelijke

jobs dus N x 72 I.C.'s. De aangekondigde MC 10806 dual address re

gister file, met een inhoud van 32 x 9 bits (?) zou dus een oplos

sing kunnen zijn. (4 I.C.'s per job!) Van dit I.C. zijn echter nog

geen gegevens bekend. Met deze bouwsteen zou misschien ook een nog

eenvoudiger databusstructuur mogelijk zijn.

Deze eenheid detecteert foutmeldingen in de C.P.U., bepaalt,

bij meervoudige fouten, de hoogste prioriteit, en meldt de opgetre-
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den fout aan de "timing and control"-eenheid.

De foutendetectielogica zelf behoort niet bij deze eenheid. De

detectielogica bevindt zich verspreid door de C.P.U. Voorbeelden

daarvan zijn pariteits-checkers aan de databussen en carry contole

in de A.L.U. Dit zijn twee voorbeelden, die een HARDWARE DAMAGE-fout

opleveren.

Ook software-fouten worden gemeld aan de interrupthandler. Dit

zijn fouten als:

- fixed point overflow (A.L.U.)

- B.C.D. data error (P.I.F.)

- invalid operation code (instruction decoder)

- enz.

Sommige software-fouten kunnen worden gemaskeerd, afhankelijk van

enkele bits in het programmamasker. Ook deze maskering is een taak

voor de interrupthandler.

In de interrupthandler komen een ~antal draden binnen, van overal

uit de C.P.U. Via deze draden worden fouten gemeld aan de interrupt

handler. Er wordt aangenomen, dat een logisch 'l'-niveau op zo'n

draad de melding van de fout betekent. (Deze aanname is arbitrair,

en kan, met het oog op bestaande E.C.L.-bouwstenen, in het bouwsta

dium nog worden aangepast.) Interruptmaskering kan dUB met een 'AND'

poort (MC 10103) gebeuren. (figuur VI-4).

Nadat de gemaskeerde interrupts zijn "uitgezeefd", komen de over-

gebleven interrupts bij de prioriteitsencoder. Aan de uitgang van

deze encoder komt het nummer te staan van de interrupt met de hoog

--s-te--~;ioritei't-.-'-v9rg1.Me 10165) BQvandienwordt met ean 'OR' cir------

cuit gedetecteerd, dat er een interrupt is. (Dit zit 66k in de

Me 10165)

De rest van de logica, uitgezonderd de PROM, die het nummer van

de interrupt vertaalt in een startadres voor het microprogramma,

dient om te zorgen dat:

1) als de interrupt gedurende meerdere klokcycli niet worden

geserviced door de "timing and control"-eenheid, dat dan de

hoogste prioriteit van de interrupts in die cycli is onthou

den

2) dat de interrupthandler weer netjes kan worden gereset, zelfs

zonder dat een daarbij tegelijk optredende interrupt over het

hoofd wordt gezien.
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ad 1) Stel er is nog geen interrupt geweest, het register (MCI0176)

bevat dus nog allemaal nullen. De lijn "INT" is dus ook '0'. Stel

verder, dat "INT RESET" '0' is: er wordt dan geen reset-commando

gegeven. De lijn "INT" voert 'O'-niveau, dus de 'ANJ)'-poort (Ke 10103)

heeft ook uitgang '0'. De "wired and", genaamd "DIS", is nu ook '0',

en de klok,"Clk", wordt door de 'OR' (MC 10104) doorgelaten. Het

register wordt dus steeds geklokt.

Veronderstel er treedt nu een interrupt Ope Deze eerste inter

rupt wordt zonder meer ingeklokt. De lijn "INT" wordt '1' en de PROM

krijgt het nummer van de interrupt als adres aangeboden.

Stel er treedt een tweede interrupt op met lagere prioriteit

dan de eerste. De comparator (MC 10166) zal dit aangeven met lijn

"A<B" = '1'. Omdat "INT" ook '1' en "INT RESET" '0' is, zal de lijn

"DIS" logisch '1' worden. De klok wordt nu niet naar het register

doorgelaten. (Het register is een D-type register en neemt de input

over op de opgaande flank van de klok. Dat is een overgang van '1'

naar '0':)

Laat nu een interrupt met een hogere of gelijke prioriteit optre

den. De lijn "A<B" wordt nu '0'. De lijn "DIS" wordt daardoor '0',

en de klok wordt doorgelaten. Een hogere (of gelijke) prioriteit

wordt dus weI ingeklokt.

ad 2) Door "INT RESET" '1' te maken, wordt bij de eerstvolgende af

gaande klokflank van '1' naar '0' het register geklokt. De op dat

moment aanwezige interrupt wordt dus altijd ingeklokt. Was er op

het moment van resetten geen interruptoorzaak, dan is nu het regis-

ter "schoon".

Opmerking: in deze logica zijn een aantal vervelende timing-eigen

schappen aanwezig:

1) allereerst heeft deze logica tijd nodig om prioriteit te bepalen,

te vergelijken, enz. Deze tijd willen we bij voorkeur niet toe voegen

aan de klokcyclus: de C.P.U. zou trager worden. De oplossing is:

plaats een register voor de binnenkomende interruptdraden. (Voor

zover dat in de diverse eenheden nog niet is gebeurd.) Klok dit

rev,ister, geef de interrupthandler tijd om te rekenen en klok dan

pas het prioriteitsregister. De interruptaanvraag komt nu echter

pas een klokcyclus later beschikbaar!

2) Terwijl de comparator rekent aan de vergelijking van A en B, kan

de lijn "A<B" even "rommelen". Als deze lijn daarbij '0' wordt ter-
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wijl de klok, "Clk", nog '0' is, kan het register onbedoeld worden

geklokt. De remedie, gecombineerd met 1) hierboven is de volgende:

- klok het input register. Maak "Clk" tegelijk '1'; het register

met het prioriteitsnummer kan dan niet geklokt worden.

- Na de benodigde rekentijd wordt "Clk" '0', en daarmee het re

gister al of niet geklokt.

I 1 I .Clock inputregister

Clk' \ "-,
T 7-r7-;7

I , I I / '

10 1
' , , « , I

I 1 I

1 \ Clock priorityregister
Clk

~ ~10 1

INTERRUPT HANDLER
TIME

3) De interrupt reset werkt, dankzij de 'NAND' in figuur VI-4, syn

chroon met de aangegeven klok, "Clk". De werking berust echter op

de vertraging van de 'NAND'~ Mocht deze vertraging niet voldoende

zijn, dan moet deze, bijvoorbeeld met twee invertors achter elkaar,

enkele nanosecondes worden verlengt!

Zoals eerder vermeld, vertaalt de PROM de interrupt in een start

adres. Op afroep van de "timing and control"-eenheid kan dit adres

via de IBUS naar de sequencer worden overgebracht.

VI-4 de instructiedecoder.
====================

In deze paragraaf zal een oplossing worden aangegeven voor de

decodering van de I.B.M. 360/370-instructies. De instructiedecoder

is een eenheid, die slechts ten koste van veel hardware universeel

gemaakt kan worden voor meerdere te emuleren computersystemen. (Zie

lit. 4)

De I.B.M. 370 kent 7 instructieformaten, HR, HX, RS, SI, S en

SS (2x). Het S-formaat is voor~ C.P.U. niet relevant. Er blij

ven nu de volgende formaten over: (lit 2)
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02

02

FORMAT

RR OPCODE I R1 I R2

RX OPCODE I R1 I X2 B2 I

RS QPCODE I R1 I B3 B2

SI OPCOOE 12 B1

SS OPCOOE L B1

SS OPCOOE I L1 L2 B1

FIELOS I F1 1
F2 I F3 F4

..... ... "F2.3

01

D1

01

F5

B2

82

F6 I

02

02

figuur VI-5

De gebruikte atkortingen z~n:

OPCODE = Operation Code

R Register met operand 1, 2 of 3
1,2,3

B
l

,2,X
l

,2,Dl ,2 = respectievel~k "Base register", "Index register"

en "Displacement". Het geheugenadres van operand

i wordt berekend uit

(B.) + (X.) + Di modulo 224 of
~ ~ 24

(B
i

) + Di modulo 2 als Xi ontbreekt.

L
l

,2 = lengte-code van de operand

1
2

= een "Immediate data"-veld

De OPCODE is alt~d 8 bit lang en bepaalt de operatie.

R, X en B z~n registerpointers. R is een operandregister (algemeen

register of floating point register, afhankel~k van de OPCODE). X

an B zijn altijd algemene registers. Indien voor X of B register 0

wordt gespecificeerd, betekent dit niet, dat de inhoud van register

o gebruikt moet worden, maar dat echt de getalwaarde 0 in de bere

kening van het adres moet worden gebruikt.

D, L en I z~n velden met directe data.

Welke logica is nu nodig om deze instructies te kunnen decode

ren?

Om te beginnen is er een register nodig van 6 x 8 48 bits,
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dat de langste instructie kan bevatten. Dit register moet direct

vanaf de IBUS en de ¢BUS geladen kunnen worden: in de P.I.F. wordt

de instructie op deze bussen klaargezet voor de instructiedecoder.

Het klokken van dit register moet synchroon gebeuren met de hoofd

klok van het centrale besturingsgedeelte. Hiervoor kan opnieuw ge

bruik worden gemaakt van een deelschakeling van figuur VI-4, het

geen hierb~ nog eens is uitgebeeld in figuur VI-6.

Clk

Clk Enable

o I,I-U,
10' V...

o
figuur VI-6

INSTRUCTION REGISTER

De 'NAND'-poort wordt geacht zonder vertraging te werken: de ver

traging wordt door het blokje "D" (delay) vertegenwoordigd. (De

vertraging van de poort kan miss chien al voldoende z~n voor een

correcte werking!) Dit stukje logioa levert aIleen een negatieve

puIs ter lengte D, ale "Clk Enable" '1' is en de klok, Clk, een

afgaande flank van '1' naar '0' vertoont. Bij deze flank wordt het

register geklokt.

De instructie staat nu ingeklokt in het instructie-register.

Zoals al bleek uit figuur VI-5, kan dit register onderverdeeld wor-
--_.._-_.__..__.._- ..-..•_-----_.,--.-

den in 8 velden: Fl tot en met F7 en F2,3.

Veld Fl bevat alt~d de OPCODE van de instructie. Deze opoode

zal met een PROM worden vertaald in een startadres voor het micro

programma. Op afroep zal dit startadres via de IBUS naar de sequen

cer gestuurd kunnen worden.

De PROM zal niet aIleen het startadres voor het microprogramma

leveren. Naast dit adres zijn nog voorzien:

- een draad naar de interrupthandler voor een melding "INVALID

OPERATION CODE",

- een draad voor de melding "PRIVILEGED INSTRUCTION". Ook deze

gaat naar de interrupthandler. (dit is een maskeerbare inter

rupt!)
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_ een aantal draden, die de velden F2 en F3 nader specificeren.

Hierover bij die velden meer.

De decodering van de OPCODE ziet er dUB uit als in figuur VI-7.

Fl

FLP
DOUBLE F2

P.R.O.M. FLP
DOUBLE F3
ADDRESS

E IBUS

INVALID OPCODE/
PRIVILEGED INSTR.

figuur VI-7

Veld F2 kan meerder betekenissen hebben: register pointer, im

mediate data of lengte-code.

Eeschouw eerst de functie als register pointer: een registerpoin

ter vaor de file moet een lengte hebben van 5 bits. (Zie paragraaf

VI-2 over de registerfile) Veld F2 heert een lengte van 4 bits, er

moet dus nag een bit worden toegevoegd: een '0' voor een algemeen

register of een '1' voor een floating point register. Deze bit wordt

uit de vertaal-PROM van veld Fl gehaald: de stuurdraad "FLP". Bij

floating point instructies moet deze draad '1' zijn. (figuur VI-8)

------Afm ve-H-F2 a-l-s-register poinLer zijn restr~ct~es gesteld. BJj

floating point instructies moet een registerpointer even zijn en

bovendien kleiner dan 8, met andere woorden: 0, 2, 4 of 6. Verder

zijn er instructies, zowel fixed als floating point, die werken met

dubbele operanden. Bij dubbele operanden in fixed point instructies

moet de pointer~ zijn (0, 2, .•• , 14) en in floating point 1n

structies is alleen maar ° of 4 mogelijk.

Al deze voorwaarden kunnen in software worden getest. Door dit

eohter met enkele poorten te doen, kan veel ti,.id worden bespaard.

Nodi~ is fien draad ".DOUBLE" uit de PROM plus een aantal poortE'n

alR ~eschetst in figuur VI-8.
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£2

FLP

- - - I------r---t....._"

...JD.uO~U!.loiB~L....E - - - --------1.--1

figuur VI-8

SPECIFICATION
ERROR
(to interrupt
hand 1er)

De "SPECIFICATION ERROR" treedt op ala:

1) bij floating point instructies bit 1 of bit 4 '1' is,

2) bij floating point "d6uble" instructies bit 1 of 3 of 4 '1' is en

3) als bij fixed point "double" instructies bit 4 '1' is.

Register pointer F2_, die is ontstaan uit F2 met toevoeging van

de "FLP"-bit, zal straks verder worden gebruikt. Ook zal op het

gebruik als lengte code of immediate data terug worden gekomen.

Veld F3 h~eft eveneens diverse functies. Ook hier wordt nu voor

lopig aIleen de functie als registerpointer bekeken. In eerste in

stantie geldt hier dezelfde beschouwing als voor veld F2. Vandaar,

d&t.-in--figuu.~ VJ..--9·--&-J.-l..e~eerst.-ile-t schema van figuur VI-8 is terug

te vinden.

Veld F3 kan echter ook als indexregister-pointer dienst doen.

(In RX-instructies) Als indexregister moet altijd een algemeen re

gister gekozen worden. De vijfde bit moet bij RX-instructies dus '0'

zijn.

Bij gebruik als indexregister heeft een pointer'OOOO' een bijzon

dere betekenis: niet de inhoud van register 0 moet worden gebruikt,

maar het getal O. Indien we dit in software willen testen, moet

hieraan minstens een klokcyolus worden verspild. Een hardware-op

lossing is gesohetst in figuur VI-9: ala de pointer waarde '0000'

heeft, wordt de 'NOR'-uitgang '1'. Als nu ook de lijn "ADDRESS" 10

gisch '1' is, dan worden de vijf 'OR'-poort-uitgangen eveneens '1'.
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F3

FLP

~ DOUBLE 1 1 1 1 ...1---_;

F3 :: 0000

ADDRESS
~

figuur VI-9

Zo is een registerpointer '11111' ontstaan. Wanneer nu (hulp-)re

gister '11111' van de registerfi1e a1tijd de getalwaarde 0 bevat,

dan is deze speciale "feature" van de I.B.M. 360/370 gerealiseerd.

Er wordt weI een reserveregister verspee1dZ

Velden F4 en F6 worden altijd a1s Base-register-pointer gebruikt.

De vijfde bit moet dus '0' zijn. Ook hier geldt de speciale beteke

nis van de pointer '0000'. Voor de ve1den F4 en F6 kan gebruik wor

den gemaakt van schake ling VI-10.

De velden F2 tot en met F7 plus F2,3 zijn nu omgevormd tot velden

F2_, F3*, F4-, F5, F6_, F7, F2, F3 en F2,3. Om de velden F2_, F3.,

F4- en F6_ aan de registerfile aan te kunnen bieden, worden twee

multiplexers ~ebruikt. (Rr moeten immers twee registerpointers te

~el~k aangeboden worden.) ~lk van deze multiplexers is vijf bit breed

en heaft 4 inputs. (bouwsteen MCI0174 is daarvoor geschikt)

De besturing moet ook direct registers kunnen adresseren. De

eenvoudigste manier om deze directe pointers aan te kunnen bieden
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F4/F6

F4 = 0000/
F6 == 0000

figuur VI-IO

is geschetst in figuur VI-II. Deze manier kost geen extra tijd en

geen extra logica. (De Me l0114-muItiplexer heeft ingebouwde ver

bodslogica, die de outputs naar '1' forceert.) De uitgang van de

MUX wordt via een "wired and" gemengd met de directe registerpoin

ter uit de besturing.

..5.- ... .5... -S. ~ ..5- ~

,, ,, ,• "-
5-ElHf- --ro-i-MUtT I PLEXER. (MC 10174)

f
ENABLE

-
• I-

T • --
ER • -- --I-

• -- -- --I-

, .r

C
a
N
T
R
a
L DIREC

POINT

F
R

~ ~ ~-~~-- ~---G-~ -
H

REGISTER POINTER

figuur VI-ll
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De velden die overbl~ven z~n: F2, F3, F5, F1 en F2,3. In deze

toepassing bevatten al deze velden directe data, in de vorm van D-,

1- of L-velden. Deze directe data moet via een databus naar de A.L.U.

of de P.I.F. gestuurd kunnen worden. De hardware hiervoor is een

voudig: een multiplexer met 5 of meer ingangen (dus 8), en 12 bits

breed. (=breedte van velden F5 en F1) Eouwsteen MC 10164 is hier

voor geschikt. (figuur VI-12)

F2 F3 F2,3 F5 F7

4 4 8 12 12

C SELECT 8 to 1 MULTIPLEXER
0 (MC 10164)
N
T
R
0 E IBUS
L

figuur VI-12

Dit completeert de instructie-decoder. In de beschrijving is dui

del~k naar voren gekomen, dat juist een niet universe Ie decoder

snel is voor emulatie van een I.E.M. 360/310 C.P.U.

VI-5 de "timin5 and control"-eenheid.
=========_m====~==============~

In hoofdstuk II, bij de behandeling van de MC 10801 sequencer

slice, zijn reeds de twee manieren genoemd, waarop besturingswoor

den gegenereerd kunnen worden. Deze manieren waren 1) een bestu

ring met "wilde logica" en 2) een besturing met een besturingsge

heugen, waarin de diverse bitpatronen voor die besturing z~n op

geborgen. In de eisen, die aan dit C.P.U.-ontwerp worden gesteld,

komt onder andere de eis van microprogrammeerbaarheid voor. Er zal

dus voor de laatste besturingsmethode worden gekozen.

De belangrijkste elementen van een microprogrammeerbare "timing

and control"-eenheid zijn de sequencer en het control store. Deze

twee elementen kunnen op een aantal manieren gekoppeld worden. D~



- VI-21 -

eenvoudigste manier is die van figuur VI-13. (AIle andere elemen

ten van de "timing and control"-eenheid worden voorlopig buiten

beschouwing gelaten.)

Clk

SEQUENCER CONTROL STORE

I

f
T I

T I T T T I seq I
cs. cpu seq

cs ~
II'

I
II

I I 'T
I I I cpu

TO T1 T2 T
3 TO Tl T4 T2

CONDITIONAL UNCONDITIONAL

figuur VI-13

Een klokcyclus bevat de volgende fasen (linkse diagram):

TO: de sequencer wordt geklokt. Op de adresuitgang verschijnt een

nieuw adres voor het control store. Dit control store heeft

enige tijd nodig om de inhoud van het adres naar zijn output te

sturen. Deze tijd, T ,heet de toegangstijd van dit geheugen.cs
T

l
: het bitpatroon aan de uitgang van het control store is stabiel.

De diverse eenheden van de C.P.U. voeren nu allerlei combina

torische werkzaamheden uit. (Registers selecteren, op databus

sen data klaarzetten, enz.) Dit duurt een zekere tijd T •cpu
TZLlie G.P,II,h.e-e-£-tde combinaw:pisehe ·....e rkzaamhe den- volLooid. Ite

kenresultaten zijn klaar om in de registers ingeklokt te worden

en statusinformatie staat gereed aan de ingang van het status

register. Al deze registers worden op T2 geklokt.

Nadat het statusregister is geklokt heeft de sequencer geduren-

de T de tijd om het volgende adres te be palen uit sequencer-seq
besturingsbits en statusbits.

T
3

: de sequencer heeft het nieuwe adres bepaald en mag geklokt wor

den. Tijdstip T
3

is tevens TO voor de volgende klokcyclus.

Zoals vermeld, is dit de eenvoudigste architectuur. Deze is ech

ter onnodig traag: de tijd tussen T2 en T
3

is aIleen nodig bij ££g-
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gitionele micro!nstructies. Dit z~n instructies, waarb~ het vol

Rend microprogramma-adres afhangt van de, op T2 bekend geworden,

statusinformatie.

Niet aIle instructies zijn conditioneel. Voor onconditionele in

structies (rechtse diagram in figuur VI-13) was het adres op T4
al in de sequencer bekend! Ala T4~T2' dan kunnen zowel registers

als sequencer op T2 worden geklokt. De sequencertijd kan dus bij on

conditionele instructies worden gewonnen. (Mits dus T~T2' Dit is

echter bij de meeste sequencers, die in de handel zijn, ruimschoots

het geval.) Er is daarvoor weI een flexibele timing nodig.

Als richtlijn enkele t~den voor de logica, waarop dit C.P.U.

ontwerp gebaseerd is (MECL 10000):

T 20 naec
cs

T 50-100 nsec, afhankelijk van de instructiecpu
T 30 nsecseq

Een conditionele instructie kost dus 100 tot 150 nanosecondes, een

onconditionele 70 tot 120 nanosecondes.

Door een iets andere architectuur is nog meer tijdwinst te beha

len. Bij deze architectuur wordt de uitgang van het control store

in een register geklokt. (het zogenaamde "pipeline"-register) De

architectuur en de timing zijn aangeduid in figuur VI-14.

SEQUENCER

-- ------- --~........=~~

I

T IT T

I

IT I IT I I
I cpu, I CpUI I

TO T, T2 T
3 TO T, T

2 T
3

T4 T
5

UNCONDITIONAL CONDITIONAL

figuur VI-14

B~ onconditionele instructies (linkse diagram) treedt enige ver

snelling op, omdat meerdere processen parallel lopen: terwijl de
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T = SO a 100 nsec. De tijd Tcpu cs
Voor conditionele instructies ligt de situatie anders (rechtse

diagram in figuur VI-14). Op T
3

, als het statusregister is ingeklokt,

kan de sequencer pas beginnen met de adresberekening. Op T
4

wordt

de sequencer geklokt en gaat het control store de data ophalen, en

op T
S

kan pas de volgende rekenslag door de C.P.U. worden uitgevoerd.

De benodigde tijd is, net als bij de niet ge"pipeline"de architec

tuur, T +T +T = 100 tot ISO nsec!cpu seq cs

C.P.U. bezig is met het combinatorisch werk (tussen TO en T
3
), be

paalt de sequencer reeds het volgende adres. Dit adres is op Tl
gereed: de sequencer wordt dan geklokt, en op T2 staat het volgen

de besturingswoord op de ingang van het pipeline register. Op T
3

wordt dit register geklokt, en begint onmiddellijk de volgende com

binatorische rekenslag van de C.P.U. Met de aangegeven getallen

kost een onconditionele slag in deze architectuur MAX(T +T ,T )=seq cs cpu
is dus uitgespaard.

N.B: De voordelen van de ge"pipeline"de architectuur zijn afhankelijk

van de flexibiliteit van de timing! Tot nu toe was steeds een

timing nodig met~ signalen,waarvan aIleen de onderlinge afstand

van de effect-hebbende flanken variabel moest zijn. Met het ene ti

mingsignaal werd de sequencer geklokt, en met het andere aIle ove

rige registers van de C.P.U., inclusief het pipeline register. Dit

is een vrij eenvoudige timing.

De optimale timing voor conditionele instructies in de ge"pipe

line"de structuur gaat als voIgt: (rechtse diagram van figuur VI-14)

1) klok aIle registers behalve het pipeline register op T
3

.---2-}---k-:wk---ae--sequeneer-~-~-- --------.-.-. ----..-
4

3) klok het pipeline register op T
S

Deze timing is veel complexer: de flankafstanden moeten niet

aIleen variabel zijn, maar bovendien moet de volgorde van de flan

ken veranderd kunnen worden ten opzichte van de volgorde bij oncon

ditionele instructies.

Als deze eis niet verwezenlijkt kan worden, dan zijn er~ bestu

ringswoorden per conditionele instructie nodig. In de eerate slag

voert de C.P.U. een rekenslag uit, in de tweede bepaalt de sequen

cer het volgende adres, terwijl de C.P.U. een "dummy"-slag uitvoert.

(Tenzij toevallig, onafhankelijk van de condities, toch nog een re

kenslag vereist is, voordat de conditionele sprong werkelijk wordt

gemaakt.) De timing kan nu weer eenvoudig zijn. In dit geval moet
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de tijdwinst van de gettpipeline"de architectuur afgewogen worden

tegen de minder geheugenruimte vergende architectuur zonder pipe

line register.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vooral bij een "timing and control"-eenheid, die in verhouding

veel conditionele instructies uitvoert (zoals die van het centrale

besturingsgedeelte van deze C.P.U.), kan het verschil in benodig

de geheugenruimte aanzienlijk zijn. Ter toelichting daarvan de on

derstaande tabel:

kolom I: percentage conditionele instructies = de procentuele toe

name van de benodigde geheugenruimte van architectuur 2

ten opzichte van architectuur 1. (aangenomen, dat condi

tioneel altijd een "dummy"-slag wordt uitgevoerd)

kolom II: gemiddelde versnelling van architectuur 2 ten opzichte

van arohitectuur 1, met als gegeven: T = 30 nsec, Tseq cs
= 20 nsec en T = 75 nsec, uitgedrukt in procenten:cpu

I II
%condo instr. %acceleration

%more storage

0 21
10 18
20 16
30 13
40 11
50 9
60 7
70 5
80 3
90 2

100 0

Rekenvoorbeeld: bij 50% conditionele instructies kost 1 instructie

i~rchitectuur 1 gemiddeld .5x(20+75) + .5x(20+75+30) = 110 nsec.

in arehitectuur 2: .5x(75) + .5x(75+30+20)= 100 nsee. Tijdwinst
110-100ten opzichte van architectuur 1: 110 x 100 %= 9 %.

Met de sequencer en het control store is de basis voor de "timing

and control"-eenheid gelegd. De flexibiliteit van deze eenheid

hangt grotendeels af van de complexiteit van de te gebruiken se

quenoer. De mo~elijkheden van de hier te gebruiken sequencer-slice,

de MC 10801, z~n in hoofdstuk II al belicht, en daarop zal hier

niet meer verder in worden ~egaan, behoudens de volgende opmerkin-



- VI-25 -

gen: Voor de "timing and control"-eenheid van de centrale besturing

is daze slice veel veelzijdiger als nodig is:

1) het interne statusregister van de MC IQ8Ql-slice zal niet wor

den gebruikt. In deze toepassing zijn N statusregisters nodig.

(voor elke job een, zie multiprocessing, hoofdstuk III) Boven

dien horen deze statusregisters niet zozeer direct bij de sequen

cer thuis, als weI bij de eenheden waarvan ze de status aangeven.

(A.L.U. en P.I.F.) Eepaalde condities worden in de A.L.U. en de

P.I.F. in de daar aanwezige N statusregisters ingeklokt. De se

quencer "ziet" aIleen de out'puts van de, met de lopende job sa

menhangende statusregisters, die via een "condition field" de

"timing and control"-eenheid binnen komen.

2) de stackextensie wordt vast gekoppeld aan de ¢BUS-input/output

van de slices. Ook de bijbehorende datarouting kan in hardware

worden ingesteld.

3) de rEUS zal bij de sequencer aIleen gebruikt worden om startadres

sen in te lezel., die vanuit de instructiedecoder of de interrupt

handler opgehaald worden. Deze bus hoeft niet als output te die

nen. (Daar is hier ~een toepassing voor.)

Om de "timing and control"-eenheid compleet te maken, is nog

nodig: testlogica en de eigenlijke "timing".

De testlogica dient om bepaalde bits of combinaties van bits

uit het "condition field" te selecteren. Aan de hand van dit gese

lecteerde resultaat zal de sequencer een conditionele instructie

op een van de mogelijke manieren uitvoeren. De testlogica op zich

i..s--&J.-e..e..ns----Z-e-e-r v-O-lledig ~hre..,en-4Q..a-rP.- Me-ek--in lit. 4: zeer

slgemeen kan deze logica worden samengesteld uit PROM's en multi

plexers. (De in lit. 4 genoemde FPLA's bestaan in ECL nog niet.)

De besturing van de selectielogica gebeurt direct vanuit het bestu

ringsgeheugen.

De output van de testlogica zal aan de MC l08Ql-slices aangebo

den worden via de branch-inputs, die daarvoor zijn bedoeld. (Zie

hoofdstuk II )

De "timing" is een van de belangrijkste onderdelen van de C.P.U.

De mogelijkheden van deze timing bepalen de snelheid van de C.P.U.

Daarmee is niet aIleen de herhalingsfrequentie van kloksignalen

bedoeld! Eerder in deze paragraaf is al gewezen op de winst in tijd,



die mogelijk is, wanneer de timing mp.erdere kloksignalp.n kan leve

ren, waarbij de afstanden van relevante klokflanken variabel zijn,

en wanneer zelfs de volgorde van die klokflanken te ki~zen is.

De "timing"-functie moet ook bepaalde diagnoses mogelijk maken,

vooral wanneer de C.P.U. nog in het bouw- en teststadium is. Daar

voor zijn mogelijkheden als "single step", "single phase" en een

synchrone start nodig.

Vele van de genoemde eisen zouden verzameld zijn in de MC 10802

timing function. Met een dergelijke bouwsteen in het vooruitzicht

is het niet zinvol een eigen timing te ontwerpen. (zie voor de e

nige informatie, die over de MC 10802 beschikbaar is, hoofdstuk II)

De "timing and control"-eenheid kan geschetst worden als in fi

guur VI-15.

COND IT ION
FIELD

TEST LOGIC

CONTROL

FROM CONSOLE

TIMING
MC 10802

I-----.T I HI NG
t-----.S I GNALS

Clk--et

PUSH/
POP

SEQUENCER
MC 10801

IBUS

...- ...... SEQ PIF ALU
ADDRESS

SEQUENCER CONTROL

figuur VI-15

F
I
L
E

CONTROL
STORE

De hier geschetste "timing and control"-eenheid is zowel bruikbaar

in de centrale besturing als in de A.L.U. en de P.I.F. Voor de A.L.U.

en de P.I.F. zal het startadres niet via de IBUS-input van de sli

ces aangeboden worden, maar direct via de adresbus naar het con-

trol store. Zodra de inhoud van dit adres aan de output van het

control store is verschenen, zal het pipeline register geklokt moe

ten worden. Bij direct control ins true ties zal de logica zich vol-
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gens het geselecteerde besturingswoord instellen, en na de benodig

de tijd moeten de registers van zowel de A.L.U. (of de P.I.F.) ale

van de centrale besturing gelijktijdig worden geklokt.

Bij niet- direct control-instructies wordt, tegelijk met het klok

ken van het pipeline register, de timing van de A.L.U. (of van de

P.I.F.) synchroon gestart. Daarna wordt deze instructie afgehandeld,

zoals al op pagina VI-l en verder is beschreven.

Het voordeel van het direct door de buitenwereld te adresseren

control store is, dat met een vrij smal 1nstruct1eveld (ter breedte

van het adres van het control store) toch een zeer breed besturings

veld kan worden geselecteerd.

Het control store zal uit zeer snelle geheugenelementen moeten

bestaan. Meestal zullen hier PROM's worden toegepast. Wanneer RAM

wordt gebruikt, moet ook een mechanisme worden toegevoegd, waarmee

dit RAM, bij het opstarten van de C.P.U., geladen kan worden. Dit

soort mechanismen zijn echter niet relevant voor de werking van de

C.P.U., en zullen verder niet worden beschreven.

--_ .. _.--_._------- ....•_.__.._----------_._._.
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Bij aanroep van deze routine wordt de slice doorgerekend,uit

gaande ~ de accumulator tot terug~ de accumulator. Aan het

eind van het programma wordt de nieuwe accumulatorinhoud bepaald.

Bij de slice wordt de input in de accumulator overgenomen bij de op

gaande flank van de klok-ingang. Dit betekent, dat een aanroep in

feite een klokcyclus voorstelt: beginnend met stabiel hoog niveau

en eindigend met de flank van laag naar hoog.

In de routine worden een aantal variabelen gebruikt. In de bij

gaande figuur zijn deze variabelen aangegeven. Met deze definitie

van de variabelen, met de datasheeta of mijn beschrijving van deze

slice (hoofdstuk II), en met voldoende kennis van APL moet bet

programma duidelijk zijn.

Bij het bekijken van de programmatekst moet nog een belangrijke

opmerking worden gemaakt: in deze routine hebben aIle vectoren

(ter lengte 4) de indices 0 tot en met 3. Hierbij is VECTOR(O) de

coefficient van 20 en VECTOR(3) die van 23
! In APL is echter de

volgorde van schrijven VECTOR(O 1 2 3). De voorste bit wordt be

schouwd als de meest significante bit. Dit betekent, dat aIle vec

toren in achterstevoren volgorde moeten worden geinterpreteerd.

Ook het regelmatig voorkomen van de functie + (REVERSE) is hier

mee te verklaren.
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Afspraak van de, in de simulatie gebruikte, symbolen.
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RET VOLGENDE GPDEELTE IS VOOR DR LQQI~-~QQ~:

SIMULATIE VAN ~KM MC10eOO-SLICE (=4 BITS)
AANNAME: ELKE AANROEP IS ~~~ KLOKPULS (H.H~L.L.Ltll)

GEDURENDE DE EXECUTIE IS DE ACCUMULATOR GELATCHT;
DE NIEUWE ACCUMULATOR-INHOUD WORDT AAN HET EIND
VAN DE PROCEDURE BEPAALD. (KLOKFLANK LtH)
LET RR OPt DAT ALLE VECTOREN d~lf.X~E§'X~EQE~~ STAANt
WE GERRUIKEN BIT 0 ALS MI~§'X SIGNIFICANTE BIT.
MAAR DIT IS IN DE VECTOREN WEL DF: rQQE§'X~ BIT.
EN DUS VOOR dEL DE ~~~§.X SIGNIFICANTF::

V MC10800;OBO;HULP;AIN;Y2;XIN;Yl;YIN;X2;FOUT;OSN;OIBC
[1] A
[2] A

[3] "
[4] A
[5] A
[6] A

[7] A
[8] A

[9] A
[10] III

[11] A
[12] OBUS+OBUSAOBO+(ACCA-llULP)vHULP+AS[S]n-AS[6]
[13] OIN+(OINAASr16])vOBUSA-AS[16]
[14] AIN+(ABUSA-llULP)vACCAllULP+AS[S]AAS[6]
[15] Y2+ACCAAS[6]A-AS[S]
[16] XIN+(AINAOIN)V(AS[2]AAIN)vAS[3]AOIN
[17] Yl+(-AS[0])AAS[1]AOIN
[18] Yl+(Ylv(AS[0]A(-AS[1])AAIN)vAS[0]AAS[1])AAS[4]
[19] HULP+«-AS[O])A(-AS[l])AO 1 0 O)VAS[O]AAS[l]AO 1 1 1
[20] HULP+llULpv(-AS[O])AAS[l]A(O 1.0IN[2].OIN[3])
[21] HULP+(HULPVAS[O]A(-AS[l])A(O 1.AIN[2].AIN[3]»A-AS[4]
[22] Yl+YlvHULP
[23] YIN+YlvY2
[24] HULP+2~~XIN

[25] ~«AS[11]v-(HULP~10)vl0~2~~YIN)=01)/26 27
[26] ~O.Op[J+'U REKEllT !l~Q MET EEN NIET BESTAANDE CODE:'
[27] X2+AS[11]AXIN=AS[10]
r2S] X2+X2V (-AS[11])A(AS[10]AXIN)V(-AS[10])A(-XIN[0]).XIN[2].(XIN[l]~

,{IN[2]).-V/XIN[1 2 3]
f29] ~«AS[11]VAS[12])=0 1)/30 37
[30] ~o.opn+'u RFKENT TEGF:LIJKERTIJD I1f:Q EN ~Q~I§'f:lf. (EXCLlJSIVE: OR):'

.... f 31: I-lt- ------... . ---
[32] A IN DR ALU ZELF BESTAAN NU DRIE MOGELIJKHFDEN:
[33] A 1) ALU IN ~QQI~-MQQ~: (AS[11]=1)AAS[12]=0
[34] A 2) ALU IN I1I~4lll-AEIXlf.MgXL~-MQ~~: (AS[11]=1)AAS[12]=1
[35J A 3) ALU IN !l~~-4ElXlf.ll~XI~-~QQE: (AS[11]=0)AJ.S[12]=1
[36] III

[37] ~«-AS[12]).(AS[11]AAS[12]).«-AS[11])AAS[12]»/LA.LP.LC

[3A] A
[39] A
[40] A
[41] LA:FOUT+X2~YIN

[42] OF+COlJT+PG+GG+PARCAR+O
[43] ~LD
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WE BEPALEN NU DE SOURCE VOOR HET SCHUIFNETWERK:

HFT VOLGENDR GEDERLTE IS VOOR DR ~~Q-4~lXH~~Xl~-~QQ~:

HET VOLGENDE GEDEELTE IS VOOR DR ~1~dEI-dHIXH~~Xl~-~Q~~:

DF.ZR VIER SCHUIFMODES WORDEN RESPRCTIEVFLIJxrN DE VIER
VOLGRNDE RF.GELS UITGEVOFRD.
N.B: DENK AAN DE 4~aX~H~X~lQH~~ STAANDE VRCTORRN:

MO DES: n_.__ ._", ... _••~.,'---_., ... ,. -.---'-..._._.__.-

(AS[13]=1)AAS[14]=0
(AS[13]=0)AAS[14]=0
(AS[13]=0)AAS[14]=1
(AS[13]=1)AAS[14]=1

WE KOMEN NU IN HET SCHUIFNETWFRK •
. DJX SCIUJ-IFNETWERK KENT Jl.IER MOCF:LIJXK

1) ~l~X ~'~UIl~~1
2) ~~HUIl~! ~44H 'l!K~:
3) ~Q~I~~H ~~dUIl~! ~&4B B~'Hl~:
4) ~BZXli~~Xl~'H ~'HUIlE~ ~d4B E~'liX~:

[44] II'

[45] III

[46] III

[47] LB:HULP+(2l~YIN)+(2l~X2)+CIN

[48] PG+15=HULP-CIN
[49] GG+15<HULP-CIN
[50] COUT+HULP>15
[51] HULP+HULP-16xCOUT
[52] FOUT+~(4p2)THULP

[53] OF+(FOUT[3]~YIN[3])AYIN[3]=X2[3]

[54] PARCAR+CIN~HULP+1<CIN+X2[0]+YIN[0]

[55] PARCAR+PARCAR~HULP+l<HULP+X2[1]+YIN[1]

[56] PARCAR+PARCAR~HULP+l<HULP+X2[2]+YIN[2]

[57] ~LD

[58] III

[59] III

[60] II'

[61] LC:HULP+(2l~YIN)+(2l~X2)+CIN

[62] PG+9=HULP-CIN
[63] GG+9<HULP-CIN
[64] COUT+HULP>9
[65] HULP+HULP-l0xCOUT
[66] FOUT+~(4p2)THULP

[67] OF+PARCAR+O
[68] ~LD

[69] II'

[70] III

[71] III

["72] LD:HULP+«-AS[7])AACC)VAS[7]AFOUT
[73] II'

[74] II'

. - .f 75-1 .-A.

[76] II'

[77] A

[78] II'

[79] III

[ao] III

[81] II'

[82] III

[83] II'

[84] III

[B5J OSN+AS[13]A(-AS[14])AHULP
[86] OSN+OSNv(AS[13]¥AS[14])A4tRMIN1.HULP
[87] OSN+OSNV(-AS[13])AAS[14]A-4tHULP,R4
[88] OSN+OSNVAS[13]AAS[14]A-4tHULP,RULP[3]
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IN DE VOLGENDE REGELS WORDEN OPt ZD EN PARRES BEPAALD:

IN DE VOLGENDE REGELS WORDEN TENSLOTTE DE SOURCES VOOR
IRUS EN ACCUMULATOR BEREKEND:

NU MOETEN DE SCHUIFIN- EN OUTPUTS (R4 EN RMIN1) NOG BE
REKEND WORDEN. DIT GEBEURT ACHTER DE LABELS LE. LF. LG EN LH:

LE) VOOR SCHUIVEN NAAR LINKS
LF) VOOR LOGISCH EN ARITHMETISCH SCHUIVEN NAAR RECHTS
LG) VOOR NIET SCHUIVEN EN
LH) VOOR ARITHMETISCH SCHllIVEN NAAR RECHTS

OOK HIER MOET BEDACHT WORDEN. DAT HULP[3] DE MEEST SIGNIFI
CANTE BIT EN HULP[O] DE MINST SIGNIFICANTE BIT VAN HULP IS:

[89] III

[90] III

[91] III

[92] III

[93] III

[94] III

[95] III

[96] III

[97] III

[98] III

[99] ~«(-AS[13])A-AS[14]).«-AS[13])AAS[14]).(AS[13]A-AS[14]).(AS[13

]AAS[14]»/LE.LF.LG.LH
[100] LE:R4+HULP[3]
[101] OF+(AS[7]AOF)vHULP[2]~HULP[3]

[102] ~LI

[103] LG:R4+HULP[3]
[104] ~LI

[105] LH:R4+HULP[3]
[106] LF:RMIN1+HULP[0]
[107] III
[108] III

[109] III

[110] LI:OF+OFAAS[11]AAS[12]
[111] ZD+-(v/OSN)
[112] PARRES+~/OSN

[113] fit

[114] III

[115] III

[116] fit

[117] HULP+(ACCAAS[9)¥AS[15])vOSNAAS[9]vAS[15]
[118] OIBC+(HULPAAS[8])v-AS[8]
r119] IBUS+IBUSAOIBC
: 120] ACC+(ACCAAS[9]AAS[15])V(AS[9]¥AS[15])AOSN
I: 121] ACC+ACCv ( (-ASr 9] )AAS[15 ] AOIWS )vAS[ 9 ]A( -AS[ 15] )AIBUS
[122] III

----f17.3]---Jf- --/i:1V--ttIERMEP: -r-s------r:re---;.rCi 0 B0 U -SLICE VOLLEDIG vOORliERf:J<PND ~

[124] fit

V
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Tijdens dit afstudeeronderzoek is een eenvoudige testprint ont

worpen en gebouwd, waarmee de E.C.L.-slices MC10aOO (A.L.U.) en

MC10aOl (sequencer) aan een stationaire test onderworpen kunnen

worden. Bovendien is het mogelijk om, met behulp van een klokscha

kelaar, langzaam de diverse sequentiele functies te testen.

De bovengenoemde slices kunnen getest worden met deze print.

(Met behulp van deze print is het simulatieprogramma van de A.L.U.

slice uit appendix 1 gecontroleerd.) Verdere slices uit de M10800

serie zullen ook getest kunnen worden, mits ze voldoen aan de vol

gende eisen:

1) ze rnoeten passen in de 48 pens Quad-in-line Yoet,

2) de voedingsaanaluitingen moeten als Yolgt aan het I.C. zit

ten:

Vcc (0 Volt) op pennen 7, 12, 17 en 36

Vtt (-2 Volt) op pennen 25 en 48

Vee (-5,2 Volt) op pennen 1 en 24

De verdere aansluitingen (in- en outputs) zijn qua plaatsing niet

relevant.

De onder 2 niet genoemde pennen zijn op de print voorzien van

een eenvoudige schakeling om de logische toestand van die pen af

te kunnen lezen en/of in te kunnen stellen. Dit is de schakeling

van figuur 1.

figuur 1

OV

ioniC ~IOI II: -O.~9V

LOGIC 111 • - 2 V

330

L.E.D.

-5.2V

Uitgangen in E.C.L. zijn uitgevoerd in "open-emitter"-schakelin

gen. Deze schakeling is ala figuur 2.

figuur 2

OV

OUTPUT
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De output kan dus aIleen stroom naar buiten leveren. Vandaar dat

aIle gebruikte uitgangen voorzien moe ten worden van 50 Ohm-weer

standen naar -2 Volt. Dit verklaart de 47 Ohm weerstand in figuur

1.

Meerdere uitgangen mogen zonder meer met elkaar worden doorver

bonden. Dit heet "emitter dotting". Indien meerdere outputs paral

lel staan geldt: de output heeft hoge spanning (-0,9 v) als ook

maar een van de outputtransistoren geleidt. Lage spanning (-2 V)

treedt aIleen op als aIle outputtransistoren niet geleiden. In een

diagram voor twee outputs A en B (linker diagram):

A B A B A B A B

H H H 0 0 0
H L H 0 1 0
L H H 1 0 0
L L L 1 1 1

In het rechter diagram is hetzelfde nogmaals aangegeven, maar

nu met ingevuld de logische niveau's: deze slices werken in ac-

tive low logic. Dat wil zeggen:

logisch 'O'-niveau = -0,9 v ... H

logisch 'l'-niveau = - 2 V ... L

Uit het rechter diagram is te zien, dat meerdere outputs paral

lel dus een "wired and" opleveren.

Omdat meerdere outputs parallel geschakeld kunnen worden, kan

zowel aan inputs als aan outputs een schakelaar S worden aangeslo

ten (figuur 1). Bij ingangen wordt deze gebruikt om 'O'-niveau op

-de--:in-pu-~te---.z.e.-t-t-e-n, terwijl flier de 4-'r-ehm- liIeerstand-,--b-ij- Open scha

kelaar S, voor 'l'-niveau zorgt.

Bij uitgangen dient de 47 Ohm als belasting, en moet schakelaar

S open zijn. (Als S aan een uitgang gesloten is, is die output ge

forceerd tot 'O'-niveau, en kan de Ie-output niet op de L.E.D. wor

den afgelezen~)

De rest van de schakeling van figuur 1 dient om de L.E.D. te

sturen. De diode IN4148 plus de emitter-basis-diode van de transis

tor leveren gezamenlijk een beslissingsniveau van ~ -1,2 V. Bij 10

gisch 'O'-niveau (=-0,9 V) geleidt de transistor dus niet en bij

logisch 'l'-niveau (= -2 V) geleidt de transistor wel: nu gaat de

L.E.D. branden.
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De L.E.D. geeft dus een indicatie volgens:

L.E.D. aan = 'l'-niveau

L.E.D. uit ~ 'O'-niveau.

Appendix 2

2 (boven)

47 (onder)

De 40 L.E.D.'s en schakelaars zijn ala voIgt aan het IC gekoppeld

(print voor ons staand met de schakelaar rechts):

26 23 22 21 20 19 18 16 I15 14 13 11 10 9 8 6 5 4 3

27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

De codes voor de pennen van de diverse slices kunnen met etiket

ten bij de schakelaars worden geplakt. Hieronder de voorbeelden voor

MCI0800 ALU en MCI0801 sequencer. (Uit de datasheets af te leiden.)

S~~~~SSI IIIZ PRROPGCP
1BBBB 1B BBBD A1.U R -FGr,fJC
60123953 210 41

CSAASASA SSSS SSSSCSSS
1. BB B B ALU 1111 11

8030152 3014 2012 743

SXRRRRSl 1110 000RRRRC
B3333 B BBBB SEn BBBOOOO~

7 321060 1230 1230321

SSSSDSNN NNSB RIIIICCS
1 AA AA SEQ SCCCCLI

820IN33] 204 T3012K 5

Om in "single step"-mode de slices te kunnen testen is voorzien

in een schakelaar plus een set-reaet-flip-flop om deze schakelaar

te ontstoren. Dit is aangeduid in figuur 3. Het schema is een, ook

-2V

47 47

-O.9V

s

47

-2V

CLOCK

t MC 10102

CLOCK

47

-2V

figuur 3
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bij T.T.L. bekende en beproefde schakeling en behoeft verder geen

toelichting. De twee klokoutputs zijn voorzien van soldeervlakjes.

Dit om, met behulp van een montagedraadje, de juiste klokoutput

van de flip-flop met de juiste klokinput van de slices te kunnen

doorverbinden.

Tot zover de electronica op de print.

Waarschuwing 1: slices nooit testen zonder een ventilator ter koe

ling!

Waarschuwing 2: Omdat het -0,9 V logisch 'O'-niveau aIle 50 Ohm

weerstanden moet voeden, worden de voedingen als

hieronder geschetst aangesloten.

I - 0 V

:r
- 0.9 V

+ +- ,.... -,....

- 2 V

- 5,2 V

Waarschuwing 3: De set-reset-flip-flop bleek in~ opstelling

aIleen storingsvrij te werken, wanneer er, binnen

de toegestane toleranties, werd gesmokkeld met de

voedingsspanningen:

Vee -4~7 V

Vtt = -2,2 V

Vhulp .. -0,9 V

------- ----
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