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o inleiding

De complexiteit, dat is het aantal
ontwerp, neemt noq steeds toe.
problematischer om zo'n ontwerp te
treft een transient simulatie.

componenten in een IC
Het wordt dan ook steeds

simuleren, vooral wat be-

Op een groot computersysteem, ( THE Burroughs B7700 ;
PHILIPS: IBM 370/168 ) , is het aanbod van jobs aanzien
lijk. Vo~r een vlotte afhandeling worden deze jobs in klas
sen ingedeeld. Hierdoor verkrijgen korte jobs een lage en
langdurige jobs een hoge turn around time. De turn around
time is de tijd tussen het aanleveren en het beeindigen van
een job. Voor een transient simulatie van een complex IC
betekent dit meestal dat slechts 1 keer per dag een job aan
geleverd kan worden.

Een ander nadeel van een groot computersysteem is datzo'n
klasse gekoppeld is aan een bepaalde hoeveelheid rekeneenhe
den. De job wordt dan ook gecancelled bij het overschrijden
van de desbetreffende klasselimiet. Zo kan het dan voorko
men, dat even voordat de resultaten uitgeprint worden, de
job gecancelled wordt. In het circuit simulatie programma
PHILPAC is dit opgelost doordat het programma zelf een
schatting bijhoudt van de reeds gebruikte hoeveelheid reken
eenheden. Enkele rekeneenheden voor het verstrijken van de
klasselimiet worden de simulatie resultaten afgedrukt.

Nu de prijs van minicomputers betaalbaar is geworden komen
steeds meer a,fdelingen, groepen etc. ertoe om een eigen
minicomputersysteem aan te schaffen. Zij kunnen nu zelf een
betere scheduling van jobs realiseren, namelijk niet een die
gebaseerd is op hoeveelheid rekenwerk maar op prioriteiten.
Een ander voordeel is dat de jobs niet meer automatisch ge
cancelled worden.

Het nadeel van een minicomputer is dat de rekentijden enkele
malen langer zijn dan die op een groot systeem. Hierom wor
den langdurige jobs met een lage prioriteit 's nachts ge
draaid. Aangezien er dan veelal geen operator aanwezig is,
vormt de printer de zwakste schakel; namelijk papier op of
papier zit vast, waardoor vele regels over elkaar worden af
gedrukt.
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Sommige langdurige jobs, zoals layout programma's die meest
al enkele uren achtereen draaien, hebben de mogelijkheid om
via een operator interrupt onderbroken te kunnen worden.
Oit wordt gedaan om tussendoor een reeks korte jobs. waar
verscheidene personen op zitten te wachten, te kunnen draai
en. Het onderbreken van een job houdt in dat de tussen re
sultaten op een disk of magnetische tape worden gezet. De
job kan na enige tijd weer opgestart worden door het terug
inlezen van deze tussen resultaten •.

In het ontwerptraject van een VLSI IC, neemt de turn around
time een niet onbelangrijke plaats in. Het beperken van de
rekentijden Levert daarom een aantal voordel~n Ope Het
principe van de bestaande methoden is, dat de snelheidswinst
verkregen wordt door net opofferen van rekennauwkerigheid.
Oit wordt bereikt door in plaats van complexe, simpele com-
ponent modellen te gebruiken.

Het nadeel van deze methoden is, dat onbekend is of in cri
tische delen van het ontwerp met deze simpele modellen nog
een correcte simulatie wordt verkregen.

Een totaal andere methode. die bovengenoemd nadeel niet
heeft, is om de rekenlast te verdelen over een aantal paral
lelle processoren. In dit afstudeerverslag wordt het
ontwerp van zo'n parallelle processor beschreven.

-'--"~-~~":if7:';~""-~""~~",:;r-~-..,·"'--'·c.""".-·......".-~~"-.,.,, - .-•.. .,._~ .. _~.-< ....~",c.~•. ,._, "'"'~"'''''''-''~:-....~_ .~.~~.- --

:/'-~'~: - .;
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1 Theorie over de parallelle processor

1.1 Transient simulatie

Tijdens de afhandeling van een job kunnen er 3 fasen onder
scheiden worden, nl.

- de input-fase.
In deze fase wordt de topologie van het netwerk door het
simulatie programma ingelezen en omg~zet naar uitvoerba
re instrukties.

- de verwerkings-fase.
Hierin vindt de eigenlijke simulatie van het netwerk
plaats.

- de output-fase.
De resultaten van de vorige fase worden op een outputme
dium vastgelegd, wat meestal de printer is.

Om enig idee te krijgen over de totale rekenduur, het vol
gende. Voor een transient simulatie van een circuit met 10
transistoren,. (- het doorrekenen van een spanningsstabilisa
tor op stabiliteit -), op de SEL computer, hetgeen een grote
minicomputer is, duurt ongeveer 30 minuten. De input en out
put fase vergen elk ~ 3 minuten, dus de verwerkings-fase
vergt zo'n 80% van de totale jobduur.

Het is dan ook geen wonder dat op allerlei manieren getracht
wordt om deze verwerkings-fase aanzienlijk te bekorten,
vooral in de wetenschap dat een transient simulatie van VLSI
( Very ~arge Scale integration) schakelingen op een POP11
b.v. enige uren in beslag zal nemen.

In het voorgaande is al enige malen het begrip transient
simulatie gevallen. Een transient simulatie houdt in dat
het gedrag van d~ schakeling als funktie van de tijd bekeken
wordt.

Mathematisch'gezien betekent dit dat er een groot stelsel
van impliciete gewone differentiaalvergelijkingen opgelost
moeten worden. De klassieke oplossingsmethode hiervoor is,
dat d.m.v. discretisering van de tijdas dit stelsel van
differentiaalvergelijkingen omgezet wordt in een stelsel van
niet-lineaire algebralsche vergelijkingen. De oplossing van
het taatst genoemde stelsel wordt door iteratie verkregen.
Hiervoor wordt meestal de Newton-Raphson iteratiemethode ge-

'''',~,..'''.'-~:::--''I'"~'' -. ,.~~~~~.;""--''7',~-~""_.---,.,,,,;~'--''':~-~ ,...~ ~ ,__~~.,""';'~_~~".-..~-:'_': ~~~'~_'--""'''' ''''''''~''-~''''' ~::::'';';.:::?''':~_.---......~~ .• '-...... ' ·n. --, ,._ ......... ~_~ ,,~ - ...- ..."',.,.----...... ~'._.:: "'~':"""" .•""'-""'--"--
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bruikt, die hieruit bestaat dat per iteratieslag een lineair
stelsel van vergelijkingen

A!. = 2.- 1)

opgelost moet worden. hierin is been bekende bronvektor en
A een sparse matrix, d.w.z. een matrix met veel nullen.

Het rekenwerk voor een iteratieslag bestaat uit twee delen
en we l :

het berekenen van een aantal co~ffici~nten van zowel d~

matrix A als van de bronvektor b, voorzover deze een
niet-lineaire funktie zijn van de oplossingsvektor 1..

- de L\U decompositie. De matrix A wordt hierbij ontbonden
in een Lower en een yPper driehoeksmatrix ( A = L\U ).
Tijdens de L\U decompositie wordt ook de hulpvektor ~
d.m.v. voorwaartse substitutie berekend, zodanig dat
geldt L~ = 2.-. Hferna kan de oplossingsvektor !.-door
achterwaartse substitutie berekend worden uit U!. = ~.

Het iteratie proces op het k-de discrete tijdstip wordt ge
stopt, indien de vektor 1. naar de oplossing is geconver
geerd. Hierna wordt het volgende tijdstip, wat bt groter
is, onder de Loupe genomen.

In een transient simulatie bedraagt het aantal tijdstippen,
wat bekeken moet worden, minstens 1000 en het gemiddeld aan
tal iteratis slagen per tijdstip ligt in de buurt van 5.
Oaar het elektrisch circuit ongewijzigd blijft betekent dft,
dat zo'n 5000 maal hetzelfde lineaire stelsel opgelost moet
worden. Het spreekt vanzelf dat het totaal aantal iteratie
slagen, zeg m, sterk probleem afhankelijk is. Denk aan by.
: het input signaal, de gewenste rekennauwkeurigheid en de
stapgrootte 6t.

Door nu de rekenlast te verdelen over n parallelle processo
ren 'wordt de tijdsduur per iteratieslag aanzienlijk bekort.
Hoewel het uitzoeken van deze rekenlastverdeling enige tijd
vergt, wordt toch de totale jobduur sterk gereduceerd, door
dat immers m maal een iteratieslag uitgevoerd moet worden.
Oit is dan ook de reden waarom een transient simulatie zo
uitermate geschikt is om d.m.v. parallelle processoren
verwerkt te worden.

De vraag is nu wat voor rekentijd vermindering er verwacht
kan worden. Uit onderzoekingen is gebleken dat' het bereke
nen van de niet-lineaire co~ffici~nten, het eerste deel van
een iteratieslag, 85X van de totale rekentijd kost en dat

'M;'-"'~.""'-?:,.7i;~':;:;~~~'--Q"'~'."r"',_,' ~ ;' .....-r--'::..........~:--.~"'-?:; ..~~~ .... ;:--~:-:;-- ...---~ ... ,,-
• "'!'; ....>~;~_.-.-:~:~'
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dus 151. nodig is voor de L\U decompositie. Gescnat iSt dat
de rekentijd nodig voor L\U decompositie bij toepassing van
parallelle processingt met een faktor 3 bekort wordtt mits
er een voldoend minimum aantal processoren aanwezig is. De
rekentijdvermindering wat betreft de niet-lineaire coef
ficienten is ecnter omgekeerd evenredig met net aantal pro
cessoren n. In formule vorm :

nieuwe rekentijd = 85/n + 15/3 Y. van de oude rekentijd 2)

Voor n = 17 betekent dit dat de rekentijd van ~~n iteratie
slag d.m.v. parallelle processing nog slecnts 10Y. van de
oorspronkelijke rekentijd is.

1.2 De E-tree

1.2.1 tneorie

Om de rekenlast over de parallelle processoren te verdelen,
wordt gebruik gemaakt van de zgn. E-tree. Dit is de
afkorting van: ~limination-tree. De E-tree kan op een
voudige_ wijze afgeleid worden ui.t net graafmodel van een
sparse struktuursymmetriscne matrix. De matrix A uit 1) is
sparse en is struktuursymmetriscn, indien ACitj) ongelijk 0
is, tevens A<j,i) ongelijk 0 is c.q. verondersteld wordt.

Een graaf G=(V,E) wordt gedefinieerd door een set van knoop
punten C Vertices) en een set van takken C ~dges). In net
graafmodel van een matrix stellen de diagonaal elementen
ACi,i) de knooppunten voor en de tak Cu,v), dit is de ver
binding tussen de knooppunten u en Vt symboliseert zowel net
matrix element ACu,v) als ACv,u). In de figuren 1 tIm 5
zijn voorbeelden te zien van zo'n graaf met recntsboven de
corresponderende matrix.

Bij de L\U decompositie van de matrix A met dimensie n, moet
n maal een pivot CP), dat is een diagonaal element, gekozen
worden. De bij de pivot benorende rij en kolom van de ma
trix A wordt dan omgezet in een rij van U resp. kolom van
L. De pivot keuze moet ecnter zodanig zijn, dat deze geen
fill-in's veroorzaakt. Een fill-in CFl) is een matrix ele
ment, die oorspronkelijk 0 iSt docn die door de L\U decompo
sitie een waarde ongelijk 0 verkrijgt, waarvoor dan extra
geneugenruimte gereserveerd moet worden. Dit omdat van een
sparse matrix all~~n de niet 0 elementen in net geneugen
worden opgeslagen.
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Nu kunnen er ook m~~rdere pivot's tegelijkertijd aktief be
trokken zijn bij ~e L\U d~compositie. De voorwaarden waaraan
deze pivot's moeten voldoen zijn, dat :

- een pivot geen fill-in mag veroorzaken.

- een pivot(knooppunt) niet direkt via een tak verbonden
mag zijn met een andere pivot.

De pivot's, die op deze wijze verkregen zijn, worden in een
zogenaamde LABEL CLASS V(I) geplaatst. De bij deze pivot's
behorende rekenlasten kunnen onafhankelijk van elkaar op de
parallelle processoren uitgevoerd worden. Hierna worden de
"P"-knooppunten met de daarbij behorendetakken uit de graaf
verwijderd. In de matrix komt dit overeen met de verwijde
ring van de pivot-rijen en kolommen.

Bij de pivot keuze wordt begonnen met die knooppunten waar
de minste takken van uitgaan. Veroorzaakt een knooppunt geen
fill-in dan wordt dit een "P"-knooppunt. De knooppunten die
direkt hiermee verbonden zijn worden "Nonf.ivot"-knooppunten.
Deze "NP"-knooppunten kunnen immers volgens de 2-de
voorwaarde niet meer in deze label class ronde in aanmerking
komen voor pivot. De redenen waarom begonnen wordt met die
knooppunten waar de minste takken van uitgaan zijn, dat :

- de kans op een fill-in kleiner is.

- er meer "P"-knooppunt kandidaten overblijven.

1.2.2 toelichtinq 0D de figuren 1 tim 5.

fig 1

Het knooppunt 1 is met 2 takken verbonden met de knooppunten
2 en 3. Het' veroorzaakt geen fill-in dus

1 (-- P •, 2 (-- NP •, 3 (-- NP

Evenzo voor de knooppunten 7 en 9, nl :

7 :

9 :

7 (-- P

9 (-- P

;

•,
4- (-- NP

5 (-- NP

•, 8 (-- NP

10 (-- NP

Het knooppunt 6 verkrijgt als"index FI, omdat het fill-in's
veroorzaakt. Immers 6 is verbonden met de" knooppunten 4,5,8
en 10, zodat de volgende takken aanwezig moeten zijn om geen
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fill-in's te veroorzaken :

( 4, 5')
( '4, 8)
( 4,10) ..

( 5, 8) ..
( 5,10)

( 8,10) ..

De met * aangeduide takken zijn niet aan~ezig.

f i a 2

I~ de graaf kome~ de kftooppunten 1, 7 en 9 niet meer voor.
Evenzo in de matrix de rijen c.q. kolommen 1, 7 en 9.

De knooppunten 8 en 10 hebben nu elk 2 takken en komen in
aanmerking voor "PH. 4, ~ en 6 verkrijgen hierdoor de index
"NP". De knooppunten 2 en 3 blijven dus nog over.
Knooppunt 2 is gekozen als uP" en daardoor verkrijgt 3 de
index "Np u

•

Omdat 10 verbonden is geweest met 9 , 8 met 7 en 2 met 1 ,
wordt ~(2) op deze wijze dan ook verbonden met V(i).

fi a 3

Er komen nu nog maar 2 knooppunten in aanmerking voor pivot.
Oit betekent dat ~~n processor, nl 1 of 2 , geen werk meer
heeft. Gekozen is voor processor 2. Wel moet deze proces
sor eerst nog enk.le reeds berekend. update gegevens doorge
yen aan processor 1, voordat deze met zijn rekentaak mag be
ginnen.

fig 4

Er zijn slechts 2 knooppunten over. 4 is als pivot genomen.
Voordat process~r 1 met zijn nieuwe rekenlast gaat beginnen,
stuurt processor 3 eerst nog de benodigde update gegevens.

fig 5

In deze figuur is de complete E-tree te zien. 1, 7 en 9 zijn
de bladeren en 5 is de wortel van de boom.
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1.2.3 slotopmerkingen

Fig 5 laat zien dat de totale tijdsduur van de L\U decom
positie met een faktor 2 ( 10 knooppunten / 5 label classes)
bekort wordt, aannemende dat voor elk knooppunt evenveel
rekentijd nodig is. Voor grotere matrices wordt een faktor
van ~ 3 gevonden, vandaar 3 in 2).

De rekentast ver-deling betreffende de niet-lineaire funkties
wordt zodanig over de processoren verdeeld, dat deze zo goed
mogelijk. past bij de E-tr-ee. Indien voor elk knooppunt
evenveel niet-linealre funkties berekend moeten worden, dan
betekent dit dat elke processor. voor- 10/3 knooppunt deze
funkties moet berekenen. Bv:

processor 1 · 9 t 10 , 6 en 1/3 van 5·
2 : 7 en 8 + 4 en 1/3 van 5

3 · 1 2 en 3 + 1/3 van 5·
Voordat de L\U decompositie start moeten de processoren 2 en
3 eerst de niet voo,.. hun bestemde gegevens doorgeven aan
processor 1.
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2 Ontwerpeisen betreffende de parallelle processor

2.1 algemeen

o~ bij dez~ afstudeeropdracht geformuleerde ontwerpeisen be
teffende het parallelle processor systeem zijn :

t) aantal processoren : 128

2) floating point woordlengte : 64 bits

3) r~kensnelheid .minstens even snel als
de POP11/60

4) aantal buslijnen zo laag mogelijk

ontwerpeis 1)

Het aantal benodigde processoren, uitgaande van de E-tree,
is sterk probleem afhankelijk. Voor het voorbeeld uit het
vorige hoofdstuk bedraagt dit slechts 3, terwijl voor het·
systeem "USNET" er 719 nodig zijn. Gelukkig kan elk simula
tie probleem opgelost worden met een willekeurig aantal pro
cessoren. Het maximum aantal is nu gesteld op 128.

Bedraagt het aantal bladeren L (~eaves) in de E-tree minder
dan 128, dan zijn er L processoren aktief bezig, alhoewel
voo~dw berekening van de niet-lineaire co~ffici~nten alle
128 processoren ing~schakeld kunnen worden. Oit wordt niet
gedaan omdat er tegenoverr~kentijdwinst extra analysetijd
(overhead) staat, nl :

- het uitzoeken van een effici~nte rekenlast verdeling
wordt complexer.

- er moet meer data transport plaats vinden tussen de pro
cessoren, voordat de L\U decompositie kan beginnen.

Bedraagt L meer dan 128 dan kan door clustering van takken
een optimale E-tree geconstrueerd worden met 128 bladeren.
Clustering houdt in dat een processor meerdere takken van de
oorspronkelijke E-tree moet verwerken •. Oit kan omdat er
vele korte takken zijn.
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ontwerpeis 2

Een floating point getal, zo is de eis, wordt in de proces
sor opgeslagen in een 64 bits geheugen. Oit komt overeen
met 17 decimale cijfers. Voor simulaties van grote circuits
is dit geen overbodig~ luxe. Elke bewerking kan namelijk
een afrondingsfout introduceren. Aangezien er vrij veel
bewerkingsstappen nodig zijn om de oplossingsvektor L te
~erekenen, kan hierdoor het aantal significante cijfers van
L beduidend lager zijn dan 1.7. Het voorbeeld op blz. C-9
met de toeltchting op blz C-5 van appendix C laat dit duide
lijk xien ..

ontwerpeis 3

In formule 2) is voetstoots aangenomen dat de snelheid van
de parallele processor gelijk is aan die van de PDP1.1/60.
Of de uiteindelijke simulatietijd verbetering d.m.v.
paralleLle processing aantrekkelijk is, hangt in ruime mate
af van de snelheid waarmee een processor rekenkundige bewer
kingen kan uitvoeren. Een 64 bits floating point vermenig-
vuldiqing is t.o.v. een optelling cq. aftrekking een tijdro
vende bezigheid en is, omdat een deling weinig voorkomt,
maatgevend voor de snelheid waarmee de niet-lineaire funk
ties (85% van de totale rekentijd) berekend kunnen worden.

In 2.2 wordt daarom nader op de vermenigvuldiging ingegaan.
Terill us t r a ti e: e e n 64, bits flo a tingpo i nt veil e n i 9vu l d i 
ginq op de POP11./60 duurt slechts 3.74 usec ..

ontwerpeis 4

Een bus bestaat uit een aantal parallelle lijnen, waarover
signalen van het ene device naar het andere gestuurd worden ..
Er zijn verschillende soorten buslijnen te onderscheiden zo
als: data-, adres- en controlelijnen.

De snelste communicatie tussen 2 processoren wordt verkregen
bij toepassing van een 64 lijnsdata bus. Indien 128 proces
soren op deze wijze met elkaar verbonden moeten worden, le
vert dit een enorme bekabeling Ope Het is daarom beter iets
van de snelheid op te offeren, te meer daar de communicati~

tussen de processoren slechts een fraktie is'van de gehele
simulatie tijd.

Bij de opdracht formulering is in eerste instantie gedacht
aan een 8 lijnsdata bus. Gekozen is echter voor een 16
lijns, daar deze beter in het gehele concept past.



PAGE 18

2.2 De floating point vermenigvuldiging

2.2.1 De Am2903

De ALU ( Arithmetic & Logic Unit) is, omdat hierin de fei
telijke bewerkingen plaats vinden, de belangrijkste eenheid
van een paralleLle processor. Als ALU is gekozen voor de
Am2903. Oit is een vie~-hit uitbreidbare bipolaire micro
processo~ slice ,van Advanced Micro Devices. Op dit ogenblik
is dit de snelste mic~oprocessor, die tevens naast de stan
daa~d funkties ook nog enkele speciale funkties kan uitvoe
ren zoals: vermenigvuldigen, delen en normaliseren.

Voor het verkrijgen van een 64 bits ALU moeten er 16
Am2903's in cascade worden geschakeld. Oit geschiedt op zo
danige wijze dat elke microprocessor weet of hij de MSS

,(Most Significant Slice), een IS (internal Slice) of de LSS
(Least Significant Slice) is.

Ooordat het resultaat van een n*n vermenigvuldiging uit 2n
bits bestaat, heeft de Am2903 naast de normale Y I/O poort
ook nog een Q register (zie fig 6). Bij een vermenigvuldi
ging wordt de voor de Y I/O poort geplaatste ALU shifter in
serie geschakeld met de.Q shifter, die het Q register als
uitgang heeft.

Voordat de eigenlijke vermenigvuldiging plaats vindt moet er
eerst gelnitialiseerd worden. Hierbij wordt het resultaat
geheugen-, bv. RO, we l ke ~~ n van de 16 in tern e RAM geheugens
is, op nul gezet. Tevens wordt in Ri het vermenigvuldigtal
en in het Q register de vermenigvuldiger geplaatst.

Bij een vermenigvuldiging neemt de LSS Z-pin een belangrijke
plaats in. Deze is verbonden met het LSS bit van het Q re
gister. I~ een vermenigvuldigslag wordt all~~n indien deze
LSS I-pin de waarde "1" heeft, het-vermenigvuldigtal uit R1
bij de inhoud van het resultaat register RO opgeteld. Een
vermenigvuldigslag wordt beeindigd met het over i-bit naar
rechts schuiven van de ALU + G shifter inhoud. Bij deze ope
ratie wordt er links een "0" ingeschoven en wijst de LSS
l-pin naar de nieuwe aktuele LS bit van de vermenigvuldiger.
Nadat alle slagen uitgevoerd zijn staat het meest signifi
cante deel van het resultaat in RO en het minst significante
deel in het Q register.

In figuur 7 is een bladzijde overgenomen uit het boek: The
Am2900 famity data book. Hierin staan van enkele funkties,
waaronder een 16 bits vermenigvuldiging, de commerci~le cy-
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CYCLE TIMES FOR 160BIT SYSTEM
FOR COMMON OPERAT1ONS

The illustration below shows a typical configuration using 4
~SupersliceS, an Am2902Acarry lookahead chip, and the
Am2904 for shift multiplexers, status registers, and carry...n con
trol. For the system enclosed within the dashed Unes, there are
tour major switching paths whose values for various kinds of
cycles are summarized below, and shown on the timing
waveform.

1. MICROCYCLE TIME (TCHCH).
The minimum time which must elapse between a LOW·TO
HIGH clock transition and the next LOW-TO-HIGH ctoc:k
transition:

Z. DATA SET-UP TIME (TDVCH).
The minimum time which must be allowed between valid.
stable data on the D inputs and the clock LOW-TO-HIGH
transition.

3. D TO Y (TDVYV).
The I1l8ldmum time required to obtain valid Y output data after
the D Inputs are valid. This is the combinational delay through
the par1S from D to Y.

....

4. CP TO Y (TCHYV).
The maximum time required to obtain valid Y outputs after a
clock LOW-TO-HIGH transition.

The types of cycles for which data is summarized are as follows:

1. Logic - Any logical operation without a shift.
2. Logic Rotate - Any logic operation with a rotate or shift.
3. Arithmetic - An add or subtract with no shift.
4. Multiply - The first cycle of a 2's complement mWtiply instruc- ;

tion. Subsequent cycles require Ie88 time.
5. Divide - The iterative divide cycle. The first divide Instructlon

and the last divide (correclIon) instruc:llon require
less time.

TIme In na Over~ 0peraIIng Rmge

CYCLE TCHCH TDVCH TDVYV TCHYV

LOGIC 143 105 84 102

LOGIC ROTATE 180 143 123 , 180

ARITHMETIC 184 137 98 143

MULTIPLY 200 140 120 180

DIVIDE 228 167 128 1~
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clus tijden in nsec. De tijd nodig voor ~~n slag bedraagt
200 nsec (TCHCH), zodat een 16*16 bits vermenigvuldiging,
afgezien van de initialisatie tijd, 16 * 200 nsec = 3.2 usee
duurt. Voor een 16 bits microcomputer is dit een accepta
bele tijd.

Nu bestaat de fraktie van een floating point getal op de
parallelle processor uit 55 bits, zodat er 55 slagen nodig
ZIJW. Aannemende dat TCHCH voor een 64 bits systeem eveeens
200 nsec bedraagt, betekent dit dat de vermenigvuldiging 11
usec duurt. Oit is beduidend langzamer dan de geeiste 3.7
usec. Bii de opmerking in fig 7 betreffende de vermenigvul
diging staat dat de 2-de en daarop volgende slagen mindel"
tijd vergen dan de 1-ste slag. De vraag is nu: "Hoeveel
korter". Het antwoord op deze vraag wordt in de volgende
paragraaf gegeven.

2.2.2 cyclus tiid analyse

In fig 7 zijn 4 cyclus tijden gegeven behorende bij de 2's
complement multiply instruktie. In eerste instantie wordt
nagegaan hoe deze tijden tot stand zijn gekomen.

Tussen deze 4 tijden bestaat een verband, waardoor het moge
liik is om uit 3 tijden de vierde te berekenen. Het verband
luidt :

TCHCH = TCHYV - TOVYV + TOVCH

Immers het verschil tussen TCHYV en TOVYV geeft de delay
tiid aan tussen het omhoog gaan van het kloksignaal en kor
rekte data op de OA inputs van de AM2903's (TCHYV - TOVYV =
"TCHOV"). Indien deze delay tijd opgeteld wordt bij TOVCH,
wat de vereiste minimum tiid is tussen korrekte data op de
OA inputs en het opnieuw omhoog gaan van de klokpuls, wordt
de ti jd TCHCH verkregen ("TCHOV" + TOVCH = TCHCH>. TCHCH is
de tijdsduur tussen 2 klokpulsen die minimaal nodig is om
een bepaalde instruktie korrekt uit te voeren.

TOVYV

De eerste tijd, die in rekening gebracht moet worden, be
draj,gt 49 n.sec en is de looptijd tussen de OA input poort en
de G_resp P output pin (zie fig 6), met G = carry Generate
en P = carry Propagate. Oeze 2 signalen zijn de input sig-
nalen voor de Am2902A, hetgeen een full four-bit carry
lookahead adder is. Met deze component, die gekoppeld is
met 4 Am2903's (zie fig 7), kan op een snelle manier een op
telling verkregen worden. Deze Am2902A geeft namelijk na
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maximaal 7 nsec het juiste Cn (carry) signaal af aan de 3
meest significante Am2903·s. C Indien geen gebruik gemaakt
zou worden van de Am2902A ontstaat bovengenoemde situatie
pas 64 nsec later J. Van deze Cn pin duurt het 38 nsec om
op de SIOO pin de juiste bit te verkrijgen, dat in de naast
liggende minder significante Am2903 geschoven moet worden.
De bit informatie komt daar binnen op de SI03 pin. Vandaar
afduurt het nog 26 "sec om bij de Y pin te komen.

Totaal dus: 49 + 7 + 38 + 26 = 120" "sec.

TCHYV

Bij de TCHYV cyclustijd analyse wordt gestart bij het zoge
naamde PIPELINE register. In fig 7 is dit de Am2918.
Hierin bevindt zich, wanneer het kloksignaal laag is, de in
formatie die bij" de volgende klokpuls, dat is het omhoog
gaan van het kloksignaal, uitgevoerd moet gaan worden. Oeze
informatie bestaat o.a. uit het A resp. B RAM geheugen adres
en een 9 bits instruktiecode ( 1<8:0) ).

15 nsec na de klokpuls is de inhoud van het PIPELINE
ter aangekomen op de Q uitgang van deze Am2918, die
den is met de Am2903 microprocessoren. De LSS Z-pin
bevat 46 nsec _ later de juiste informatie, hetgeen
wordt door de looptijd van 1<8:5) --) Z. Van Z naar
P duurt 48 nsec. Hierna worden dezelfde datapaden
als bij TDVYV, zodat TCHYV als volgt is opgebouwd :

,
DEVICE DEVICE PAD TIJD (nsec)

2918 CP --) Q 15
2903 1<8:5) --) ~- 46
2903

,

I._ --) G,P 48
2902A G,P --) Cn 7
2903 Cn --) SIOO 38
2903 8103 --) Y 26

--- +
TCHYV 180

TDVCH

regis
verbon
hiervan
bepaald
6 resp.
gevolgd

Deze tijd bestaat uit de reeds berekende TDVYV aangevuld met
de RAM set-up tijd. Deze set-up tijd is "odig om de geldige
Y d~ta in het RAM geheugen te ~laatsen en bedraagt 20 nsec,
zodat :

TOVCH = 120 "+ 20 = 140 nsec
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TCHCH 1-ste slag

Met behulp ~an de reeds eerder genoemde formule wordt TCHCH
berekend. Deze bedraagt :

TCHCH = 180 - 120 + 140 = 200 nsec

TCHCH 2-de slaq
-.

De 9 bits instruktiecode I blijft voor de 2-de en volgende
stagen onqewijzigd. Hierdoor wordt het kritische pad in
TCHYV niLl mee~ bepaald door :

1<8:5) --) Z + Z --) G,P = 46 + 48 = 94 nsec

doch door :

A,S adres --) G,P = 81 nsec

zodat TCHYV en daardoor ook TCHCH 13 nsec korter kan zijn.
De floating point vermenigvuldiging duurt dus i.p.v. 11
usec echter 10.3 usec. Aan ontwerpeis 3) wordt derhalve
.!l.i.!!. voldaan.

2.3 16*16 bits parallelle vermeniavuldiaer

Uit het voorgaande valt op te maken dat voor het ontwerpen
van een s~elle 16-bit systeem de Am2903's als ALU bijzonder
geschjkt zijn. Deze. microprogrammeerbare 4 bit superslices
Zl)n echter minder geschikt om met 16 van deze bouwstenen
een 64-bit systeem te maken, dat qua vermenigvuldiging kan
evenaren aan de hardware floating point vermenigvuldiger in
de PDP11/60.

De enige resterende mogelijkheid is om een device te nemen
welke speciaal voor vermenigvuldigen ontwikkeld is. Dit
zijn de n*n bits parallelle vermenigvuldigers. De waarden
voor n zijn: 8, 12, 16 en 24. De 24*24 bits vermenigvul
diger van TRW (MPY-24HJ) is nog in ontwikkeling. De
MPY-16HJ is thans leverbaar. De Am29516 van AMD is hiermee
pin compatible en is omstreeks eind '81 leverbaar.

Om met deze bouwsteen een 55*55 bits vermenigvuldiging uit
te voeren moeten enkele voorzieningen getroffen worden. Se
gonnen wordt met een theoretische analyse. Veronderstel dat
zow~l het vermenigvuldigtal X als de vermenigvuldiger Y uit
m letters bestaan, waarbij elke letter staat voor n bits.
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Voor m=4 ontstaat het volgende rekenschema

abed
pqrs

----- if-

I d * s
I c if- S ,
I d * r I

I b if- S I
I e if- r I
I d if- q I

I a .. s I
I b .. r I
I c * g I
I d if- P I

I a .. r I
I b if- a I
I c if- P I

I a if- g I
I b * P I

a if- p I
---------------------------------------------------------- +

Voor een 55*55 bits vermenigvuldiging moet gelden dat 55
kleiner is dan het produkt van. en n, of te wel de minimale
waarde van m volgt uit :

m = 55 + n + 1 met + voor gehele deling

Voor n=16 Levert dit voor • de waarde 55 + 16 + 1 = 4 op. De
bitlengte van X c.q. V is dan 64 bits.

Uit bovenstaand rekenschema volgt dat het vermenigvuldi
qingsresultaat uit 8n bits bestaat. In het algemeen dus 2mn
bits, hetgeen 2 maal de bitlengte van X e.q. V is.

In het gegeven voorbeeld wordt het 128 bits resultaat ver
kregen door 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 = 16 partiele produk
ten op te tellen. In het algemeen zijn er :

lit
k = SOM (2i) - m

i=1

partiele produkten. De optelling van deze partiele produkten
gesehiedt door de Am2903's. Als deze met de optelling bezig
zijn, wordt tevens een nieuw partieel produkt uitgerekend.
Oit houdt in dat de feitelijke vermenigvuldiging in k+1 sla
gen berekend wordt.
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De commerciele tijd voor het berekenen van een partieel pro
dukt m.b.v. de MPY-16HJ bedraagt 140 nsee, zodat een 128
bits nauwkeurig resultaat in 17 * 140 nsec = 2.3 usee ver
kregen wordt. Dit is reeds sneller dan de PDP11/60.

Voo,... n=8 geldt .•
m

lilt = 55 8 + 1 = 7 --) k = SOM (20 - 18 = 49
i=1

Een slag met de MPY-8HJ duurt 60 nsee, waardoor de ver.enig
vuldiging 50 * 60 nsec = 3 usee duurt. Oit is langzamer dan
de vorige situatie. In dit ontwerp is dan ook gekozen voor
n=16. C Hierbij is verondersteld dat de optelling ook in 60
nsec kan plaats vinden. In tabel 7 is te zien dat TDVCH
voor de optelling 137 nsec bedraagt.J

De rekensnelheid kan teruggebracht worden door de eerste 6,
welke de minst significante partiele produkten zijn, niet te
berekenen. Hierdoor daalt de nauwkeurigheid van het eindre
sultaat van 128 naar 128 - (64 + 2) = 62 significante bits.
De +2 is het gevolg van het feit, dat de produkten 4 tim 6
alle drie hoogstens ~~n carry bit kunnen afgeven. 62 bits
nauwkeu,...igheid is dan nog steeds 7 bits meer dan geeist
wordt. De uiteindelijke rekennauwkeurigheid hangt af van de
plaats waar de afkapping op 55 bits geschiedt, nl. voor of
na de optelling. Er is een extra Am2903 nodig indien de
afkapping na de optellinq plaats vindt. Dit heeft als voor
deel dat het vermenigvuldigingsresultaat dan in 55 bits
nauwkeurig is. Voorlopig is gekozen voor de situatie dat de
afkapping voor de optelling plaats vindt.

Door alleen de 10 me est significante produkten te berekenen
bedraagt de vermenigvuldigingstijd 11 * 140 nsec = 1.54
use~, hetgeen 2.5 maal sneller is dan die op de POP11/60.
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3 Processor architectuur

3.1 alaemene systeem opzet

E~~ parallelle processor bestaat uit e.n aantal componenten,
welke in onderstaande figuur schematisch zijn weergegeven_
In deze figuur is t~ zien dat de processor uit 3 hoofddelen
bestaat en wel: de CPU (Central Processor Unit), het ge
neugen en de input/output (1/0) eenheid.

f
CPU

,. REGISTERS 1
1--------------1
1 ALU 1
1--------------1
1 SHIFT UNIT f
1--------------1
1 PCU 1
1--------------1
1 CCU f

/It I
A 1/-----------------\
R 1\------------- ---I

1 1 1
1 1
I 1
1 1

" 1 1 1
o -1/-----------------\
R 1\--- -------------1

1 1 1 1 1
1 I 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
I 1 I 1
1 1 1 I
\ I \ /

v v

input/output

1\

I \
1 1
1 1
\ I

v
HOST computer

en
overige processoren

fig 8

MEMORY

IINSTRUC-I
1 TION 1
1 MEMORY 1
1--------1
1 1
1 DATA 1
1 MEMORY 1
1 1
1 1
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6~start wordt met hel plaatsen van informatte in h.t geheu
gen. Dit plaatsen geschiedt in eerste instantie door d~

HOST computer, de PDP11/60, via de I/O unit. Deze informa
tie bestaat uit data en instrukties. In ~en instruktie
staan alle gegevens di~ nodig zijn om een specifieke bewer
king, OPCODE (= OPeration CODE), uit te voeren.

De int~rpretatie en uitvoering van zo'n instrukti~ vindt
plaat$ in de CPU. Hierto~ mOlt ~erst deze instrukti. vanuit
het geheugen in de CPU gebracht worden. De CPU weet op
welke geheugenplaats de volgende instruktie staat en zet dit
adres in ~AR (Kemory Address Register). D.m.v. het stuur
signaal ~EMORY READ, dat in ftg 8 niet getekend is, wordt
het geheugen duidelijk gemaakt dat deze de informatie, welke
op de door MAR aangegeven plaats staat, in MDR moet plaat-
sen. MDR is de afkorting van Memory ~ata Register. De data
die eventueel voor deze OPCODE nodig is, wordt op identieke
wijze vanuit het geheugen opgehaald. Het resultaat van de
bewerking wordt terug in het geheugen geplaatst. Dit ge
schiedt doordat de CPU het desbetreffende geheugenadres in
MAR en een stuursignaal op MEMORY WRITE heeft gezet.

Er zijn ook instrukties die het data transport r~gelen tus
sen twee of meerdere processoren.

3.2 CPU onderdelen

In fig 8 is aangegeven uit welke onderdelen de CPU bestaat.
De r~gisters worden hierin het eerst~ genoemd. Dez~ werkre
gfsters, die ook wel accumulatoren worden genoemd, kunnen
beschouwd worden als lokaal oCPU geheugen. Hierfn kunnen op
snelle wijze tussenresultaten opgeborgen of opgehaald wor
den. Dit is snel in vergelijking met het data transport van
en naar het hoofd geheugen. De Am2903, zie fig 6, bezit 16
va~ deze registers (RAM geheugens). Oit RA~ geheugen heeft
2 uitgangen, die tegelijkertijd geldige data kunnen bevat
ten. De ene uitgang b~vat de geheugenplaats-informatie aan
gegeven door het A-adres, de andere door het B-adres. Het
A- en B-adres mogen hetzelfde zijn.

Het tweede onderdeel van de CPU is de ALU (arithmetic Logic
Unit). Dit zijn 16 Am2903's echter aangevuld met een 16*16
bits vermenigvuldiger. In de ALU vinden de bewerkingen
plaats op 0, 1 of Z bron operanden. ".b.v 2 multiplexers
(MUX in fig 6), die bestuurd worden door 3 stuursignalen,
kunnen de Z ingangen van de ALU, R resp. S, doorverbonden
worden met verschillende paren van bron operanden, die op de
volgende bladzijde zijn weergegeven.

~:·_--~7;:;~~~W~~~::7~,~·~·~x~,'~~.~.-~--"·""""""'·r~:·'--·~"·"'"'~-""'''""''':'"·..-"-~.,' "'-. -..... _......,-,..~ "- .-~ ~"'r·---~~:·~... ---. -, ". ~,~,~--" .._.-~,'='.-.
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L betekent hierin dat het desbetreffende stuursignaalniveau
Low iSt H liigh en X "don't care"t d.w.z. L of H.

I
I EA 10 OEB ALU operand R ALU operand S 1
1----------------------------------------------------------1
r L L . L RA" output A RAM output B I
ILL H RA" output A OB<0:3> 1
'L H X RA" output A Q register 1
I H L L OA<0:3) RAM output B 1
I H L H OA<0:3> OB<0:3> 1
I H H X OA<0:3> Q register 1

TABEL 1

Oe instruktie bits 1<4:1> bepalen welke standaard ALU funk
tie er uitgevoerd wordt. In onderstaande tabel is F de ALU
uitgang en i loopt in de 9 logische funkties van a tot en
met 3.

------------------------------------------------------------
I 14 13 12 Ii HEX-COOE ALU funktie I
1----------------------------------------------------------1
I L L L L 0' 10=L · special funktions I..
I IO=H · Fi = HIGH 1•
f L L L H t F =. S l1inus R Minus 1 Plus Cn 1
I L L H L 2 F = R "inus S l1inus 1 Plus Cn I
1 L L H H 3 F = R Plus S Plus Cn 1
1 L H L L 4 F = S Plus Cn I
l L H L H 5 F = S Plus Cn I
1 L H H L b F = R Plus Cn 1
1 L H H H 7 F = R Plus Cn 1
1 H L L L 8 v Fi= LOW 1
I H L L H 9 Fi= Ri AND Si 1
I H L H L A Fi= Ri EXCLUSIVE NOR Si ' r
f H L H H B Fi= Ri EXCLUSIVE OR Si 1
1 H H L L C Fi= Ri ANO Si 1
I H H L H 0 Fi= Ri NOR Si I
I H H H L E Fi= Ri NAND Si 1
I H H H H F Fi= Ri OR Si I
------------------------------------------------------------

TABEL 2
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Indien lEN (instruct ion ENable input) LOW is dan bepalen de
bits 1<8:5) of welke speciale funktie er uitgevoerd wordt of
hoe de informatie aan uitgang V verschijnt. De speciale
funkties worden verkregen indien I4=I3=I2=I1=IO=LOW en deze
zijn :

11<8:5) SPECIAL FUNCTION I
1----------------------------------------------------------1
IOUns i gned Mu l tip l Y 1
1 2 Two's Complement Mu.ltiply 1
1 4 Increment by One or Two 1
1 5 Sign/Magnitude Two's complement 1
I 6 Two's Complement Multiply, last cycle 1
1 8 Single Length Normalize 1
1 A Double Length Normalize and First Divide Operationl
1 C Two's Complement Divide 1
1 E Two's Complement Divide, Correction And Remainder 1

TABEL 3

De shift unit, eveneens aanwezig in de Am2903, is het derde
CPU onderdeel. Hierin zitten 2 shifters, nl. de ALU resp.
de Q shifter. De ALU shifter bepaalt hoe het verband is
tussen de ALU u. it gang Fen, de Am2903 I/O poort V, n l •
rechtstreeks F--)V of via een shift operatie. Het over ~~n

bit naar rechts schuiven wordt in onderstaande tabel aange
geven door F/2--)V, naar links door 2F--)V. Tevens wordt
hierin onderscheid gemaakt tussen een logical en een arith
metic shift operatie. Bij de laatst genoemde wordt de zoge
naamde tekenbit, dit is de meest significante bit in de
meest significante bit slice, niet bij de shift operatie be
trokken, m.a.w. deze bit blijft op zijn plaats.

De Q shifter ingang , zo is in fig 6 te zien, is verbonden
met de Q register uitgang en de ALU uitgang F. De instruk
tie bits 1<8:5) bepalen niet alleen van welke bron de Q
shifter de informatie betrekt, maar ook welke shift operatie
er uitgevoerd zal worden.

Voor de duidelijkheid moet nog vermeld worden dat deze twee
shifters ook betrokken zijn bij de speciale funkties. Ze
zijn daar echter niet vermeld omdat de shift operatie vast
gekoppeld is aan de desbetreffende funktie.
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11<8=5) ALU shifter funktie Q reg & shifte~ funktie
1----------------------------------------------------------
I 0 Arithmetic F/2 --) Y Hold
I 1 Logical F/2 --) Y Hold
I 2 Arithmetic F/2 --) Y Logical Q/2 --) Q
I 3 Logical F/2 --) Y Logical Q/2 --) Q
1 4 F --) Y Ho ld
I 5 F --) Y Logical Q/2 --) Q
J 6 F --) Y F --) Q
1 7 F --) Y F --) Q
I 8 Arithmet ic 2F --) Y- Hold
1 9 Logical 2F --) Y Hold
f A Arithmetic 2F --) Y Logical 2Q --) Q
1 B Logical 2F --) Y Logical 2Q --) Q
I C F --) Y Ho l d
I 0 F --) Y Logical 2Q --) Q
I E SlOO --) YO,Y1,Y2,Y3 Hold
1 F F --) Y Ho ld

TABEL 4

Het op een na laatste onderdeel van de CPU is de PCU. Oit
is - de afkorting van Program Control [nit. Oeze PCU zorgt
ervoo~ dat hit juiste i"struktie adres in "AR geplaatst
wordt. Gestart wordt met adres 0, waarin de eerste instruk
tie staat die uitgevoerd moet worden. "eestal is het zo,
dat het volgende adres ~~n hoger is dan het vorige.

1ndien nu de processor zelf in staat is om antwoord te given
op b.v. de vraag: is a kleiner dan b , dan is het wense-
lijk om de hierboven genoemde "normale" volgorde te onder
breken. Immers dan kan afhankelijk van het testresultaat een
bepaalde keten van instrukties uitgevoerd worden, die niet
direkt achter de zojuist uitgevoerde testinstruktil staan.
Deze "onderbreek" operatie wordt een BRANCH of JU"P instruk
tie genoemd. Er zijn twee soorten, nl. ~~n die onvoorwaar
delijk naar een bepaald instruktie adres springt en iin die
afhankelijk is van het testresultaat.

Het laatste CPU onderdeel, namelijk de CCU (Computer ~ontrol

Unit) wordt in de volgende paragraaf nader besproken.
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3.3 de micro machine

De informatie, die de CPU nodig heeft om een bepaalde bewer
king volledig te beschrijven staat in de zgn. machine-in-
struktie. De uit te voeren machine-instrukties staan in het
instruktie geheugen, zie fig 8. Een machine-instruktie is
eenvoudig van aard. Zo zijn voor de operatie: Z = X * Y
vier gegevens nodiq nl.: de OPCODE voor vermenigvuldigen~

Z source operands (X en Y) en een destination operand Z.

De Am2903's moeten voor de hierboven genoemde machine-in
struktie een groot aantal micro-instrukties (u-instrukties)
uitvoeren. De eerste 3 u-instrukties zijn: het plaatsen
van X in R1, Y in het Q register en het op nul brengen (LOW
zie tabel 2) van het resultaat register RD. Hierna wordt 55
maal een optelling + shift bewerking uitgevoerd; zie para
graaf 2.1. Tenslotte wordt de inhoud van RO in de data ge
heugenplaats "Z" gebracht.

Voor de uitvoering van de machine-instruktie Z = X * Y Zl)n
dus 59 u-instrukties. nodig. Het is nu de taak van de CCU om
een gegeven machine-instruktie om te zetten in een aantal
u-instrukties. Aangezien een bepaalde machine-instruktie
steeds gekoppeld is met een vast aantal u-instrukties kan
als CCU een micro machine genomen worden. Deze micro ma
chine is in feite een complete computer, die in fig 9 is
weergegeven.

Deze micro machine heeft ook een eigen geheugen, wat het mi
croprogramma geheugen wordt genoemd. Oit is een PROM
(Programmable Read Only aemory), waarin de u-instrukties
staan. Een u-instruktie bestaat uit 2 delen. Deze delen
z i j n :

- De instruktiecodes en stuursignalen voor de adres bepa
ling van de volgende micro-instruktie.

- De instruktiecodes en stuursignalen voor alle nu uit te
voeren micro-operaties.

In de u-instrukties staan zaken zoals ALU source operands,
ALU funktie. ALU destination operand, carry control, shift
control, interupt control, data-in en data-out control enz.

De werking
het adres
geplaatst,
instruktie
i nform a-t. i e

van deze micro machine is als volgt. Nadat de PCU
van de volgende machine-instruktie in MAR heeft

verschijnt deze instruktie na enige tijd op de
bus. Bij de eerst volgende klokpuls komt deze

in het instruktie register, zie fig 9.
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1--------------------------------------------------------\
1 instruction bus I
\--------------------------------------------------------I

1
1
v

instruction 1 klok
register 1<-----------

----------------- 1
1 1
1 1
v 1

----------------- 1
instruction 1

decoder 1
----------------- 1

1 1
----------------- 1<------------)------
1 1 v

----) 1 cond it ion- 1 -----------------
1 test 1--------) 1 Am 2910 1<----
1 /DUX 1 ----)1 sequencer 1

----)1 1 1 -----------------
fl. 1 1
----------------- I 1

1 v
1 -----------------
f 1 micro program 1
t I memory I
I -----------------
J I
1 1
f v
t -----------------
I pipeline 1
1 register 1<-----
I -----------------
f 1
-------- 1 ---------------

1
1
1

\ 1
v

controle lijnen
voor alle andere

processor bouwstenen

"I
condi t i~·

controle
lijnen .

fig 9
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De instruktie decoder, die hierop is aangesloten, zet de OP
CODE van de machine-instruktie om in een u-instruktie adres.
D~ instruktie decoder is niets anders dan een PROM, waarin
de u-instruktie adressen staan. De OPCODE is hierbij het
PROM-adres.

Op d~ D ingang van de Am2910, zie fig 10, kunnen 3 output
poorten worden aangesloten. Twee hiervan Zl)n in fig 9 ge
tekend, ~l. de uitgang van de instruktie decoder resp. 12
bits van de PIPELINE. Het hangt van de 4-bit instruktie
code af, welke output poort met deze D ingang van de Am2910
i~ doorverbonden (enable: MAP of PL; zie tabel 5t. Bij
de eerst volgende klokpuls verschijnt na enige tijd het
u-instruktie adres op de uitgang V. Dit u-instruktie adres
bepaalt, welke u-instruktie uit het microprogramma geheugen
bij de komende klokpuls in het PIPELINE register geplaatst
wordt. Deze PIPELINE is o.a. verbonden met de ALU, die de
in de PIPELINE staande instruktie uitvoert.

Am2910 BLOCK OIAGRAM

•

"

fig 10

==> 12-8IT DATA PATH

-- CONTROL PATH

De Am2910 microprogram con
troller is het voorn~amste

onderdeel van de CCU micro
machine. Deze kan 16 ver
schillende sequence control
instrukties uitvoeren. De
meeste hiervan zijn afhanke
ijjk van de conditie input
CC en/of van de register/
counter inhoud (10 of =0);
zie hiervoor tabel 5. •
he eft hie r ..Ji!....be t eke n i s van
ongelijk. CCEN geeft aan of
er op conditie code getest
moet worden.

Alle interne data-paden en
elementen zijn 12-bit breed.
Dit betekent dat op deze
bouwsteen een 4K micropro
gramma geheugen aangesloten
kan worden. In fig 10 is te
zien, dat het 12 bits adres'
op de uitgang V afkomstig is
van ~~n van de 4 volgende
bronnen :



9 REPEAT PL,CNTRIO

A COND RTN
B COND JUMP PL & POP
C LD CNTR & CONTINUE
o TEST END LOOP
E CONTINUE
F THREE-WAY BRANCH
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REG/ ...,B.IL ~SS

CNTR CCEN=L & CCEN=H I
CON- CC =H CC =L REG/

I I NAME TENTS Y -STACK Y STACK CNTR ENABLE
t----------------------------------------------------------r 0 JUMP ZERO X 0 CLEAR 0 CLEAR HOLD PL
I 1 COND JSB PL X PC HOLD 0 PUSH HOLD PL
t 2 JUMP MAP X 0 HOLD 0 HOLD HOLD MAP
r 3 CO NO JUMP PL X PC HOLD 0 HOLD HOLD PL
f -4 PUSH/COND LD CNTR X PC PUSH PC PUSH * 1 PL
1.5 CONO JSB R/PL X R PUSH~ 0 PUSH HOLD PL
I 6 COND JUMP VECTOR X PC HOLD 0 HOLD HOLD VECT
I 7 COND JUMP R/PL X. R HOLD 0 HOLD HOLD PL
t 8 REPEAT LOOP,CNTRIO 10 F HOLD F HOLD DEC PL

=0 PC POP PC POP HOLD PL
10 0 HOLD 0 HOLD DEC PL
=0 PC HOLD PC HOLD HOLD PL
X PC HOLD F POP HOLD PL
X PC HOLD F POP HOLD PL
X PC HOLD PC HOLD HOLD PL
X F HOLD PC POP HOLD PL
X PC HOLD PC HOLD HOLD PL
10 F HOLD PC POP DEC PL
=0 0 POP PC POP HOLD PL

* 1 indien CCEN=L en CC=H dan HOLD, anders LOAD

TABEL 5

Het microprogramma adresregister uPC. Hierin staat mees
tal len adres dat ~4n hoger is dan het voorgaande adres.

- een externe input D. Deze is op de vorige bladzijde al
genoemd.

- Een register/counter R. Deze onthoudt de gegevens van
een voorgaande u-instruktie.

- Een 5 diep last-in, first-out stack F.

De bllangrijkste instrukties van de Am2910 worden hieronder
in het kort nader toegelicht. Met instruktie 0 (JUMP to ZE
RO) wordt de'processor geRESET, immers de volgende uit te
voeren u-instruktie staat op adres nul. Instruktie E (CON
TINUE) zorgt ervoor dat de (u)PC met ~~n wordt opgehoogd,
zodat de volgende u-instruktie in het microprogramma geheu
gen wordt uitgevoerd.



PAGE 35

Bii de vermenigvuldiging, zonder gebruikmaking van een 16416
bits vermenigvuldiger, moet een bepaalde ALU instruktie 55
maal herhaald worden. Om dit te ber~iken wordt m.b.v.
instruktie 4 (PUSH and CONDITIONAL LOAD COUNTER) het huidige
adres + 1 op de stack geplaatst. Tevens wordt de teller op
54 gezet, hetgeen een lager is dan het aantal slagen dat
uitgevoerd moet worden. Oit is het gevolg van het feit dat
op 0 en niet op 1 getest wordt.

Ket instruktie 1 (CONDITIONAL JUMP TO SUBROUTINE PIPELINE)
kan naar een subroutine gesprongen worden. Tevens wordt het
terugkeeradres , wat het huidige adres +1 is, op de stack
geplaatst. Met instruktie A (CONDITIONAL RETURN) wordt af
hankelijk van de testuitslag of teruggekeerd naar het stack
adres of vindt de uitvoering van de volgende u-instruktie
plaats.

een micro geprogrammeerde CCU heeft t.o.v. een CCU, waarbij
de controle funkties gecreeerd worden door combinaties van
poorten, flip-flops en andere logische bouwstenen, de ·vol
gende voordelen :

1) Er wordt een zeer goed gestruktureerd, m.a.w. overzich
telijk processor ontwerp verkregen.

2) Een uitbreiding van de processor houdt naast een extra
component en/of data-pad niets anders dan een uitbrei
ding van het microprogramma geheugen in. Hierin koeen
dan de extra benodigde stuursignalen te staan.

3) Er kan een speciftek machine instruktie set gedefinieerd
worden, die optimaal past bij de categorie van proble
men, welke m.b.v. de parallelle processoren moeten wor
den opgelost. Zo kan dan naast de standaard funkties
zoals: +, -, 4 en I , ook een OPCODE gedefinieerd wor
den, die bv.

n
R = ( A - SOM (Bi 4 Ci) ) I 0

i=1

berekent. In de u-tnstruktie code van deze funktie
wordt een aantal keren vi~ de subroutine call naar een
van deze standaard funkties gesprongen, waardoor het
aantal u-instrukties van deze complexe funktie beperkt
blijft.

De voordelen van zo'n specifieke machine instruktie
ziin, dat :
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het inst~ukti~ geheugen kleine~ mag zijn.

de ~ekensnelhetd toeneemt omdat in het data geheugen
minde~ vaak tussen~esultaten behoeven te wo~den op
geslagen. Oeze blijven dan in het ALU RAM geheugen.

4) Een mic~ocyclustijd (= tijd tussen 2 klokpulsen) is kor
te~ omdat de opdracht, die de ALU ~esp. CCU moet uitvoe
rent tegetijke~ttjd plaatsvinden. In fig 11 is te zien,
aat als de ALU bezig is met de A-de u-inst~uktie, de CCU
de A+1-de u-inst~uktie in het PIPELINE ~egiste~ plaatst.
De info~matie in het STATUS ~egiste~ Coopt I~n
klokcyclus achter.

One Level Pipeline BIlled

(Recommendedl

.....

t-r--- CLOCK

One level pipeHne'provide~ better speed than most other liIChltectul8S. The ~Program ~ry and the
Am2901 8rray are in parallel speed paths instead of in series. This is the recommended architecture tor
Am2900 deSigns.

fig 11

In het volgende hoofdstuk wo~dt het ontwe~p van de pa~al

lelle p~ocesso~ in meer detail besp~oken.

-""":>-~~'~"'7"'-'-~~"""""··~~~·-··.._._, ..~~-
, " ~.,..
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4 Het parallelle processor ontwerp

4.1 de qeheuaens

In d~ parallelle processor komen 4 aparte geheugens voor,
zie fig 11. Deze zijn achtereenvolgens :

- het machine-instruktie geheugen.
In deze RAM plaatst de host computer, ,de PDP11/60, de
instrukties, di~ deze parallelle processor een aantal
malen, nl. per tijdstap in de transient simulatie, moet
gaan uitvoeren. Verderop in deze paragraaf wordt nader
op dit geheugen ingegaan.

- het data geheugen.
Hiertn zet de host computer de data van het onderhavige
circuit simulatie probleem. In deze RAM worden tevens
de door de parallelle processor berekende <tussen)resul
taten geplaatst, waarvan enkele doorgestuurd worden naar
een andere processor cq. terug naar de host computer.
Dit geheugen is 64-bit breed en bevat uitsluitend float
ing point getallen.

- het u-instruktie geheugen.
In deze PROM staan een aantal blokken van u-instrukties.
Elk blok correspondeert met 44n specffieke machine OP
CODE. De minimale breedte van dit geheugen wordt bepaald
door het aantal benodigde stuursignalen. Dit aantal is
pas exa~t bekend na volledige detaillering van het ge
hele ontwerp. Dit u-instruktie geheugen bestaat uit 2
typen, nl. 44n met een "edge triggered <PIPELINE) re
gister'~, zoals de Am27s27 en 44n zonder register met
name de Am27s13. De Am27s27 is een 1/2K-8 bits
geheugen; de Ams27s13 een 1/2K-4 bits.

- het konstanten geheugen.
Hierin staan de getallen, die bij de uitvoering van de
u-instrukties nodig zijn, zoals o.a. 0, 1, 55, PI en de
Chebyshev sinuscoefficienten van appendix C, pagina C-9.

De eenvoudigste machine-instruktie in het machine-instruktie
geheugen is van het type :

--------------------
I OPCODE I R1 I R2 I

F 8 7 430
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R1 en R2 hebben hierin beide betrekking op ~~n van de 16 ALU
RAM registers, zodat voor de register aanduiding er 2 • 4 =
a bits nodig zijn. Om 256 verschillende OPCODEs te de
finieren, wat ruimschoots voldoende is, zijn eveneens 8 bits
vereist. Dit betekent, dat voor ait type machine-instruktie
in totaal 16 bits nodig zijn.

Een ander type machine-instruktie heeft de vorm van onde~

staande figuur. Hierin zijn voor de uitvoering van de OP
CODE de OPERAND adressen gegeven. Voor het aantal operands
zijn er 3 verschillende mogelijkheden.

I OPCODE 1 T

1 address OPERAND 11

1 address OPERAND n1

F o

De eerste mogelijkheid is dat het aantal operands vast is.
In de u-instrukties benorende bij deze OPCODE staat dan hoe
veel maal de CCU een OPERAND adres moet lezen uit het ma
chine-instruktie geheugen.

De tweede mogelijkheid is dat het aantal operands waarop de
aesbetreffende OPCODE we~kt, variabel is. In deze situatie
staat het bewuste aantal, met 256 als maximum, in het 8 bits
brede veld T. Dit getal in T worat hiertoe in het loadl
count regi~ter van de Am2910 gebracht.

Tenslotte een combinatie van beide voorgaande mogelijkheden.
Voor de berekeninq van

n
R = ( A - SOM (8i • Ci) ) I D ,

i=1

hetgeen de algemene vorm van een L\U decompositie slag is,
zijn de vol~ende adressen nodig :
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I OPCODE I n

t addr~ss 81

t address C1

r address A

I address 0

I address R

Hierbij is verondersteld, dat zowel 8i als Ci met i=1, ••• ,n
op achtereenvolgende geheugenplaatsen in het data geheugen
staan. Vandaar ook dat er 2 load/count registers zijn aan
gesloten tussen de uitgang van het machine-instruktie geheu
gen en het data geheugenf zie fig 11.

Aangezien het data geheugen meer dan 256 plaatsen (1/4K)
heeft, doch b~slist niet groter dan 64K zal zijn, moet voor
~lk~ OPERAND een 16 bits adresveld gereserveerd worden. Oit
houdt in dat het machine-instruktie geheugen 16 bits breed
wordt. Oit past uitstekend bij de PDP11/60 a[s host com
puter, daar deze een 16 bits data I/O-bus heeft.

D~ MAR voor dit geheugen is een eenvoudig tel-register,
welke bij het begin van een nieuwe tijdstap op nul geRESET
wordt. Oit kan omdat :

- e~n machine-instruktie op 1 of meerdere achter~envolgen

d~ geheugenplaatsen staat.

- bij de processor-taakverdeling ( E-tree ) ervoor gezorgd
is dat de machine-instruktie~op de 0 tIm de laatst ge
vulde geheugenplaats in sequentiele volgorde uitgevoerd
dienen te worden.
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4.2 de CCU

De uitgang van het machine-instruktie geheugen is via een 16
bits instruktie/adres bus verbonden met het instruktie re
gister. Op deze 16 bits bus zijn tavens de 2 al eerder ge
noemde MAR's van het data geheugen aangesloten.

Het instruktieregister bestaat uit 4 aparte registers, nl.
twee 8-bits en twee- 4-bits registers. De twee 4-bits regis
·ters zijn d.m.v. een 8 bits A,B adres bus verbonden met de A
resp. B adres. ingang van de Am2903' s. tlln van de twee
a-bits registers staat pa~allel aan de twee 4-bits registers
en bevat de T informatie. Dit register is verbonden met de
D-ingang van de Am2910. waardoor het mogelijk is om de 8
bits T-informatie in het load/count register te plaatsen.

Het andere 8-bits register van het instruktieregister, welke
de OPCODE bevat, is verbonden met de adres ingang van de MAP
prom, die uit drie 256 * 4 bits proms bestaat. Deze ~AP

prom zet een OPCODE, wat een getal tussen 0 en 255 is, om in
een 3 * 4 = 12 bits adres.

Het voorbeeld in hoofdstuk 4 uit het boek: "Bit-slice mi
croprocessor design", laat zien dat voor 8 OPCODEs ·er 104
u-instrukties nodig zijn, d.w.z. 13 u-instrukties/OPCODE.
In een 1/2K geheugen kunnen dan ~ 40 OPCODEs gedefinieerd
worden, hetgeen zo het laat aanzien voldoende is. Oit be
tekent dat de u-program addressbus tussen MAP prom en de
Am2910 microprogram controller uit 9 bits bestaat. Op deze
bus zifw tevens, via een deel van het PIPELINE register, 9
bits van d~ Am27s13 proms aangesloten.

De Am2910 kan gebruikt worden voor een micro programma ge
heugen van 0 tIm 4K. Dezelfde Am2910 funktie kan oak gere
aliseerd worden met 5 andere bouwstenen, namelijk 1 Am29811A
(nett address controller) plus 3 Am2909A (4-bit slice micro
program sequencer) en 1 load/count register. Naast het na
deel van mllllr bouwstenen. 5 i.p.v. 1, wordt ook de micro
programme~ing iets lastiger. Bij de gebruikmaking van het
load/count register moet rekening gehouden worden met het
feit dat de "ZERO-detectie" informatie 1 klokperiode later
in de sequence~ aankomt. K.a.w. voor de vermenigvuldiging
moet ~ 54 doch 53 in het load/count register geplaatst
worden.

De 4-bits instruktie ingang van de Am2910 is d.m.v. een mul
tiplexer (quad two-input register), die niet in fig 11 ge
tekend is, verbonden met de uitgang van een Am27s13 prom.
De Am27s13 is een prom zonder PIPELINE register. Deze mul
tiplexer zet de u-bits, zo worden de bits aan de uitgang van
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de Am27s13 genoemd, om in PL-bits. Door toepassing van dit
speciale PIPELINE register kan de parallelle processor geRE
SET worden, daar namelijk afhankelijk van de stand van een
drukschakelaar of de u-bit ingang of de ingang met 4 * "0"
intern doorverbonden wordt met de uitgang.

Ook het 9-bits microprogram adres bevat een extern PIPELINE
~egiste~. Dit register is nodig omdat-2P deze plaats een
Output Enable faciliteit vereist is. De OE faciliteit is in
feite een schakelaar, die gesloten is indien OE=O. All"n
in deze toestand verschijnt de inhoud un het register 21!. de
Yiigang. De Am2910 geeft d.m.v. de OE-stuursignalen PL en
MAP aan van welke bron de D-input zijn informatie betrekl.

De 9-bits instruktie bus van de Am2903's is een voorbeeld
van een bus zonder extern PIPELINE register. Deze bus is
verbonden met de Am29775 prom.

4.3 de ALU

In de ALU nemen de 16 4-bits microprocessor slices(Am2903's)
een centrale plaats in. Met 2 stuks hiervan wordt de expo
nent van een floating point getal, welke uit 8 bits bestaat,
berekend. In de overige 14 Am2903's vindt de berekening
plaats van de 2's complement fraction. De 2's complement
fraction bestaat uit 1 tekenbit en 55 fraktiebits.

Op deze 14 Am2903's zijn 5 Am2902A's (carry look ahead gene
rator) aangesloten, omdat zonder deze 5 bouwstenen vooral in
een 64-bits machine een optelling. veel te lang zou gaan
duren. Zie paragraaf 2.2.2. Per 4 Am2903's is er 1 Am2902A
nodig. De 5-de Levert de carry Generate en carry Propagate
signalen voor de eerste 4 Am2902A's.

Op de Am2903's is een Am2904 (status en shift control unit)
aangesloten. De Am2904 is een combinatie IC, d.w.z. het
vervangt een aantal funktioneel kleine bouwstenen. Het
blok-diagram is te zien in fig 13. De funkties van de
Am2904 ziin :

het genereren van zowel het carry-in signaal voor de ALU
(Am2903) als die van de carry look ahead unit (Am2902A).
Dit is in fig 13 het blok rechtsonder. CO neemt afhan
kelijk van de instruktiebits I12,I1!-en 1* '~n van de
volgende waarden aan <0,1,Cx,Uc,Uc,Mc,Mc>. Ix is intern
en bestaat uit de instruktie bits 15,13,12 en 11.

- het maken van de juiste data paden gedurende een shift
operatie. Dit wordt geregeld door de instruktie bits
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1<10:6>. Hiermee worden 32 verschillende shift opera
ties gedefinieerd. Bij een aantal shift bewerkingen
kan afhankelijk van een aantal condities de bit, die
eruit geschoven wordt in het machine status register
opgeslagen worden. In fig 13 is dit het Mc bit in het
blok linksonder. De bit, die erin geschoven wordt is
~~n van de waarden <SIOO,SIOn,GIOO,GIOn,Ic,Mc,Mn,In ex
clusive or lover>. De index s in Is en Ms is foutief.
~it moet een n zijn.

- het opslaan en testen van de ALU status flags. Mit de
instruktte bits 1<5:0> kunnen een aantal operaties ge
definieerd worden, met name:

1) het separaat SETten en RESETten van de 4 micro
status register bits.

2) het uitvoere~ van een aantal micro status load
cq. register operaties.

3) het uitvoeren van een aantal machine status load
cq. register operaties.

4) het bepalen van de conditie code, CT in fig 13.
Deze is doorverbonden met de CC-pin van de Am2910.

Rondom de 16*16 bit v,ermenigvuldiger zijn 4 registers ge
plaatst. In fig 12 zijn dit de registers X , Y, MXY en LXY.
"Het X en Y register zi jn beide 64 bits. breed en_ziin opg,e
bouwd uit ~ o~tal D-type Flip-Flops met zowel CE (Clock En
abl~) als OE (Output Enable) faciliteit. Het MXY is 56 en
het LXV is 40 bits breed. Deze~ijn opgebouwd uit 7 resp 5
octal D-type Flip-Flops met CE, OE en Clear faciliteit.

Bij het X en Y register zijn de OE pinnen van de eerste en
de tweede octal Flip-Flop met elkaar doorverbonden. Evenzo
die van de 3-de met de 4-de, enzovoort.

Het X register bevat bij de eerstvolgende klokpuls nadat CE
van het X register "0" is, het vermenigvuldigtal. Dit be
staat, zie het rekenschema in paragraaf 2.3, uit 4 16-bits
~tallen a, b, c en d. Door nu slechts ~~n van de 4
OE-lijnen van het X register op logisch "0" te brengen wordt
het daarbij behorende 16 bits getal op de Xin ingang van de
16*16 bit vermenigvuldiger, zie fig 14, gezet. Idem voor
het Y register, dat echter achtereenvolgens de 16 bits ge
tallen p, q, r en s bevat.
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MPV-12HJ and MPV-16HJ
LOGIC BLOCK DIAGRAM
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(MI'V-1:ZHJ ONLY)

fig 14

In het I1XV register komen de' 16 Most significante bits te
staan van het 32 bits brede XV produkt. Dit zijn de MSPout
bits van fig 14. Het LXV register bevat het Least
Significant Part (LSP). De CLEAR lijnen van het MXV en het
LXV register zijn op een speciale wijze met elkaar verbonden
en wel zo dat de CLEAR lijnen, die de eerste 16 bits bestu
ren met elkaar doorverbonde~ zijn. Evenzo die van de tweede
en derde groep van 16 bits. De 4-de groep, die uit 8 bits
bestaat, is niet doorverbonden aangezien deze alleen in het
MXV register voorkomt.

De 4 CLEAR lijnen, die op deze Wl)Ze verkregen zijn, bepalen
nu in welke van de 56 bits brede 2's complement fraction bus
het zojuist berekende partiele produkt komt te staan. De
overige bits in deze bus worden automatisch geCLEARed ("0").
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D~ 2's complement fraction bus is verbonden met de DA input
van de Am2903's, waar de 56-bits optelling van de part~ele

produkten plaats vindt.

In fig 12 is nog te zien dat het Y register bi-directionaal
is, zodat via hetzelfde register ook een 16 bits data trans
port kan plaats vinden met de host computer of met een ande
re parallelle processor.

Ket de stuursignalen rcx en rCY, zie fig 14, wordt aangege
ven of het meest significante bit van Xin resp. Yin al of
rtiet een tekenbit is. Het stuursignaal RND (RouND) bepaalt
of het XY produkt op 16 bits afgerond moet worden. Dit af
ronden geschiedt door bij het meest significante bit van het
LSP woord een 1 op te tellen. Als B.ight Shift = "1" dan
wordt het MSP woord 1 bit naar rechts opgeschoven en
verwijdert hierdoor het LSP tekenbit.
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5 Data transport

5.1 het laden van de parallelle processor

Tijdens de input-fase wordt de topologie van het te simule
ren netwerk door de host computer ingelezen en om~ezet in
een stelsel van niet-lineaire alqebraische vergeli)kingen.
De bij aft stelsel behorende matrix-graaf wordt gebruikt o.
hieruit de E-tree te genereren. Uit deze E-tree volgt dan
hoe de. totale rekenlast over"' het gegeven aantal parallelle
processore~ verdeeld moet worde~. De host compute~ vertaalt
de rekenlast in'machine-instrukties. Het zal duidelijk zijn
dat het formaat van en de opcodes in deze machine-instruk
ties door het parallelle processor ontwerp zijn vastgelegd.

De operand data, de~64-bits floating point getallen, leveren
echter een klein probleem op. Dit wordt veroorzaakt door
het feit dat net formaat van· een floating point getal' per
computer verschillend kan zijn. De exponent van een f(oa- 
ting point getal op een IBM computer is gebaseerd op het
grondtal 16, terwijl bij de PDP11 en ~ij de floating point
processoren van Advanced Micro Devices dit het grondtal 2
is. Vanwege het grondtal van 16 hebben de IBM computers
slechts 7 bits nodig om getallen met 1E-75 < Ixl < 1E75 te
beschrijven. Voo~ de fraktie blijven dan 56 bits over, daar
het tekenbit het meest significante bit, het a-ste, in de
exponent-byte is.

Het normatiseren en ~enormaliseren van een floating point
getal, dit is het naar links resp. rec~ts opschuiven van de
fraktie, is uiteraard ook gebaseerd op het grondtal van 16.
D.w.z. zolang de eerste 4-bits van de fraktie nullen zijn
wordt bij het normaliseren er over 4 bits naar links opge
schoven. Tevens wordt de exponent met 1 verlaagd. Een ge
normaliseerd floating point getal op de IBM wordt dus geken
merkt doordat hooguit de 3 meest significante fraktie bits
I~OIl zijn. De fraktie bevat dus 54 ~ 56 informatie bits.

Bij de PDP11 en de floating point processoren van AMO is dit
anders. Het normaliseren geschiedt hier door over "n bit
slechts naar links te schuiven, plus uiteraard net met 1
verlagen van de exponent. Dit proces stopt zodra er een "1"
uitgeschoven is. Deze "1" bit, de zgn. hidden bit, wordt
niet opgeslagen, daar dit een kenmerk is voor elk genormali
seerd floating point getal. Bij rekenkundige bewerkingen
wordt deze hidden bit hardware-m~tig weer toegevoegd. Dit
betekent dat een 55-bits fraktie toch een 56-bits nauwkeurig
resultaat oplevert.
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Het nadeel van het grondtal 2 is, dat er nu meer exponent
bits nodig zijn. Met 8 bits kunnen nu slechts getallen be
schreven worden tussen .2~E-38 en 1.7E38. Deze range is
krap, vandaar dat de exponent breedte in de floating point
processoren van AMD afhangt van single of double precision,
nl. 1-8-23 (teken,exponent,fraktie) voor singl. en 1-11-52
voor double precision. Bij de PDP11 bestaat de exponent uit
8 bits.

E.n ander verschil is de bias van de exponent, d.w.z door
welke waarde van de exponent wordt het getal 1 beschreven.
De; fraktie is hterbij vanwege de hidden bit nu.l. De bias ,is
128 voor de POP11 en bedraagt 127 voor de single precision
van de AMD floating point processoren.

Uit het bovenstaande blijkt dat het floating point formsat
nog niet gestandaardiseerd is. Gekozen is er dan ook voor
om de floating point formaat aanpassing tussen host computer
en parallelle processor software-matig op te lossen. Anders
bestaat er immers een redelijke kans dat bij vervanging van
de host computer alle 128 parallelle processoren gemodifi
ceerd moeten worden. In appendix B is deze software oplos
sing nader toegelicht.

Als interface tussen de PDP11 en de parallelle processor kan
gebruik gemaakt worden van de standaard POP11 interfaces
DR11-B OF de modernere DR11-W (aankondiging 22-12-80).
Beide zijn algemeen toepasbare 16 bits parallelle
D.M.A. controllers. D.M.A is de afkorting van ~irect Memory
~ccess.

In fig 15 is schematisch de opbouw te zien van de DR11-B.
Het bevat 4, reg i st ers. Dr i e ervan worden onder programma
besturing geinitialiseerd. In het bus address register
wordt het geheugen start adres gezet. Na elk woord trans
port wordt dit bus address register met 2 opgehoogd. Met 2
omdat 2 bytes = 1 woord.

Het aantal woorden dat verzonden moet worden wordt in 2's
complement notatie in het word count register geplaatst. Na
elke cyclus wordt het word count register met 1 opgehoogd.
Het data transport stopt bij zero detectie van dit word
count register.

D.m.v. deze twee registers is het mogelijk om zonder tus
senkomst van de POP11 processor een groot aantal woorden
vanuit het PDP11 geheugen direct naar een user device (of
andersom) te transporteren, vandaar de naam "D.M.A." inter
face. Het voordeel hiervan is, dat er meer 16 bits woorden
per seconde overgestuurd kunnen worden.
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Voordat de host computer de data via de DR11-B interface
naar de parallel~e procesoren gaat sturen, moeten eerst de
parallelle processoren geRESET ·worden. Dit geschiedt d.m.v.
de RESET-knop, zie fig 16. Door het indrukken van deze
schakelaar wordt in elke parallelle processor het startre
glster geRESET. Een register dat in aanmerking komt is d~

Am2919, hetgeen een register is met twee 3-state uitgangen,
di~ apart disabled kunnen worden.

Tegetijkertijd wordt door het RESET-signaal de Am2910 in
struktie multiplexer in de instruktie "0" (jump to zero)
stand gezet. Zip hoofdstuk 3.3 (blz 34) ew 4.2 (btz 41).
Hierdoor wordt bij de volgende klokpuls de u-instruktie,
welke in het microprogrammageheugen ,op locatie 0 staat uit
gevoerd. Door het RESETten van het startregister zijn alle
Y-uitgangen Low. Deze Y-uitgangen zijn verbonden met de
O-de testlijn van de desbetreffende parallelle processor,
zie fig 25. Zolang het START signaal 110" is, blijft de pro
cessor deze test herhalen.

~a de initialisatie van de 3 registers in de DR11-B consta
teert de user interface, welke met de DR11-B verbonden is,
aan het "1" zijn van de FUNCTION 1, dat er data getranspor
teerd moet worden van de host computer naar de parallelle
procesoren. De controle lijnen C<1:0> dienen hiertoe "00 11
te Zl]n. Dit wordt verkregen door de C1 lijn te verbinden
met de W-uitgangy die daar de POLariteit bit High is, gein
verteerd is t.o.v. het ingangssignaal. De CO lijn is voor
dit ontwerp altijd Laag.

Een korte tijd na het zetten van _de controle lijnen ver
schij.nt op de 60 lfjrr, welke: verbonden is met de ~lock Pulse:
pi~van alle startreqlsters, een pulse. Hierdoor wordt de:
Y-uitgang van het startregister van processor 1 High,
terwijl alle andere Y-uitgangen Low blijven, daar op dit
ogenblik al deze- NPP's nog "0" zijn. NPP (l1ext Parallell
Processor) is een u-programma bit, die in alle: u-instruk
Fiest die betrekking hebben op het inlezen van gegeve~s, "0"
is; zie fig 17.

Uit het bovenstaande volgt, dat alleen processor 1 uit de
HOLD-fase komt. Allereerst vindt nu de initialisatie van de
processor plaats. De: MAR's van het machine-instruktiegeheu
gen en die van het datageheugen worden hierbij geRESET.
Hiern~ wordt het cycle bit getest. Deze test wordt net zo
lang u it gevoerd, tot dat eye l e "0" is geworden, i mmers dan
pas sta~t er een nieuw woord op de DATA bus.
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fig 15

Het derde registert welke geinitialiseerd moet worden is het
status en command register. Dit register bevat de toestand
informatie en wordt tevens gebruikt voor het doorgeven van
opdrachten aan het user devic~. Voor het parallelle proces
sor ontwerp zijn de volgende bits hierin van belang.

o Go Deze bit wordt gebruikt om een pulse te zen
den naar h~t user device, waardoor te kennen
wordt gegevent dat er een nieuw commando
klaar staat. Tevens wordt het READY bit ge
CLEARED.

7 Ready Indien deze bit geBET is, betekent dit het
einde van de huidige opdracht. De interface
is nu in de toestand gekomen voor het accep
teren van een nieuwe opdracht. Het RESETten
van deze READY bit geschiedt door de GO-bit.

a Cycle Als deze bit geBET is dan start onmiddellijk
de bus cyclus. Direct na het begin van een
nieuwe cyclus wordt deze bit weer geRESET.

3-t function Ket deze bits kunnen door de gebruiker drie
functies gedefinieerd worden. Het user devi
c~ moet na interpretatie van deze funktie
bits 2 control inputs vastleggen. 'De C1 bit
bepaalt de richting van het data transport •

•
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Hierna wordt het woord vanaf de DATA bus gehaald en in het
machine-instruktie geheugen geplaatst. Yervolgens wordt het
adresregister met 1 verhoogd. Tevens is bij deze
u-instruktie het NW bit "0" geworden. Deze Next Hoord bit is
verbonden met de Q.utput !i.nable-W pin van het startregister.
Hierdoor wordt de CYCLE lij" Hoog, immers de W-uitgang is,
daar POL Low is, t.o.v•. de D-ingang ~ geinverteerd. De
DR11-B constateert het einde van een cycle en geeft de host
aomputer d~ opdracht 08 ~ieuwe data op de data bus te plaat
sen. De cycle bit wordt kort hierna geRESET. lntussen is
ook de uitvoering van het .icroprogramma weer bij de ~ycle

test aangekomert.

Na het inlezen van alle machine-instrukties, wo~dt het READY
bit "1". Het mfcroprogramma springt nu niet meer terug naar
de 1-ste cycle test maar gaat door naar het 2-de. Intussen
is de DR11-B opnieuw geinitialiseerd. Na de cycle test
wordt het 1-ste woord van een floating point getal in het 64
bi.ts brede Y-register (zie fig 12) geplaatst. Na het inle
zen van vier 16 bits woorden wordt de inhoud van het
V-register in het datageheugen geplaatst. Yervolgens wordt
weer op READY getest. Indien de READY bit nog "0" is wordt
teruggesprongen naar de 2-de cycle test. Na elk ingelezen
woord wordt NW "0" en wordt op cycle getest; zie fig 17.

Nadat het READY bit "1" geworden is, begint deze parallelle
processor met de uitvoering van de zojuist ingelezen
machine-instrukties. De eerste u-instruktie zorgt ervoor
dat de KAR van het machine-instruktiegeheugen geRESET wordt.
Het NPP ~it is vanaf deze u-instruktie "1" geworden.
Intussen is ook de DR11-B weer van een nieuwe opdracht voor
~ien, zodat bij de volgende GO pulse de 2-de processor gela
den gaat worden. .Ditinteesproces gaat door, totdat alle
processorgeheugens, die bij deze circuit simulatie betrokken
zijn, gevuld zijn.

In de u~er interface speett de Y-uitgang de rol. van de ge
SETte "NPP bit" van de denkbeeldige parallelle processor O.
Dit heeft als voordeel dat alle parallelle processoren iden
tiek kunnen zijn.

5.2 data transport tussen 2 paralletle processoren

Het tijdstip waarop 2 processoren met elkaar moeten communi
ceren is enigszins variabel. Dit hangt af van de tijd tus
sen het gereed staan van de gegevens in de zendende proces
sor en het tijdstip waarop de ontvangende processor de gege-
vens nodig heeft. Deze tijd is nul, indien de ontvanger op
de zender moet wachten.
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Indien geldt dat elk~ machine-instruktie onder alle omstan
digheden even lang duurt, kan tijdens de werklast verdeling
over de parallelle processoren exact berekend worden na
welke machine-instruktie, zowel in de zender als in de ont
vanger, data transport plaats moet vinden. Oit onder de
voorwaard~ dat de totale simulatie tijd minimaal wordt. Het
absolute minimum wordt verkregen, indien steeds hoogstens 1
processor i" de WAIT toestand staat.

Nu rijn er echter machine-instrukties, waarvan de tijdsduur
afhankelijk is van de operanden. Neem b.v. het optellen
van 2 genormaliseerde floating point getallen. Voordat de
frakties bij elkaa~ opgeteld mogen worden, moeten eerst de
exponenten aan elkaar gelijk zijn. Oit wordt verkregen door
de fraktie van het kleinste getal net zolang over t bit naar
rechts te verschuiven, en daarbij tevens de exponent met 1
te verhogen, totdat de exponenten aan elkaar gelijk zijn.
Voor het denormaliseren zijn t tot 55 ktok perioden nodig.
Na de optelling van de frakties moet het resultaat weer ge-
normaliseerd worden. -

Het bovenstaande betekent, dat voor elke simulatie
transient tijdstap, de tijdstippen waarop data
plaats vindt gerekend vanaf het begin hier~an,

zijn. Bij de rekenlast verdeling moet derhalve
worden met de gemiddelde tijdsduur van een operand
Litke machine-instruktie.

van een
transport
variabel
gerekend
afhanke-

Oit wil ntet zeggent dat elke optelling of aftrekkingt dit
prob-leenr oplevert. De' berekening van b.v. SINUSex), zie
appendix C, duurt altijd evenlangt mits de gehele berekening
zonder denormaliseren plaats kan vinden. Het optellen, af
trekken e"- vermenigvuldigen van twee getallen kan zonder de
normaliseren plaats vinden, indien de exponenten beide nul
z i j n.

6etallen groter dan 1 kunnen niet ongenormaliseerd worden,
zod~nig dat de exponent 0 is. Alle sinusco~ffici~nten moe
ten daarom e~rst door een bepaalde factor gedeeld worden.
Oeze bepaalde factor is van de vorm 2**m, met m het kleinste
gehele getal zodanig dat de absolute waarde van de grootste
sinuscoefficient na delinq hierdoor kleiner dan 1 is. In
dit SINUS(x) voorbeeld bedraagt m 3, daar de absolute waarde
van de grootste sinuscoeffici~nt, zie blz C-9, 5.1671 •••
bedraagt. De sinuscoefficfentent die in het constanten prom
staan, zijn die van blz. C-9 gedeeld door 8 en daa~na gede
normaliseerd. De berekening van SINUSex) kan nu plaatsvin
den zonder verdere denormalisatie aangezien 0 < Ixl < t. In
een van de laatste u-instrukties van de machine-instruktie
SINUS(x) wordt het resultaat met 8 vermenigvuldigd.
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De eis, waa~aan het data transport tussen 2 parallelle pro
cessoren moet ~oldoen, is dat de communicatie volgens een
gegeven draaiboek (volgorde) blijft ve~lopen ondanks sprei
ding in de executie duur van enkele machine-instrukties.
Veronderstel b.v. dat gepland is dat de processoren 4 en 8
eerder met elkaar moeten communiceren dan de processoren 2
en 5, doch dat de laatste 2 door omstandigheden eerder gege
yens met elkaar kunnen uitwissellen dan de processoren 4 en
a, dan moeten deze toch wachten.

Ook is het wenselijk dat de parallelle processoren onderltng
votkomen fdentiek zij", d.w.z. dat bij constatering van eerr
storing in een bepaalde processor, deze zonder b.v. het om
zetten van een microschakelaar door een andere vervangen kan
worden. Immers het vergeten van zo'n handeling kan beteke
nen dat dit pas na enige uren aan de hand van (foutieve) re
sultaten geconstateerd wordt.

Door het toekennen van Icom, wat een communieatie volgorde
nummer MODULO 256 is, kan bovengenoemd communicatie probleem
tussen 2 processoren opgelost worden. Twee processoren kun
nen alleen dan met elkaar gegevens uitwisselen~ indien zowel
in de zender als in de ontvanger, Icom gelijk is aan de in
houd van een teller. Deze 8 bits communicatie teller be
vindt zich in de use~ interface, zie fig 18. Deze teller
wordt geRESET door de 1-ste parallelle processor d.m.v. een
speciale machine-instruktie. Deze speciale machine-instruk
tie wordt elke keer voordat de simulatie van een nieuwe
transient tijdstap begint, uitgevoerd. Het ophogen van de
telter geschiedt, in ~~n van de laatste u-instrukties, d.m.v.
het "0" worden van de IT u-programma bit, van de maehine
instruktie: ZENDER. Zie de figuren 18 en 19. De communi
catie tette~ is via een 8 bits bus verbonden met de
DA-ingangen van de 2 "exponent" Am2903's. De test "Icom =
telle~,r wordt doo~ deze Am2903's uitgevoerd.

Voordat deze test plaats vindt wordt eerst de zender c.q.
de ontvanger geinitialiseerd. Deze initialisatie houdt in,
dat 3 operanden, die elk van deze machine-instrukties bezit,
in een bepaald register geplaatst worden. Zo wordt leom in
44n van de 16 RAM registers van de Am2903 gezet. Het aantal
woorden dat gelezen c.q. verzonden moet worden, wordt in
het load/count register van de Am2910 geplaatst en het ge
heu~en startadres wordt in 44n van de twee data MAR's ge
ptaatst.

Nadat de zender doo~ de 1-ste test is gekomen wordt getest
of de REQUEST lijn "0" is. Zo niet dan wordt deze test her
haald, omdat dit betekent dat de and~re processor nog niet
zover is om deze data te ontvangen.



,,,("QUell,
I ,ro~fSJo" 1
I

rQrQl(elit
,rocusor 2.

p.r~U,Uc
, roc. CS$IJr 1

£ . I 'A IMh. tc ... Illd )

I
~

I
I ~D"

~
10 • • 'ft&.

Y I ; i T

1 I
a; AT 1.1& A!ol.. a' A••,.. ,.~~...

I I I I, I I !I I

S\I $r IT 1{ r"c:
LLJ tell,
K:J '''«4, I

4.--J &."

I I I I I Ic., Colt' " fir Cf CTr
y.,.. y ~ y ~

L- D l_ D L_ p

'" 'W~

Ipol c'fiHW pd.~oa; ,II&. aiY ii=I
.1 J 1 Llt. J , lJe~.·

t

,
i
I

L
, .':' ......

,,,
t
•

1\
I i
! I
j
I
! < '-.

! r

I
I
I
~



,'~ .

M 1 ; QHNANCf lit

PIClICll bIll' \lQII tA,
11 W(Jor,A et\ il\ d",.~
'Qet4~tl\ 'tIN' Mft.

a·f
•
I

•I
••o

o
(I

o
I,
I,,
•,
•,,,,,,,,,,
•,,,
I,

141 : '1,IIIP'4,

,I..t.;,.. ,,~'" ,ItTft
IN '1- ..., Is ter +,IV' M4l '

~~,,,,,,,,,,,
I,,

o
I,,,,,,,,,,,,,
•,,,,,

IT,,
I
I
I,,,,,
I,,,,,,,,,,
•,,,,,,,,
I

•
(),,



PAGE 58

De ontvange~ heeft als 2-de test of de zender al een woord
op de 16 bits databus heeft gezet. Gedurende deze test is
ROE "0", oftewel de REQUEST lijn is Low.

De zender plaatst na constatering van het laag zijn van de
REQUEST lijn het eerste 64 bits brede data woordt in het
V-register (zie fig 12), waarna MAR met ddn'verhoogd wordt.
Tevens is ZOE "0" geworden. Tijdens de volgende u-instruk
tte wordt het eerste 16 bits woord, t.g.v. het low worden
~an 1 van de 4 OE pinnen van het Y-register~ op de databus
geplaatst en constateert de ontvanger dat er een data woord
o~ de bus staat, die bij de volgende klokp~ls in het
V-register gezet kan worden. Nadat de zender 4 woorden op
de bus heeft geplaatst vindt de READY test plaats. Nu wordt
getest of alle woorden reeds verzonden zijn. Zo niet, dan
wordt terug gesprongen naar de plaats waar een woord in het
V-register gezet wordt; zo ja dan wordt deze machine- in
struktie beeindigd.

Nadat de ontvanger 4 woorden in
heeftJ wordt dit 64 bits brede
gezet, waarna MAR met 1 verhoogd
ook hier de READY test plaats.

het Y-reg'ister gepla'atst
data woord in het geheugen
wordt. Vervolgens vindt

Aangezien het aantal u-instrukties in de READY loop van de
zender gelijk is aan dat van de ontvanger, kan het data
transport zonder verdere (cycle) tests plaatsvinden.

5.3 data' transport van een processor naar de overige

Het data transport tussen een zender en de overige processo
ren vindt elke keer plaats nadat een nieuw element van de
oplossingsvektor L berekend is. Om dit communicatie pro
bleem op te lossen is een extra testlijn nodig, de zgn XWAIT
lijn. Deze lijn is op analoge wijze met alle processoren
verbonden als de REQUEST lijn van fig 18, met dit verschil
dat ROE -) XOE.

De xzender c.q. lontvanger machine~instruktie is nagenoeg
identiek aan de reeds beschreven instrukties zender resp.
ontvanger. De initialisatie van het load/count register van
de Am291Q is overbodig, daar immers altijd slechts 1 woord
verzonden behoeft te worden. De READY test vervalt daarom
dus ook. Het belangrijkste verschil is echter de 1-ste
test, die niet meer: Icom: teller, doch: xwait: 1 is.

Het XOE micro-programma geheugen bit is in alle u-instruk
ties "0" met uitzondering 9an die waar de xwait test plaats
vindt. Hierdoor wordt bereikt dat al.llflfn als alle processo-
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re" bij deze test aangekomen Zl)n, deze test pas met ja be
antwoord wordt, zodat alle processoren bij de eerstvolgende
klokpuls de volgende u-instruktie gaan uitvoeren, enz.

5.4 data transport van processor naar host computer

Nadat de parallelle processoren L bere~end hebben, wordt
deze doorgegeven aan de host computer voor eventuele verdere
verwerktng (printen, plotten enz.). Voor dit datatransport
moet de user interface van fig 16 uitgebreid worden met een
~rt~a reqtster (zie fig 20), die de polariteit bit van het
oorspronkelijke register kan veranderen. Deze polariteit
bit verandert van H -> L indien de funktie 2 bit His. Het
effect hiervan is dat het Ct bit H wordt, waardoor de PDP11
na initialisatie van de 3·0R11-B registers weet dat er data
transport van de user naar het PDP11 geheugen plaats gaat
vinaen.
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Bii de initialisatie van het status/command register. is de
cyc'le bit niet geSET. Ott geschiedt door een u-instruktie
ten teken dat er een woord op de data-in lijnen, zie fig 15,
van de OR1t-B staat. Korte tijd nadat de cycle gesta~t is,
wordt de cycle bit wee~ geRESET. Voordat de zendende pro
C'l!'S'sar een nieuW' data woord op de data-in lijnen zet vindt
de cycle=O test plaats om na te gaan of inderdaad de vorige
cycle reeds gestart is.

Oit dat& transport geschiedt ongebufferd. De snelheid wordt
normaal bepaald door de tijd tussen het SETten en "et op
nieuw Hoog worden van de cycle bit.
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6 Hardware ontwerp

6.1 het machine-instruktie geheugen

Hat grootste stati~che R/W RAM geheugen, dat thans in ~~n

package t e verkri i gen is" bedraagt 4K. De moge l i j ke organ i
satievormen hiervan zij": 1K*4 en 4K*1 bit. Het hangt nu
van de groott. van het machine-instruktie geheugen af, voor
welke organisatievorm gekozen wordt. Deze specificatie
heeft ecnter nog niet plaats gevonden. Wel getdt dat voor
geheugens kleine ... dan' 16K de voorkeur uHgaat naar de 1K*4
bit organisatiej daar voor de uitbreiding van dit geheugen
met 1K er altijd slechts 4 geheugen packages nodig zijn. Of
anders gezegd, voor een 5K geheugen zijn 20 geheugen packa
ges nodig indien gekozen is voor de 1K*4 organisatie en
anders 32.

In fig 21 is als voorbeeld een 16K machine-instruktie geheu
gen getekend met de 1K*4 organisatie vorm. Naast de 6~ ge
heugen packages zijn er nog 2 decoders plus de MAR nodig.
Aangezien de machine-instrukties altijd in sequenti~le votg
orde moeten worden afgehandeld, bestaat deze MAR uit vier
synchrone -4 bit tellers. De hierboven genoemde componenten
zijn :

C 1-64 Am9124
C65-66 Am25LS138
C67-70 Am25LS161A :

1K*4 static R/W RAM
3 to 8 decoder
synchronous 4 bit counter

De 10 minst significante uitgangslijnen (A<Q:9» van de MAR
zijn rechtstreeks ve~bonden met alle 64 geheugen packages.
De volgende 3 (A<10:12» zijn aangesloten op achtereenvol
gens de A, B en C ingangen van de twee 3 to 8 decoders. Met
A<13) vindt de decoder selectie plaats.

De werking van 3 to 8 decoder is, dat slechts 1 van de 8
Y-uitgangen laag is indien voldaan is aan de voorwaarden :
G1=H A G2A=L A G2B=L. We l ke van de 8 Y-u i tgangen d it is
hangt van de ABC code af. Indien A(13)=L A ME=L dan voldoet
component 66 ~ aan bovenstaande voorwaarde, doch compo
nent 65 wel. Als A(13)=H A HE=L dan is dit precies anders
om. Zo wordt m.b.v. de lijnen A<10:13) altijd slechts 1
van de 16 CS (Chip Select) lijnen laag, waardoor alleen de
uitgangen van de 4 geheugen packages,die met deze CS lijn
verbonden· zijn, in verbinding staan met de 16 bits INSTRUC
TION/ADDRESS bus~
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Voor het funktioneren van dit machine-instruktie geheugen
zlJn 4 u-programma/pipeline bits nodig. De R/W bit geeft
aan of er informatie in of uit het geheugen gaat. De"E
(Memory [nable) bit is nodig om bij data transport over de
16 bit data bus (=instruction address bus), alle geheugen
packages i~ de disenable toestand te zetten. "et de RESET
bit kan de "AR geRESET worden en het COUNT bit bepaalt of
bij de volgende klokpuls de teller met 1 verhoogd wordt.

Voor geheugens groter dan 16K heeft de 4K*1 organisatievorm
de yoorkeur. lmmers voor een 64K geheugen zijn nu naast de
256 g.heugen packages en de MAR nog 2 DECODERS' . nodig. Het
aantal DECODERS bedraagt 9 bij een 1K*4 organisatie.

6.2 het data geheugen

In fig 22 is een 16K data geheugen te zien. Dit data geheu
gen is qua opbouw identiek aan het machine-instruktie geheu
gen. Het belangrijkste verschil met fig 21 zijn de twee
MAR's. De gebruikte componenten zijn :

··
..•C 1-256 Am9124

C257-258 Am25LS138
C259-266 Am25LS2568 :

1K*4 static R/W RAM
3" to 8 decoder
4 bit up/down counter. with 3-state
outputs

Voor het funktioneren van het data geheugen zlJn 7
u-programma/pipeline bits nodig. D.m.v. het LOAD1 c.q.
lOAD2 bit w~rdt de i~formatie op de 16 bits instructio~/ad

dress bus bij de volgende klokpuls in het desbetreffende
load/count register-geladen. Met de OE bit, in combinatte
met een inverter~ is er altijd slechts ~~n telleruitgang via
een bus doorverbonden met de twee 3" to 8 decoders. De
COUNT1 c.q. COUNT2 bit bepaalt of de inhoud van de desbe
treffende teller bij de eerstvolgende klokpuls met 1 opge
hoogd wordt. Hierbij is aangenomen dat de UP/DOWN pins van
de tellers, welke niet in fig 22 getekend zijn, in de stand
UP staan. lndien het wenselijk is om ook af en toe de tel
lers met 1 te verlagen, dan zijn er nog 2 extra
u-programma/pipeline bits nodig. De R/W en de ME bit hebben
dezelfde funktie als in hoofdstuk 6.1.
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6.3 de CCU

I" fig 23 is de CCU getekend. Deze CCU bevat de volgende
componenten :

c 1 Am25LS377 · 8 bit r-egister with register enable·e 2 Am25LS2520 · Octal 0 flip-flop with clear,cloek•
c 3-6 Am2919 · Quad reqister with dual 3-5 outputs·
C' 7-9' Am27S21 · 256*4 PRO"'•
c 10· Am2910 • Microprogram controller-•
c11-13 Am2918 · Quad register with standard and 3-S•

outputs
c 14 Am25LS399 · Quad two input register-·c 15 Am745139 · Dual 2-l i ne to 4-l i ne decoder·
Indien PL3 (Clock Enable) Low is wordt bij de volgende klok
puls de informatie.die op de 16 bits instruction/address bus
staat, in c1 tIm 4 geladen. C2 bevat dezelfde informatie
als d~ componenten 3 en 4 tezamen. De uitgang van c2 is
verbonden met de D<0:7> ingangen van c10, de Am2910. Met
instruktie C. zie tabel 5. wordt de informatie van C2 in de
counter geplaatst onder- de voorwaarde dat PL32=H A PL=L (zie
tabel 5). Immers dan is de uitgang van c2. d.m.v. de 2V1
uitgang. van C15B, enabled •

.
C1 bevat de 9PCODE van de machine-instruktie, die uitgevoerd
moe-t worde-n. O'eze 8 bits code is de MAR voor de- componenten
7 tIm 9. De uitgangen van dez~ PROMs bevatten het start
adr-es: van de u-instrukties behorend bij de nu in behandeling
~ijnde machine-instruktie i" het microprogramma geheugen.
Oit adres verschijnt op de DATA ingang van de Am2910, indien
MAP=L (instruktie 2' zie tabel 5) en even later op de up
address bus,w~lke met de uitganq van de Am2910 is verbonden.

Een andere mogelijkheid is dat het u-instruktie adres op de
. V-uitqanq van de Am2910 afkomstig is uit het micro-programma

geheugen. nl via de u-bits bus en de componenten 11 tIm 13.
Het u-instruktie adres 0 op de up-address bus wordt verkre
gen door- de uitvoering van instruktie 0, zie tabel 5.
Instruktie 0 wordt uitgevoerd indien de RESET lijn uit fig
16 Low wordt, waardoor 4*"0" op de uitgan~ van c15 ver
seh i j nto

Dezetfde u-instruktie wordt opnieuw uitgevoerd, indien de
,up<16:23> bits de instruktie code E (CONTINUE) bevat en

up23=L, waardoor CI, Carry In, van de Am2910 Low is, zodat
de u-program counter niet opgehoogd wordt. Als up13=H wordt
wel de v~tgende u-instruktie uitgevoerd.
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Via de Q uitgangen van C11 tIm 13 wordt een adres op de con
stant address bus gezet. O.m.v. een OE micro-programma bit
kan de door dit adres aangegeven informatie op de 64 bits
data bus geplaatst worden (zie fig 12).

O.~.v. de componenten 3 tIm 6 + 15A wordt een A en B adres
op de A,B address bus gebracht. De bits PL30 en 31 bepalen
van w~lke plaats het ~ adres komt (0<0:3), 0<4:7), up<20-23)
at up<24:27». K~t PL28 wordt het B adres geselecteerd
(0<4:7> of up<20:23» en met PL29 wordt op de vier Z3 lijnen
(multiplexer selectionf zie ook fig 25) 0<0:3> of up<24:27>
I)'ezet.

6.4 de vermeniavuldiger

In fig 24 is de 16*16 bits vermenigvuldiger getekend. Oeze
bevat de volgende componenten :

C 1-8 Am2954 Octal registers with 3-S outputs
C 9-16 Am2950 · Eight bit bidirectional 1/0 ports•
C 17 Am2954 .. Octal r~gisters with 3-S outputs·C .18 Am29516/: 16..16 combinatorial mu l tip lie r s

f1PY-16HJ
c19-30 Am2920 · Octal O-type f l ip-f lop with clear,..

c.lock enable and 3-S control

Het laden van een 64 bits floating point getal in de compo
nenten 1 tIm a gebeurt door het laag worden van de CE (Clock
Enable) bit. C8 bevat i.p.v. de exponent 8*"0". Door nu
f~" van de OE bits (EX3 tIm EXO) Laag te maken wordt de 16
bits X-bus van d~ jUiste informatie voorzien.

He/t laden van de 16 bits Yldata bus m.b.t. het vermenigvul
digen gaat op analoge wijze, nl met CES=L wordt een floating
point getal in c9 tIm 16 gezet. Door het Laag worden van
EY3 of EY2 of EY1 of EYO A EYL wordt de Y/OATA bus geladen.
Voor het zenden van data naar een andere processor wordt
ntet de combinatie EYO=LAEYL=L genomen, doch EYO=LAEYOO=L.
Voor het ontvangen van vier 16 bits data woorden worden
achter~envolgens CERO, CER1, CER2 en CER3 Low. Indien EO=L
wordt de output van de R-registers op de 64 bits data bus
g.eze t.

De 16*16 bits vermenigvuldiger heeft nog enige up-bits of
inverters nodig voor het correct ujtvoeren van de vermenig
vUldiging. TeX moet "1" zijn, indien EX3=L. Hiermee wordt
aangegeven dat de meest significante bit het tekenbit is.
Evenzo voor TCY met EY3.
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Als TeX en TCY beid~ "1" Zl]n moet het tekenbit in LSP, zie
fig 14, door h~t over 1 bit naar rechts verschuiven van "SP,
verwijderd worden. Dit wordt uitgevoerd indien RS=H.
Volgens de beschrijving van de "PY-16HJ moet R5 ook "1" zijn
bij unsigned magnitude or mixed mode multiplications, ter
verkrijging van een geldig resultaat. Kortom RS is altijd
"1". RND=L aangezien er geen afronding behoeft plaats te
vinden. De OE bits TRIM en TR1L zijn beide Laag.

De componenten 19 tIm 30 laden doordat CE=L bij elke klok
pUls de informatie vanaf de MXY resp. LXY bus. Indien MOE=L
wordt de informati., die deze componenten"bevatten op de 56
bits mantisse bus gezet. Door nu 3 van de 4 clear lijnen
Laag te maken worden een aantal van deze componenten geRESET
met het volgende effect

clrJ c1.r2 clr1 c l rO" 56 bits mantisse bus (MB)

If L L L MB< 0:31> data t.g.v. C19,20,26,27
l H L L "8<17:47> data t.g.v. C21,22,28,29
L L H· L MB<32:55> data t.g.v. C2J,24,30
L L L H M8<48:56> data t.g.v. C25

6.5 de CPU

In fig 25 is slechts de globale opbouw van de CPU te zien.
Hiermee kan volstaan worden omdat in de data handboeken van
AMD zeer duidelijke aansluit gegevens staan voor de compo
nenten : •

..Am290J
I\m2904
Am2902A :

4 bit micro processor
Status and shtft control unit
High speed look ahead carry generator

exponent
Yc,Yn en
mantisse

De 4 fLag Lilrre" (Z, C, N en OVR) van de twee
Am390J's zijn verbonden met de V-flag ingangen (Yz,
Yovr) van de Am2904. De 4 flag lijnen van de 14
Am2903's met de I-flag ingangen.

De shift control lijnen (510n, sroo, G10n en G100) van de
Am2904 zijn verbonden met de overe~nkomstige pinnen van de
14 mantisse Am2903'5.

Oe CT (Conditt-onal Test) lijn van de Am2904 is via. een two
input register met de CC (Condition Code) pin van de Am2910
verbonden. De andere ingang van deze two input register is
verbonden me-t de Y-uitgang van een 8 input multiplexer,
waarop maxfmaal 8 test lijnen aangesloten kunnen worden,
zoals b.v. de ZEND en REQUEST lijn van fig 18.
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7 Slotopmerkingen

7.1 samenvattinq

I~ de i~leiding zij~ enkele CACO (Compute~ Aided Circuit
Design) ervaringen bescnrlPven, die ik zelf in de praktijk
ondervonden neb. Voor mij staat dan ook vast, dat paral
tetle:. processing Iurr zekere toekomst teqemoet qaat, vooral
wat betreft circuit simulatie. Oit omdat parallelle prQ
cessing samen met ande~e ontwikkelingen, die door de vak
groep ES (automatiscn systeellt ontwerpen) verricnt worden
zoals stuksgewijs lineair~ modellen, net mogelijk maken o.
VLSI circuits te simuleren met acceptabele turn-around
t i jden, zonder dat dit ten koste gaat van rekennauwkeurig
heid. Het belang van de rekennauwkeurigheid is dat pas
nadat net IC gefabriceerd is, gecontroleerd kan worden of
simulatieresultaten in overeenstemming zijn met de testre
sultaten. Oeze verificatie vindt ~ een jaar na de beeindi
ging van de ontwerpfase van het IC plaats.

In hoofdstuk 1 wordt in net kort bescnreven op welke Wl}Ze
de totale rekenlast over een gegeven aantal parallelle pro
ClPssoren verdeeld kan worden. Oeze "E-tree" rekenlast ver
deling is gebaseerd op de L\U decompositie van een matrix,
hetgeen een methode is om een stelsel van lineaire vergelij-

\kingen op te lossen. De extra rekentijd, die niervoor nodig
is, wordt ruimscnoots terug verdiend, doordat bij een tran
sient simulatie netzelfde stelsel bijzonder vaak (5000 maal)
opqelast moet worden, echte~ met een aantal gewijzigde ma
trix co~fficiijnten. Het berekenen van deze niel-lineaire
matrix coijfficiijnten vergt 85X van de totale rekentijd. Met
17 parallelle processoren bedraagt de rekentijd nog slechts
10% (85/11 + 15/3 = 10) van de oorspronkelijke simulatie
tijd onder de voorwaarde dat de rekensnelheid van de proces
soren gelfjk is aan die van de "host" computer.

In noofdstuk 2 worden de eisen genoemd waaraan net ontwerp
van de parallelle processor moet voldoen. Het aantal pro
cessoren, zo luidt eis 1, bedraagt 128. Bij net ontwerpen
heeft dit aantal van 128 steeds centraal gestaan. Immers
elke component, die niet direct noodzakelijk is, Levert een
aa~zienlijke besparing op, niet allen qua kosten, maar ook
wat betreft ruimte en energie. Eis 2, floa~ing point woord
lengte van 64 bits, is geen overbodige luxe. Immers elke
rekenkundige bewerking kan ee~ afrondingsfout introduceren
en er zijn neel wat berekeningen nodig voordat net eindre
sultaat verkregen wordt. Oat net aantal buslijnen zo laag
mogelijk moet zijn eeis 4) neeft geen extra problemen opge
roepen.
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De 3-de eis daarentegen, nL. dat de rekensnelheid van de
proaessor minstens even snet moet zijn als de host computer,
heeft veel analyse tijd gekost. Deze ont~erp eis komt in
f~tte hierop neer, dat de vermenigvuldiging van 2 getallen
snel moet gebeuren, daar bij de berekening van de niet-li
"e~tre cojffici~nten (85% van de totale simulatie tijd) ait
de meest voorkomende en meest tijdrovende rekenkundige

,bewerking is. De enige mogeLijkheid om aan deze eis te kun
'nerr'voldoen is de toevoeging van een speciaal 16*16 bit ver
lItel'ti~vuLctiger. Het nadeel is dat niet alleen de prijs van
de vermeni.gvuldiger' nog erg hoog is nl. ca fL 500.00, doch
oak dat er nog 4 registers van!. 56 bits breed' nodig zijft.
~ier.teg~nover staat, dat een 6~ bits floating point vermen
igvuLdiging nu 2.5 maal sneller is dan die van de PDP11/60,
zocfat d~ turn-around time van een simulatie nog aanzienlijk
verbeterd wordt.

In hoofdstuk 3 ~ordt de architectuur van de processor toege
Licht. Een belangrijk onderdeel, naast de geheugens en ALU,
is de CCU, Computer Control Unit. Oeze bepaalt welke
y-fnstruktie er bij de volgende klokperiode uitgevoerd gaat
worden. Deze u-instruktie bevat naast de instruktie codes
voor de diverse processor bou~stenen oak nog een aantal
stuur'signalen, adres en data tijnen. Oeze u-instrukties
staan opgeslagen in het u-programma geheugen. E~n aantal
van deze u-instru1<ties tesamen voert een specifieke opdracht
uit, de zgn. ma~hine-instruktie.

D~ arie beLangrijke voordelen van zo'n micro-programmeerbare
·::...p-roce-ssor zi in :,

tl de ont~erper is nu in staat om een optimaLe machine
. instruktie set te definieren.

Z) een uitbreiding of wijziging van de processor Levert
geen principiele problemen Ope

3) door toepassing van de PIPELINE ~ordt de tijdsduur
om een' u-instruktie uit te voeren gehalveerd, daar,
als de ALU zijn opdracht uitvoert, tegeLijkertijd de
CCU de volgende uit te voeren opdracht bepaaLt en
fn het PIPELINE register zeta

Het p:a,..-allelle processor ont~erp wordt in hoofdstuk 4 glo
baaL beschreven. Hierin komt aan de orde ~elke data paden
er nodig zijn. Om dit op verantwoorde wijze te kunnen vast
stetle~~ is het noodzaketijk om eerst enkele processor
bouwstenen nader onder de Loupe te nemen.

In hoofdstuk 6 is het ontwerp nader in detail uitgewerkt.
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In hoofdstuk 5 worden vier verschillende data transport vor
m~n beschreven. Van groot belang is dat de communicati~

tussen 2 parallelle processoren op efficiinte wijze plaats
vindt, daar dit mede bepalend is voor de totale executie
duur van de circuit simulat~e.- Het belang hiervan wordt nog
e.ns b~nadrukt door de mededeling dat mijn oorspronkelijke
afstudeeropdracht het ontwerpen van een buscontroller was.
Daze opdracht is ~a twee maanden vervallen, aangezien dit
~omma~lcatie probleem ook opgelost kan worden doo~ een iets
tntelligentere parallelle processor. In dit hoofstuk Is een
e~nvoudige maar tevens betrouwbare methode beschreven.

Sii hat ontwerpen van het data transport heeft steeds
door mijzelf opgelegd~ ontwerpei~ centraal gestaan, nl.

kunnen de processoren volkomen identiek blijven

...

Bit is inderdaad op zeer eenvoudige ~ijze mogelijk gebleken.

7.2 het vervola

Aangezien er geen principiele problemen meer zlJn kan over
gegaan worden tot de bouw van de parallelle processor.
Voorg~steld wordt om in eers1e instantie slechts t paral
lelle processor te bouwen, met een beperkt machine-instruk
ti~ en data geheugen.

Gedurenae de levertijd van de benodigde componenten, die
e~kele maanden bedraagtt kan het ~~n en ander nader onder
zocht worden. Nader vastgesteld moet worden, welke niet
tineaire funkties er naast SINUS(x), EXP(x) en LN(x) als ma
chine-instrukties nog gedefinieerd moeten worden. M.b.v.
de in appendix C aangegeven methode kunn~n hiervan de Che
byshev coifficienten bepaald worden.

Na de "wire wrap" bou~ van de processor kunnen deze funkties
~~n voor lIn omgezet worden in u-instrukties en uitgetest
worden. Ook de machine-instruktiest die betrekking hebben
op het data transport kunnen gecodeerd en uitgetest worden,
na aanschaf van e~n OR11-B of OR11-W interface.

De op deze wijz~ verkregen informatie is nodig om het defi
nitiev~ ontwerp t~ kunnen maken. Hoe groot de geheugens moe
ten zijn is een voorbeeld hiervan. Tevens kan geconstateerd
worden of het werkende concept hier en daar nog iets gemodi
ficeera moet worden. Speciale aandacht verkrijgt het data
transport tussen 2 processoren. Eerst nu kan geanalyseerd
worden hoe groot de executiespreiding van enkele operand af
hankelijke machine-instrukties is en of een nader onderzoek



PAGE 73

van dit communicatie probleem gewenst is.

Het definitieve ontwerp zal uiteraard gebaseeerd worden op
de allerniewste processor bouwstenen. Hierbij wordt vooral
gedacht aan nieuwe geheugens, immers een verschuiving van 4K
--> 8K statische RAM's geeft reeds een aanzienlijke ver
mindering van de benodigde oppervtakte. Ook de prijzen zul
len. intussen nog iets gedaald zijn.

_.
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RUNOFF

Het p~og~amma RNO ( auNOff ) is een telt-editing p~ogramma

op de PDP11. De geb~uike~ typt zijn tekst in m.b.v. de
Line Text Edito~ (EDI) in een .RNO input file. De (ekst
wordt aangevuld met fo~maat info~matie. RNO p~oducee~t een
.DOC output file, waarin de tekst in de gewenste layout is
geplaatst. De fo~maat commanao's zijn beschreven in een do
cument, welke ve~kriigbaar is bij H~. H.O. Koopmans, vak
g~oep ES ka.e~ 7.18.

Het belangrijkste voo~deel van een t~It-editing p~og~amma is
dat de tekst niet alteen op een eenvoudige wijze in de juis
te vo~m geb~acht, maar ook geco~~igee~d kan wo~den. Een
stuk-tekst kan rrt. 5illlpel op een willekeur-ige ptaats toege-
voegd of ve~wijderd wo~den. -

De printe~, die aangesloten is op de PDP11 van ES, is de
FACIT 4540. Deze heeft een aantal opties, die p~og~amma

tisch bestuu~d kunnen wo~d.n. De belang~ijkste opties zijn:

Het onderstrepen van tekens.

Het ove~schakelen naa~ de shift-out tabel, waa~in speci
ale tekens staan, zoals :~, e en t.

Het printerr in Z kleu~en, indien er op de printer een
zwart/~ood lint zit.

--Het p~inte" in de zgn. Elongated mode, d.w.z. alle te
kens wo~den Z kee~ zo b~eed afged~ukt. Deze optie kan
thans niet geb~uikt wo~den, omdat de hie~voo~ benodigde

.. ROM niet aanwezig is.
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H~t RNO programma heeft niet de mogelijkheid om bovengenoem
de opties aan en uit te zetten. Ook is het niet mogelijk om
~e optie controle tekens, dit zijn tekens waarvan de deci
~ale waarden kleine~ zijn dan 32, rechtstreeks via het key
bo~rd in de .RNO input file te plaatsen. Oit is wel moge-

• ltjk m.~.v. 2 klein~ FORTRAN programma's. Het eerste wordt
-0 voo~ e~ het andere achter RNO uitgevoerd. Op deze manier

kan d~ FAClT 4540 printer optimaal benut worden.

Het eerst. FORTRAN programma UlSO (Under~ine;ihiftOut ) ,
zie page A-4, zet de schakelaars voor hat al of niet onder
strepe", r.s~. het printeR van speciale tekens. Tekst ge
plaatst lussen 2 - tekens (decimaal 126 ) wordt onder
streept. Hie~toe wordt het eerste - teken omgezet naar het
UL teken (de~imaal 29 ), wat de ond~rstreping start; het
tweede - teken wordt echter~ omgezet naar het NORM teken
<.decimaal 31 ), wat beeindiging van o.a. onderstreping in
houdt, maar naar decimaal 27. Oit is noodzakelijk omdat RNO
zelf aan het NORM teken een funktie heeft toegekend.

Tekst geplaatst tussen 2 a tekens ( decimaal 64 ) wordt
uttgeprint met de shift-out tabel tekens. Het eerste a
teken wordt omgezet in het 50 teken ( decimaal 14 ), het
tweede in het 81 - ihi.ft!..n - teken ( decimaal 15 ), waardoor
de hierop vo(gende tekens weer met de normale character set
geprint worden ..

Twee -- of aa direkt achter elkaa~ worden door UL50 omgezet
in - resp.. a. De laatste twee opties van de vorige blad-
ztjde ( Z kleu~en en elongated mode ) kunnen o~ analoge
~TJze in ULSO getmplementeerd worden. Voor de controle te
kens zie de FAC1T 4540 technical descriptio~.

Het tweede FORTRAN programma UL31, zie page A-5, zet de de
cimate waarde 27 om in het NORM teken. Het is niet raadzaam
om beide programma's te combineren. Het probleem wat dan
"amelijk ontstaat is de regellengte bepaling in RNO.
Controle tekens hebben !n.!.l!.' de overige tekens hebben wel
fnvloed op d~ regellengte.

voorbeelden

ali -)
A-9-C -)
aliblic -)
.-aba-c -)

li
ABC
ale
adc

zie voo~ shift-out tabel page A-6
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Door h~t intikken van aRNot wordt onderstaand indirekt com
mand file uitgevoerd. Deze vraagt om de NAAM van de .RNO
input file. Dere NAAM wordt later tevens ingevuld als naam
voor de .DOC output file. De indirect command file zorgt er
voor dat eerst ULSO, daarna RNO en tenslotte UL3t wordt uit
gevoerd. Hierna wordt gevraagd of de output uitgeprint 1D0et
worden. Alle hUlpfiles worden tenslotte vernietigd •

• ASKS NAAM filename=
.ENABLE SUBSTITUTION
PIP FOR001.DAT='NAAM' .RNO
RUN ULSO
RNO FOR003.DAT=FOR002.DAT/-SP
RUN UL31
PIP 'NAAM'.DOC=FOR004.DAT
.ASK ANSW output naar printer
.IFT ANSW PIP 'NAAM'.DOC/SP
PIP FOR001.DAT;*,FOR002.DAT;*,FOR003.DAT;*,FOR004.DAT;*/DE
PIP *.*/PU
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0001 PR06RAM Ul50
0002 l061CAl*1 ICHR(aO)
0003 IUl=O
0004 150=0
0005 1: READ(1.100,END=999)NCHR5,(ICHR(I),I=1,NCHR5)
0006 IF(ICHRC1).EQ.12) ICHR(1)=127
0007 DO 2 I=1,NCHRS
0008 ID=ICHR(l)
OOO~' 'IF(I~.NE.126) GOT~ 11
001.0 IF(ICHR(1+1).EQ.126) GOTO 13
0011 IFCIUL.EQ.1) GOTO 10
0012 IUL=1
0013 ICHR(I)=29
0014 GOTO 1.1
0015 10 IUL=O
0016 ICHRCI)=27
0017 11 IFCID.NE.64) GOTO 2
OOja IF(ICHR(I+1).EQ.64) GOTO 13
001.9 IFCI50.EQ.1) GOTO 12
0020 150=1
0021 ICHR(I)=14
0022 GOTO 2
0023 1.2 150=0
0024 lCHRCI)=1.5
0025 60TO 2
0026 1.3 ICHR (1+1.) =26
0027 2 CONTINUE
0028 WRITE(2,101)(lCHRCI),I=1,NCHRS)
0029 GOTO 1

,,t' 0030 999' ' lCHR(1.)=1.5
0031 ICHR(2)=27
0032 WRITE(2,1.0'l) ICHR(1),ICHR(2)
0033 taa FORMAT «h 80A1)
0034 1.01 FORHAT(aOA1)
0035 END



OOOt
0002
0003 - 1
0004
0005
0006 2
0007
0008.
0009 100
0010' 999

PAGE A-5

PROGRAM UL31
LOGICAL*1 ICHR(80)
READC3,100,END=999)NCHRS,CICHRCI),I=1,NCHRS)
00 2 I=1,NCHRS
IFCICHRCI).EQ.27)ICHRCI)=31
CONTINUE
WRITE(4) CICHRCI),I=1,NCHRS)
GOTO 1
FOR"ATCQ~80A1)

END
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APPENDIX a

Ee~ double preclslon floating point getal op de PDP11 wordt
opgaslagen in 4 woorden van 16 bits~ Hierin zijn 3 delen te
onderscheiden, zie ook fig B-1 op blz. B-7, nl. :

- het teken van de fraktie. Oit is bit 15 van het eerste
woord. a -) positief ; 1 -) negatief.

een acht bits "biased" exponent. Oit z1Jn de bits 7 tIm
14 van het eerste woord. De- exponent wordt verkregen
doo,.. van de biased flXponent de bias af te trekken. De
De bias voor een 8 bits exponent bedraagt :

. 2 ... , 8-1 ) :. 128

~~ e~ponent geeft aaw met welke macht van 2 de fraktie
-vermenigvuldigd moet worden.

de fraktie. Dit zijn de overige 55 bits.

In de POP11 wordt aangenomen dat de fraktie genormaliseerd
- is. Normaliseren houdt in dat de fraktie net zolang naar
links opgeschoven wordt totdat de meest significante bit een
1 is. Deze 1 wordt niet in een van de 4 woorden opgeslagen
en wordt dan ook de "hidden'· ( verborgen ) bit genoemd. In
de- PDP11 woren daze "hidden" bi t hardware-mat ig toegevoegd
voordat er een rekenkundige bewerking wordt uitgevoerd •

.
Het ontwerp van de parallelle procesor moet echter zoda"ig
ztjn dat deze onafhankelijk is van het type "host" computer.
De host computer is het die de parallelle 'processor voedt

-met de gegevens van het te simuleren netwerk. Bovengenoelllde
onafhankelijkheid houdt in dat er een operatie op de floa

.ting point getallen uitgevoerd moet worden~
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Het eerste gedeelte van deze operatie bestaat uit een aantal
rotatiest welke d.m.v. het macrott routine RFP2 ( Rotate
Ftoating Point) op blz B-5- wordt uitgevoerd. Bij -een rota
tie speelt de carry bit een belangrijke role Deze bevat
~ de rotatie de informatie wat ~ en nL afloop de in
formatie, w"at eruit geschoven wordt. In fig 8-2 is aangege
ve~ ift welke volgorde de rotaties in RFP2 worden uitgevoerd.

Aa-ngezierr 'cte" pr-ocessor geen lDathemat i sche bewerk i ngen kan
uitvoeran op een "signed" fr-aktie, wordt deze omgezet naar
2's complement notatie. Vand~ar dat i.p.v. Us" er altijd een
I~a"'" ingeschoven wordt. Na de r-otaties wordt hl!'t teken s,
wl!'lke opgeslagen is in by teO, ge~est. Als s=O dan wordt de
RFP2 ver-laten, anders worden alll!' "signed" fraktie bits ge
flip~ed~ d.w.z. 0 -) 1 an 1 -) 0, waarna er t bij opgeteld
wordt.

In fig 8-3 is het nieuwe floating point formaat weergegeven.
Oit formaat past beter in het ontwerp concept van de paral
lelle processor.

DECHEX

Voo~ hat progr-ammeren van het CONSTANT-PROK in de parallelle
processor is het wenselijk om de HEX(adecimale) vorm van een

"floating point getal ter- beschikking te hebben. Het pro-
g ...amma OECHEX, zie'bl% 8-7 zet de OECCimale) waarde om in de
HEX representatie. DECHEX roept de al eerder genoemde rou
t i nl!' RFP2 aan.

De PDPtt beschouwt een getal in rekenkundige bewerkingen als
zijnde nul, indien de biased exponent 0 bedraagt. Een getal
wordt Iteract" nul genoemd als alle 64, bits 0 zijn. Daarom

"wor-cit in DECHEX getest of een getal exact nul is. Is dit
het geval dan wordt de routine RFP2 niet aangero~pen, te ...
voorkomtnq van het inschuiven van de hidden "1" bit. '
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voorbeelaen

x
0.100000000000000000+01

-a.10000000000000000o+01
0.500000000000000000+00
G.200000000000000000+01
cr. 169000000000000000+03

-G.t6900000000000000o+03
0.314159265358979320+01

-0.314159265358979320+01
0.000000000000000000+00

toelichting op voorbeelden

FP : PoP11
4080000000000000
C080000000000000
4000000000000000
4100000000000000
4429000000000000
C429000000000000
~1490FOAA22168C2

C1490FoAA22168C2
0000000000000000

FP : PAR. PROC.
8140000000000000
81COOOOOOOOOOOOO
8040000000000000
8240000000000000
8854800000000000
88A8800000000000
826487E05110B461
82987812AEEF489F
0000000000000000

1) 169~ --) FP notatie parallelle processor

169Q. = 1010 1001~ = A9H

Hierin is: lecimaal i ~inair en Hexadecimaal

Het achtste bit, geteld van links naar rechts, is het
meest significante "1" bit, hetgeen betekent dat ae expo
nent 8 is. De biased exponent is dan:

12'8 + 8 = 1361!. = 1000 1000B = 88H

DtZ's complement fraktie wordt verkregen door voo~ de
fraktie (1010 100'1~) een "0" te zetten, daar het getal
positief is en achter de fraktie een zodanig aantal nul
len' te plaatsen aat het totaal aantal bits 56 bearaagt.
De 2 P s complement 1raktie is dus :

0101 0100 1000 •••• OOOOB = 548000000000000H

Wordt de biased exponent hiervoor geplaatst dan betekent
ctit dat

1690.= 8854800000000000H

in floating point notatie van de parallelle processor.
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2) 1690 --) FP notatie POP11

De fraktie ontstaat door het meest linkse "1" bit ( hid
den bit) van de binaire code van 1690 weg te laten, aus
de fraktie is: 01010018

Het teken ("D"!l> wordt voor de biased exponent geplaatst,
dir' evenals bij 1) 1000 1000l bedraagt. Hierachter komt
de fraktie zodat

t69~ = 010G 0100 0010 1001 0000 •••• OOOOl
= 4429000000000000H

-in de floating point notatie van de PDP11.

3) het getal PIH parallelle processor --) PIO

PI~ = 826487ED5110B461 (zie 7-de voorbeeld)

De biased exponent is 82H. De exponent wordt verkregen
door hiervan 128~= 80H at te trekken, dus :

EXP = 82H .- 80H = 2ti = 212.

Ooordat net meest significante H cijfer van de signed
fraktie (6H) kle--iner is aan 8H, is het getal positief.

De nauwkeurigneid van de o_zetting neemt toe indien er
meer H cijfers van de 2's complement fraktie worden mee
genomen. Dez~ nH cijfers worden omgezet naar de decimale
waarde ND. De decimale waarde wordt dan berekend met de
forlllule :-

Q. waarde = 2 ** EXP * ND I 2 .* (4n - 1 )
= NO I 2 ** (4n - 1 - EXP)

, n
,······,,··· ..····t···

2
3

~. 4

nH
o·
61t
648
61t87

NO
6

100
1608

25735

4n-1-EXP
1
5
9

13

Q.
3
3.125
3.140625
3.141479492
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4) ~iqned fraktie --) 2·5 complement notatie

Als voorbeeld is genomen -1690. De 2's complement frak
tie notatie van 169~ is :

548H = 0101 0100 1000~

Na het fLippe" VBn de btt~ wordt dit :

1010' 1011 0111~

Nadat hierbij 1 opgeteld is w.ordt de 2'5 complement frak
tie van -1690 verkregen nl. :

1010 1011 1000~.= AB8H
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.TITLE RFP2

.GLOBL RFP2
FO=X1l
RFP2: SETO

TST (R5)+
LOO Q(R5),FO
STD FO,BYTE1
ROLB BYTE1
ROlB BYTE2
ROLB BYTEO,
SEC
RORB BYTEt
CLC
RORB BYTE1
ROR WORD2
ROR WOR03
ROR WOR04
RORB BYTEO
BHIS EXIT
COttB BYTE1
COtt WOR02
CO" WOROJ
CO" WOR04
SEC
AOC WORD4
ADC WOROJ
ADe WORD2
AOCB BYTE1

EXIT: LOO BVTE1,FO
STO FO,Q(R5)
RTS PC:
.000

BYTECJ: .BLKB t
BYTE1: .BLKB 1
BYTE2: .BLKB 1
WORD2: .BLKW 1
WOR03: .BLKW 1
WOR04: .BLKW 1

.ENO
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0001
0002
0003
0004
0005 t
0006
0007
0008
0009-
0010

.0011
Oat2 100'
0013 200

PDP11',

P'ROGRAM OECHEX
REAL*8 X,XD
LOGICAL*1 HXD1(16),HXD2e16)
WRITEe1,200)
ACCEPT 100,X
XD=l
CALL HEJeXD,HXD1)
1FCXD.NE.O.O) CALL RFP2eXD)
CALL HEX(XD,HXDZ)'
WRITEC1,300) X,~XD1,HXD2

1F(X.NE.ODO) GOTO 1
FORMATCD25.17)
FORMATe' x FP :

0014
0015

0001
0002
0003
0004
0005
0006

"0007

0008
·0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018

.0019

l' . FP : PAR. PROC.')
300 FORMATCD24.17,2X,16A1,2X,16A1)

END

SUBROUTINE HExeXD,HXD)
REAL*8 X,XD
LOGICAL*1 HXD(16),HXceO:15)
INTEGER*2 IX(4)
1NTEGER*4 1X4,M,1M
EQUIVALENCE eX,1X(1»
DATA HXC/'O' ,'1' ,'2"' ,'J' ,'4' ,'5' ,'6' ,'7',

t '8' ,," 9' t' A' " B' " c' " 0' ,'E' " F' /
X-XD
DO '1 1=1,4
114-1X (1)
1FeIX4.LT.0) IX4=IX4+65536
DO 1 J=·1,4
1f't=16**e4-J)
I'f=IX4/II'f
HXOC(I-1)*4+J)=HXCeM)
1X4=lX4-M*1M

1 CONTINUE
RETURN
END
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APPENDIX C.

CHEBYSHEV APPROXIMATIE

Oa de waard~ van een funktie f(x) in een willekeurig punt x
in het interval [a,bJ te kunnen bepalen, moet veelal gebruik
gemaakt worden van een benaderings polynoom. Meestal wordt
getracht om een zodanige benadering voor f(x) t~ vinden, dat
bij een zo laag mogelijke graad van het polynoom de nauwkeu
righeid maximaal is. D.w.z. gezocht wordt naar het be
naderings potynoom P(x) waarvoor

mBI I f(x) - P(x) I
I E [a,bJ

minimaal is.

1)

Bewezen kan worden dat bij iedere n en ·iedere continue funk
tie f(I)~ er precies 44n potynoolll Pn(x) besta~t, waarvoor 1)
mi~i.a~l is, lIl.a.w. voor ied~r ander polynoom gel) van de
graad , n geldt :

lit 4X I f ( r ) - Pn ( x) t
][ E r::a,bJ

< max I f (x) - 9 ( x) I
r E r::a"bJ

Pn(x) wordt de beste benadering van f(x) in de zin van Che
byshev genoemd. De approximatie waarbij als kriterium voor
de beste aanpassing geldt dat de maximale afwijking minimaal
is (mi~imaxmethode), wordt Chebyshev approximatie genoemd.
Pnel) heeft als karakteristieke eiqenschap dat er minstens
n+2 punteR' in [a,bJ zijn, waar de foutfunktie

.. d(x)=f(I)-P~(l) de waarde En aanneemt en wel met wisselend
teken. Bovenstaande waarde En is gedefinieerd als

1It41 t ,d.( x)
x E r::a,bJ
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Het is in het algemeen zeer moeilijk om het ,polynoom Pn(x)
te vinden. K.b.v. de zogenaamde Chebyshev-polynomen kan
een benadering gevonden worden, die zeer dicht in de buurt
ligt van de beste benadering. Oit omdat deze Chebyshev po
lynomen, zoals hieronder zal blijken, voldoen aan bovenge
noemde karakteris~ieke eigenschap.

Het Chebyshev-polynoom Tn(~) van de graad n wordt in (-1,1]
gedeti~teerd als :

Tn.(s) = cos n' met x = cos {II

Oo~r toe~assing van de formule van Euler kan cos n{ll uitge
drukt worden in machten van cos ., zodat Tn(x) inderdaad een
pot,noom van de graad n in I is.

Volgens Euler is :

in.
e = cos n{ll + i sin n.

zodat

in'"
cos n. = Re e = Re(cos • + i sin .)

tnt rt'
:: I I cos,

laL

Inl n-2 2 Inl n-4 4
I Icos 'sin'" + I Icos {IIsin {II
121 141

+ ......

De polynoo. in cos'" ( = x ) w~rdt verkregen door in boven
staand. uitdrukking het volgende te vervan~en

z-
sf n. flf = 1

2
cos.

De volgende reeks van Chebyshev-polynomen wordt d~n verkre
qeft :..

" TO (x) = cos 0 = 1

TtCr) = c'os ,,=- x
2

T2(1) = cos 2. =2r -'1
--,--" -'-'-" ""~- -"'---:'.--"'-"~ '-'" 'f J

T3Cr) ~ cos 3. = 4r - 3r
4 2

'T4(r) = cos 4. = 81. - 8r + t
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T5(x} kan eenvoudig uit T4(x) en TJ(x) afgeleid worden door
de recurrente betrekking :

Tn+l(x) = 2xTn(x) - Tn-1ex) 2)

welke direct uit de goniometrische formule

volgt.

Beweze" ka~ worden dat voo~ iedere voldoend gladde'f zoals
b.v. een continu diffentieerbare, funktie f(x) in het in
terval (-t,11 ontwikkeld kan worden naar polynomen van Che
byshev. D.w.z.

oneindig
fer) = SOM AkTk(x)

,k = 0

met
2 1

Ak = .r
PI -t

f(x)Tk(x)
------------ dx

.sqrt(1-x....2)

k=O, 1 ,2, •••••

PI=J.14159 •••

Voor een groot aantal funkties zijn de coefficienten Ak, die
meestal snel naar 0 convergeren, bekend. Wordt voor de be

- nadering van f(x) de n-de partiele som genomen, dan is :

n
PnCl) ;: SOM' AkTk(x)

k=O

De foutfunktie d(l) = f(x) - Pn(x) is bij benadering gelijk
aan An+1Tn+1. Dit betekent dat d(x) in n+2 punten extreem
is en wel voor

r = cos
kPI

n+1
k=O,1,2, ••• ,n

De .xtrem~ waarde is afwisselend An+1 en -An+1. Deze Pn(x)
.voldoet dus aan de karakteristieke eigenschap.
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SIN(I)

Als voorbeeld is genomen de benadering van sin(l) in 17 sig
nificante cijfers ( = 56 bits). In ref CC2J staan 2 tabel
tew om de sinus te berekenen.

PI n
Tabel 1 · siw r = r SO" A2rT2r(l) z E (-1,1J•

2 r=O
n

Tabel 2 .. sift PI r = I SO" A,2rT2r( x) x E (-1,1J· r=O

Gebruikt Z1]n de coefficienten van Tabel 2. Oeze converge
ren iets minder snel naar 0 dan die van Tabel 1,doch voor de
microprogrammering van de parallelle processor zijn deze
eenvoudiger,daar sin(l) over 1 hele periode gedefinieerd is.

Het is echter mogelijk om sin(l)
coefficienten te berekenen
Bn,8n-1, ••••• ,80 te bepalen m.b.v.

8r = 2xBr+1 - 8r+2 + Ar

Dan is

80 - 82
f ( x L = -------

2

met 8n+1 = 8n+2 = 0 3)

O~ siner) met deze methode te berekenen moet in 3) 1 vervan
gen word~n door 21**2 - 1 en Ar door A2r. Het nadeel van
bovenstaande methode is dat per berekening van 8r, 2 "optel
lingen n nodig zijn. Door de Chebyshev reeks eerst om te
zetten in de reeks

n r
1'(x) = SOM CrX

r=O

is slecht~ 1 optelling nodig. De termen on,On-1, ••• oO wor
den dan nl berekend d.m.v.

Dr =" rDr+1 + Cr

dan is f(l) = DO

Bet Dn+1 = 0

Deze laatste methode is dan ook voor de berekening van
sin(x) toegepast.
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In de subroutine SINDAT op blz. C-7 worden in het array A de
Chebyshev sinuscoiHficien·ten geplaatst. Echter niet ach
t Ifr e e n·v0 19ens i.,. A(0), A( 2), A( 4), ••• , dochi n A( 0), A( 1) ,
A(2), , vandaar 1R=2 .. Hierdoor is het mogelijk 0111 de
v~lgende subroutine CHE8 universeel te houden.

In de subroutine CHE8 op bLz c-a worden m.b.v. de recurrente
betrekking 2) de coiHficienten van de Chebyshev-polynolllen
berekend ( statements 7 t/. 15).. In de statements 16 tl.
20 worden deze coeffiaienten zodanig in de lIIatrir lCOF ge
plaatst~ dat ze per koLoa voor dezeLfde x-IRacht staan ..
~.~.z. In de O-de kolom staan d~ coefficienten va~ de n-de
I'-macht; in de n-de ko l OIR di-e v·an de O-de x-macht. ICOF is
dus een rechts onder matrtx en bevat vanwege 111=2 alleen de
eve-n Chebyshev-poLynoom coefficienten ..

De sinuscoefficienten voor de machtreeks in x worden bepaald
in de subroutine XSERIE op bLz.. C-8.. In statement 3 wordt
A(O) door 2 gedeeld omdat in de integraal definitie van AO
deze een faktor 2 te groot is. De reden hiervoor is dat 3),
waarmee fell direkt uit de Chebyshev coefficienten berekend
kan worden, eenvoudig van vorm kan blijven ..

O~ blr. C-9 staan de sinuscoefficienten zowel berekend door
de PDP11 als die door de 87700 .. Het verschil in waarden
ontstaat vanwege het feit dat de 87700 in 23 significante
cijfers rekent, doch de PDP11 in 17 hetgeen gelijk is aan
die van de te ontwerpen parallelle processor.

Wordt siner) uitgerekend op de 87700 m.b.v.. de 87700 sinus
coifftcienten dan %ijn de resultaten in 17 cijfers nauwkeu-.
riq. Sin(l) berekend op de PDP11 met dezelfde coefficiinten
levert resultaten op in 16 a 17 significante cijfers.
Sin(l) berekend op PDP11 met PDP11 sinuscoefficienten is
slechts in 16 ciffers nauwkeurig. Voor de laatste 2 genbem
de resuLtaten zie blz. C-9.

De conclusie is dat de benaderings coefficienten voor de
niet lineare funkties op de 87700 berekend dienen te worden.

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



PAGE C-6

0001 PROGRAM SINUS
0002 REAL*8 A(0:20),COF(0:20),lCOF(0:40,21),
0003 1 X,RES,RESB,COFB(0:20)
0004 CALL S1NOAT(N,M,A)
0005 CALL SIXDAT(COFB)
0006 N2=2*N
0007 CALL CHEB(N2,~,1COF)

0008 CALL XSER1E(N,A,lCOF,COF,COFB)
0009 WRITE(1,200)
0010 DO 1 1=0,180,15
0011 X=I/180.0DO
0012 CALL FX(N,X,COF,RES)
0013 CALL FX(N,X,COFB,RESB)
0014 WRITE(1,100)I,RES,RESB
0015 1 CONTINUE
0016 100 FORMAT(1X,15,2~27.17)

0017 200 FORMAT(/,/,/,21X,'RESULTATEN BEREKEND OP PDP',
1'11'/,1X,'GRADEN MET PDP11 COEF.',
212X,'MET B7700 COEF.')

0018 END

0001
0002
0003"
0004
0005
0006
0007
0008

SUBROUTINE FX(N,X,COF,RES)
REAL*8 COF(0:21),RES,X
RES=O.O
DO 1 I==O,N
RES=RES*X*X+COF(N-I)
RES=RES*X
RETURN
END
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0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017

0001
0002

·0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
001:1
0014
0015

SUBROUTINE SINOAT(N,M,A)
REAL*8 A(0:20)
A( 0)= 2.6950526293479803400
A( 1}=-t.5565912566289693100
A( 2)= 0.2227579118170111700
A( 3)=-0.0141931743485372700
AC 4): 0.0005119072745541tOO
AC 5)=-0.0000118935046533400
A( 6)= 0.0000001930080360600
A( 7)=-0.0000000023125810600
A( 8)= 0.0000000000213041700
A( 9)=-0.0000000000001556300
A(10)= 0.0000000000000009200
N=10
11=2
RETURN
ENO

SUBROUTINE SIXOAT(COFB)
REAL.8 COFB(O:20)
COFB( 0)= 3.141592653589793230-0
COFB( 1)=-5.167712780049968920-0
COFB( 2)= 2.550164039877301160-0
COFB( 3)=-0.599264529320100560-0
COFB( 4)= 0.821458866055891250-1
COFB( 5)=-0.737043091982095360-2
COF8( 6)= 0.466302730263244800-3
COFB( 7)=-0.219152119177216000-4
COF8( 8)= 0.795034687569920000-6
COFB( 9)=-0.228201267200000000-7
COF8(10)= 0.484300554240000000-9
RETURN
ENO



0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
OOia
OOt'1
0012"
0013:
0014
0015
00i6
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023

1

2

3

4
5
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SUBROUTINE CHE8CN,M,ICOF)
REAL*8 ICOF(0:40,21),JCOF(0:40,21)
N2=N/2+1
DO 1 I=O,N
DO 1 J=1,N2
JCOF (I tJ) =0. a
JCOF(0,1)=1.0
JCOF(1,1)=1.0
N1=N-1
DO. 3 I=1tN1
J=1/2+1
DO' 2' K=t,J
JCOF(I+t,K)=2.JCOF(I,K)
DO 3 K=i,J
JCOFCI+1,K+1)=JCOFCI+1,K+1)~JCOF(I-1,K)

DO 5 I=O,N,tt
12-1/2
J=I/2+i
DO It K=1,J
ICOFCI2,N2-J+K)=JCOF(I,K)
CONTINUE
RETURN
END

ooat
"oooz

0003
000.
0005
0006

" 0007
0008

- 0009
OOtO

. 0011
0012
0013
0014
00t5

0016-
. 0017'

SUBROUTINE XSERIE(N,A,ICOF,COF,COF8)
REAL*a ACO:20),COF(0:21),ICOF(0:40,21),

1COF8(0=21)
A(Q)=A(O)/2.0
WRITEC1,200)
N1=N+1
DO t I=O,N

1 COF(I)=O.O
DO 3 J=O,N
DO 2 I=O,N
COFCJ)=COF(J)+A(I)*ICOF(I,N1-J)

2 CONTINUE
1 WR1TE(1,100) J,COFCJ),COF8(J)

A(0)=ACO)*2.0
100 FORMAT(1X,I5,2D27.17)
200 FORMATC20X,·SINUSCOEFFICIENTEN BEREKEND OP',

. ~ 1/,.19X,· PDP11 87700')
RETURN
END
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SINUSCOEFFICIENTEN BEREKENO OP .
POP11 87700

o 0.314159265358979330+01 0.314159265358979320+01
1 -0 .. 516771278004996730+01 -0 .. 516771278004996890+01
2 0.255016403987726690+01 0.255016403987730110+01
J -0.599264529319732170+00 -0.599264529320100560+00

- 4 O.82145886603393278D-01 0.821458866055891250-01
5 -0.737043091200512000-02 -0.737043091982095360-02
6 0.466302712954880000-03 0.466302730263244800-03
7 -0.219151878553600000-04 -0.219152119177215990-04
8 0.795014266879999990-06 0.795034687569920000-06
9 -0.228104601599999990-07 -0.228201267200000000-07

10 0.482344960000000000-09 0.484300554239999990-09

RESULTATEN BEREKENO OP POP11
GRAOEN

o
15
30
45
60
75
90

105
120
135
150
165
180

MET POP11 COEF.
0.000000000000000000+00
0.258819045102520770+00
0.500000000000000030+00
0.707106781186547560+00
0.866025403784438690+00
0.965925826289068340+00
0.100000000000000010+01
0.965925826289068370+00
0.866025403784438750+00
0.707106781186547600+00
0.50000000000000011D+00
0.258819045102520860+00
0.111022302462515650-15

MET 87700 COEF.
0.000000000000000000+00
0.258819045102520770+00
0.500000000000000000+00
0.707106781186547520+00
0.866025403784438640+00
0.965925826289068270+00

-0.100000000000000000+01
0.965925826289068280+00
0.866025403784438640+00
0.707106781186547520+00
0.500000000000000030+00
0.258819045102520710+00
0.000000000000000000+00
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