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Samenvatting.

SAMENVA'ITING

De toenemende vraag naar steeds snellere systemen voor het uitvoeren van
berekeningen en bewerkingen op data, leidde naar een afstudeerproject wat de
mogelijkheid moest onderzoeken voor het ontwerp van een multi-processorsysteem
voor vectorberekeningen. Het systeem zou in staat moeten zijn zeer snel
berekeningen parallel uit te voeren. Daarnaast moest de communicatie tussen
computer en het systeem eenvoudig en snel verlopen, omdat juist hiervan een groot
deel van de snelheid van het systeem afhangt.

1

Gekeken is naar een aantal berekeningen zoals matrixbewerkingen, Fourier
transformaties, convoluties e.d. om tot een ontwerp van een multi-processorsysteem
te komen. Het resultaat wordt gevormd door een 'master-slave'-systeem, waarbij een
processorsysteem (master) de baas is over een aantal andere processor-systemen
(slaves). Gekozen is voor deze opzet omdat zo de te verdelen berekeningen centraal
door de master kunnen worden verdeeld en de berekende waardes ook weer centraal
door de master kunnen worden verzameld.

Bij de realisatie van het project is gekozen voor een systeem werkende met 'bank
switching'. De kleine geheugenruimte van de gebruikte processor laat besturing van
een groot geheugen niet toe. M.b.v. bank-switching kunnen we zowel de slave
geheugens alsmede een groot opslaggeheugen aansturen.

Software geschreven voor het systeem als ook voor de personal computer waarmee
het systeem verbonden is maakt het mogelijk op een eenvoudige manier
programmatuur en data met het systeem uit te wisselen. Het systeem kan dienen
voor verschillende toepassingen door de besturings-software voor de master en slaves
te vervangen door andere programmatuur. Dit alles kan rechtstreeks vanuit de
personal computer geschieden.

Het systeem is modulair opgebouwd. Het is daardoor mogelijk delen van het systeem
voor andere doeleinden te gebruiken. Het ontworpen systeem kan eenvoudig worden
uitgebreid met meerdere processoren of met andere randapparatuur. De gebruiker
kan op deze manier het systeem gebruiken voor zijn of haar toepassingen waarbij
snelheid van ver- of bewerking van data een vereiste is.
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Samenvatting.

1 INLEIDING

7

Wanneer moeilijke berekeningen moeten worden uitgevoerd, besteden we dit werk
vaak uit aan een computer. De bewerkingen nemen tijd in beslag. Sommige
berekeningen duren kort, andere lang. Zeer complexe berekeningen duren erg lang.
Zo lang zelfs dat we in die tijd andere dingen kunnen gaan doen omdat de computer
staat te werken. Wanneer we bijvoorbeeld een twee-dimensionale Fast Fourier Trans
formatie willen uitvoeren op een beeid van 512*512 pixels, is een modeme personal
computer er nog altijd 15 minuten mee bezig dit te doen. Dit kan allemaal weI
sneller, maar hiervoor is extra hard- en software nodig. Nee, we willen naar een
systeem dat echt van opschieten houdt, een systeem waar meer dan een 'computer'
werkt aan de opdracht die men hem geeft. Roe we dat moeten zien ?

WeI, we weten dat 1+ 1 = 2, en dat 1+ 1+ 1 = 2+ 1 = 3 en zo ook 1+ 1+ 1+ 1 =
2+1+1 = 3+1 = 4. Maar 1+1+1+1 is ook gelijk aan (1+1)+(1+1) = 2+2 = 4.
Wat hiermee bedoeld wordt is dat als we het werk wat een berekening met zich
meebrengt slim verdelen, we misschien weI minder tijd nodig hebben om het een en
ander uit te rekenen.

Laten we eens kijken naar 1+1. Om de uitkomst te krijgen moeten we een optelling
plegen. Dat is alles. Bij 1+ 1+ 1 moeten we twee optellingen plegen. Dit is altijd zoo
Of we nu de eerste twee enen als eerste optellen of de laatste twee enen of de eerste
en de laatste een als eerste, altijd hebben we twee optellingen. Stel we hebben nu
een systeem met twee rekenaars, dan kunnen we het werk niet zo verdelen dat we
minder tijd nodig hebben dan dat we maar een rekenaar ter beschikking zouden
hebben. We moeten wachten totdat een rekenaar een 1+1 uitgerekend heeft om de
uitkomst door de andere (of dezelfde) rekenaar nog met een op te hogen. Maar,
kijken we naar 1+ 1+ 1+ 1, dan zien we dat dit als voIgt op kunnen splitsen:

1+1+1+1 = (1+1)1+(1+1)2

We kunnen het werk eerlijk verdelen over twee rekenaars. Ret aantal optellingen
blijft nog steeds even groot, maar de tijd welke we nodig hebben is een optelling
minder. We kunnen namelijk (1 + 1)1 op een rekenaar onderbrengen en (1 + 1)2 op de
andere rekenaar. We kunnen dan de berekening tegelijkertijd laten uitvoeren. Tot
slot moeten we nog beide resultaten bij eikaar optellen om de oplossing te
verkrijgen. We zien hier het principe van het parallel verwerken van een opdracht.
En we zien dat de benodigde tijd hiervoor minder is dan we de opdracht
'sequentieel' uit zouden rekenen.

Zo komen we tot de opdracht voor deze afstudeer opdracht:

Ontwerp en realiseer een multi-processorsysteem voor het uitvoeren van vector
berekeningen.

Achtereenvolgens zal in dit verslag een aantal mogelijkheden van zo'n systeem
worden besproken, gevolgd door het ontwerp en realisatie van een multi
processorsysteem. Tot slot komt de software waarmee het systeem moet werken
aanbod.
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2 MOGELI.IKHEDEN VOOR nET GEBRUIK VAN EEN MULTI
PROCESSORSYSTEEM ?

9

Wanneer we omvangrijke en complexe berekeningen moeten doen op een normale
personal computer is de benodigde tijd hiervoor erg lang. Wanneer we problemen
kunnen opsplitsen in deel-problemen welke tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden,
dan kunnen we hiermee een grote tijdwinst behalen. Hiervoor zijn dan echter weI
meerdere processoren nodig. Wanneer we bovendien niet van standaard processoren
gebruik maken maar van speciale (reken)processoren, welke het rekenwerk versneld
kunnen uitvoeren dan kunnen we hiermee een langdurige bewerking in een veel
kortere tijd volbrengen. We zullen hier een aantal berekeningen noemen en bekijken
hoe deze berekeningen in een multi-processorsysteem sneller een oplossing genereren
dan in een mono-processorsysteem. Daarnaast zullen we bekijken hoe een systeem
voor deze specifieke problemen het best kan worden opgebouwd.

2.1 MATRIX-VECTOR VERMENIGVULDIGING

Beschouw de operatie A.a. . x., = b., waarin matrix A..m en vector"", gegeven en
vector bD gevraagd. In het kader is de oplossing van de berekening gegeven.

Au • XJ + AI) • X2 + + AI.m • Xm = bl

~ • Xl + A2,2 •X2 + +~ ."'" =b2

Matrix Vector vermenigvuldiging.

De operatie berekent n vergelijkingen van m-l sommen van m vermeniW':lldigingen.
We zien dat elke bi' l~i~n, wordt berekend uit de vector x., en de rij A;. van de
matrix A.a.. We kunnen dus elke bi afzonderlijk berekenen.

Bij een monoprocessor systeem gebeurt dit na elkaar. Elke volgende bi wordt in de
tijd later berekend, eerst bI daama b2 hiema b3 enz. Wanneer we nu niet een maar n
processoren ter beschikking hebben, dan kunnen we iedere bi door een processor
laten berekenen. Dit kan dan tegelijkertijd. Wanneer alle betreffende data tegelijk bij
de n processoren aanwezig kan zijn, kunnen alle n processoren tegelijkertijd werken.
Iedere processor doet hetzelfde werk op de voor hem betreffende data. Voor
processor 1 houdt dit in, de vector x., en de eerste rij van de matrix A.a.. Voor
processor k houdt dit in de vector x., en de rij k van de matrix A.a..

Wanneer gebruik wordt gemaakt van n processoren, welke parallel werken, kunnen
de n vergelijkingen tegelijkertijd worden berekend. Een systeem met n processoren
zou dan de oplossing n keer sneller berekenen dan een mono processor systeem.
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Wanneer niet n, maar p processoren zijn geinstalleerd, dan moet iedere slave nip
elementen van de te berekenen vector b. bepalen. Elke slave bewerkt nip rijen van
de matrix. Wanneer het aantal rijen van de matrix niet gelijk is aan een natuurlijk
getal maal p, dan worden in de laatste bewerkingsstap een aantal processoren niet
gebruikt. Wanneer we niet n maar p processoren gebruiken, verruilen we hardware
tegen snelheid. Willen we de berekening nog sneller laten verlopen, dan moeten we
meer processoren bij de berekeningen betrekken. Het maximaal aantal processoren
wordt bepaald door de tijd welke nodig is voor communicatie en bepaling van de
uitkomst. We kunnen meer dan n processoren inschakelen. Dit houdt dan in dat de
bepaling van een bi wordt verdeelt over meerdere processoren. De uitkomsten van
deze processoren moeten later bij elkaar worden opgeteld. We kunnen inzien dat bij
een bepaald aantal processoren de tijd benodigd voor communicatie en berekening
een minimum waarde bereikt.

.... Een voofbee/d.'
•••••• .....

Wenemen een matrix van 32 x 32 e/ementen en een vector van 32 e/ementen. Wanneer we 32 slave
processoren ler beschikking hebben, kunnen we in de tijd van 32 vennenigvu/digingenen 31optellingen,
32 elementen van de uitkomst bepa/en; dus de gehele uitkomst. Hebben we niet 32 maar 16 ...........»
processoren, dan moet e/ke slave 2 op/ossingen bepa/en van de vector-matrix berekening.· De penodigde .
tijd hiervoor is de tijd van 64 vennenigvuldigingen en 62 opte//ingen. Hebben we maar 2 processore.1J, .. . .
dan wordt het werk verdee/d over deze systemen. Ieder systeem moet dus 16 e/ementenvan de uitkom.rt .
bepalen. Hiervoor zijn 512 vennenigvu/digingen en 496 optellingen nodig. . .

2.1.1 IMPLEMENTATIE IN HARDWARE

Wanneer een personal computer de betreffende data beschikbaar heeft kan deze de
data aanbieden aan de p processoren. Dit kan op twee manieren:

- De computer staat rechtstreeks in verbinding met de p processoren: de directe
werkverdeling.

- De computer staat in verbinding met een werkverdeler welke op zijn beurt in
verbinding staat met de p processoren: de indirecte werkverdeling.

We zullen achtereenvolgens de twee methoden bespreken.

2.1.2 DE DIRECfE WERKVERDELING

Zoals gezegd staat de computer bij de directe werkverdeling rechtstreeks in
verbinding met de p processoren, zie figuur 2.01. De computer moet hierbij zelf de p
processoren voorzien van de data. Daarnaast moet de computer de besturing van
deze processoren op zich nemen. De programma's van de processoren moeten gestart
worden, of ze moeten de gereed gekomen data afstaan aan de computer, allemaal
opdrachten welke vanuit de computer moeten worden geregeld. Hiervoor is aan de
computerzijde dus uitgebreide programmatuur nodig die dit alles regelt. Dit is een
nadeel van de 'directe werkverdeling'. De computer wordt met taken bedeeld
waarmee deze liever niets te maken willen hebben. Dit probleem hebben we niet
meer bij de 'indirecte werkverdeling'.
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computer

II II II II
proc. proc. ---- proc. proc.

1 2 p-l P

Figuur 2.01. Schematische voorstelling van de directe werkverdeling.

2.1.3 DE INDIRECTE WERKVERDELING

11

Bij de indirecte werkverdeling wordt al het bijkomende werk naast het transport van
de betreffende data uitbesteedt aan een extra processor. Deze processor handelt aIle
communicatie af met de computer en bestuurt de p processoren. In figuur 2.02 is dit
schematisch weergegeven.

computer

werkverdeler

proc.
1

proc. _ _ _ _ _ proc.
2 p-l

proc.
p

Figuur 2.02. Schematische voorstelling van de indirecte werkverdeling.

Wanneer nu de computer bepaalde berekeningen gerealiseerd wil zien, biedt deze de
betreffende data aan de werkverdeler aan welke op zijn beurt de data verdeelt over
de p processoren. De werkverdeler start vervolgens de p processoren en wacht totdat
deze klaar zijn met hun werk. Rierna verzamelt de werkverdeler de berekende data
en biedt deze vervolgens aan bij de computer. Ret voordeel van deze opbouw van
het systeem en werkwijze zit hem in het ontlasten van de computer van aIle
bijkomende handelingen die verricht moeten worden. De computer hoeft aIleen maar
data te verzenden en de uitkomst in ontvangst te nemen. Ondertussen kan de
computer andere zaken op zich nemen en hoeft niet de besturing van de processoren
te verzorgen.

Riervoor is het even kort vermeld; het is wenselijk dat de werkverdeler direct naar
meerdere processoren kan schrijven. In ons geval houdt dit in dat de werkverdeler de
gehele vector X. direct naar aIle betreffende processoren kan verzenden, zodat de tijd
voor communicatie tussen werkverdeler en processoren zo klein mogelijk wordt. We
willen de uitkomst zo snel mogelijk beschikbaar hebben. AIle tijd welke we verliezen
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met communicatie is verloren tijd. De betreffende configuratie; werkverdeler + p
slaves, wordt in de praktijk een 'master-slave'-systeem genoemd. De werkverdeler is
de master en heeft complete controle over de p processoren: de slaves. Wanneer
hiema gesproken wordt over een master-slave configuratie wordt het hierboven
voorgestelde systeem bedoeld.

Kort samenvattend kunnen we zeggen dat een master-slave configuratie van
processoren een ideale omgeving vormt om een matrix-vectorvermenigvuldiging snel
te realiseren. De maximale snelheid wordt bepaald door het aantal processoren
waarmee een optimum in tijd van berekening en communicatie wordt gerealiseerd.

2,2 OPLOSSEN VAN LlNEAlRE VERGELIJKINGEN

We bespreken hier een methode voor het oplossen van lineaire vergelijkingen: de
Gauss eliminatie methode. Daarna wordt bekeken hoe we deze methode kunnen
implemen-teren in een multi-processoromgeving.

2.2.1 OPLOSSEN VAN LlNEAlRE VERGELIJKINGEN m.b.v. GAUSS
ELIMINATIE

Beschouw een algemeen stelsel A..... . x.. = b., waarin matrix A"", en vector bD

gegeven en vector x,., gevraagd.

Au •XI + A I.2 • X2 + ... + Al,m •x,., =bl
A2,I' XI + A2,2 • X2 + ,., + A2,m • x,., =b2

Gegeven stelsel vergelijkingen. (1.1)

We kunnen dit stelsel tot driehoeksvorm brengen met de elimiminatiemethode van
Gauss. Dit gaat als voIgt: Stel dat Au < >0, dan nemen we de eerste vergelijking van
(1.1) als eerste vergelijking van het driehoeksstelsel. Op didactische gronden stellen
we U lj:=Alj U= 1, ... , n) en cj : =bl' Definieer nu voor i = 2, ... , n ~I: =Ail/UlIl en
trek de eerste vergelijking, na vermenigvuldiging met L~j, af van de i-de vergelijking.
Dan ontstaat het volgende stelsel vergelijkingen:
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Stelsel vergelijkingen

Waarin

+ ,., + UI,m 'x". =CI
+ ,., + A2,mI}Xm =b2]...

. .. .

+ •., +~l .. Xm .= bal ..

(1.2)
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Dit wordt het diagonaliseren van de matrix genoemd, Dit stelsel, waarin Xl aIleen nog
in de eerste vergelijking voorkomt, is equivalent met (1.1), d.w.z. (1.1) en (1.2)
hebben dezelfde oplossing. Behandel nu de laatste n-1 vergelijkingen van (1.2) op
dezelfde manier als het stelsel (1.1). Zo gaan we door, aannemende dat geen der
kop-elementen (pivots genaamd) A w A22\ A33

2
, ••• nul is. Tenslotte ontstaat dan een

driehoeksstelsel dat equivalent is met (1.1):

Ulol'XI + UI,2'~ + ... + VI.m·x", =CI
U2,2' X2 + ... + U2,m •x". =C2

Stelsel vergelijkingen. (1.3)

Vit dit stelsel kunnen nu door terugsubstitutie x", x,,-I> ... , Xl bepaald worden.

Bovendien geldt:

I det(A) = det(U) = UB • Un' ... Up,

Hierbij is echter aangenomen dat de pivots aIle niet nul zijn. Dit hoeft echter
geenszins het geval te zijn. De remedie voor dit probleem ligt voor de hand: we
moeten de betreffende vergelijking met een andere vergelijking verwisselen zodat de
betreffende pivots niet gelijk nul zijn. In het algemeen: als Aak.-I = 0, dan zoeken we
een element ~k.-l (p> k) dat niet nul is en we verwisselen de p-de en de k-de
vergelijking. Deze strategie kan aIleen mislukken als ~k.-l = 0 voor aIle p~k. In dit
geval echter is de det(A) gelijk aan 0 en is het stelsel in het algemeen niet oplosbaar.
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Ook als de pivot niet exact nul maar "klein" is, ontstaan er als regel moeilijkheden.
Om van de gegevens zo weinig mogelijk informatie verloren te laten gaan zorgen we
er daarom door rijverwisseling voor dat de vermenigvuldigingsfactoren L;j zo klein
mogelijk zijn. Dit levert de volgende pivotstrategie (partial pivoting) op bij de Gauss
eliminatiemethode:

.......... '. . .

l<::~'::::e~~;~~j::. degetallen:IA1,ll, IA~ll, ... JIA~!.I. A/s dit .IAp11iS,.Vl~':0i~seJ'~~ ...~~ ...~~t4

·2) Voer de eerste stap van tie Gauss-a/gontme uit. Er geldt danlLul Sl mel~i~~.2, i••{1}.\« < } \3J
.•. 3) Bepaaldeg,06tstevan ie~etauen: IA 1;' I,IAJ,/I , ... (l~,,]I.A/s

··tweedeen de p-de vergelijking. ....

<4) v()erJetWe~iJestap~:miliGauss~algoiitin~ui{Etc. .

Hiema kan d.m.v. terugsubstitutie Xn7 X._!' ••• , Xl bepaald worden wanneer geen van de
pivots nul zijn.

2.2.2 GAUSS ELIMINATIE IN EEN MULTIPROCESSOR MASTER-SLAVE
OMGEVING

Willen we het bovenstaande algoritme in een multiprocessor omgeving ten uitvoer
brengen, dan is dit niet eenvoudig. Het algoritme werkt aIle bewerkingen na elkaar
af. We zuBen hier een methode beschrijven waarmee we het probleem toch in een
multiprocessor omgeving kunnen oplossen. (In het volgende wordt aangenomen dat
geen rijverwisseling nodig is voor de beste pivot keuze.)

Stel we hebben zoveel processoren als er rijen zijn in de matrix. Dan kennen we elke
rij toe aan een processor. Elke bewerking op een rij welke nodig is bij iedere stap bij
het diagonaliseren kan nu dus uitgevoerd worden door een processor. Processor vier
berekent dus bij de eerste stap de nieuwe rij vier welke gelijk is aan A4l1Au maal rij
vier minus rij een. Processor vier heeft hiervoor natuurlijk rij vier nodig maar ook rij
een. Bij de tweede stap heeft processor vier rij vier nodig en rij twee. Etc. Dit houdt
dus in dat iedere processor de rij nodig heeft van de stap welke wordt uitgevoerd.
We zuBen de benodigde communicatie tussen de processoren nog even uitwerken.

Bij initialisatie heeft processor X rij X van de matrix in zijn geheugen staan. Hiema
moet de eerste stap worden uitgevoerd. Hiervoor heeft deze echter de eerste rij
nodig. Deze rij moet dus naar iedere processor, uitgezonderd processor een. Bij de
tweede stap hebben alle processoren met waarde groter dan twee de tweede rij
nodig. De tweede rij moet dus naar deze processoren worden gestuurd. Enz. We
kunnen de taak van de master hierbij als voIgt ornschrijven:
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for.$lave:~1 to n do
~egin .// .... ../ ..
.... Mem_rijlIs/aveJ: ~matrixriJlslave J;

Mem.;.rij2[s.laveJ:= nulvector; ...
end;
for stop:= I to n-] do
~egin
fottransport:=stap+l to n do

Move Mem_rijI[stapJ to MemJij2ItranspOrl];
.... . . {Icon in een slag} ...

·>start bewtTkingen skives;
el1d;
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Hiema is een boven-driehoeks matrix ontstaan. (Let weI we hebben hier geen
pivoting toegepast.) Nu stellen we ons de vraag: weegt het transport van gegevens op
tegen het rekenwerk ?

Het transport van een rij met N getallen boudt in dat eerst N getallen moeten
worden gelezen en daama moeten worden weggeschreven naar maximaal N-l
processoren. Wanneer we nu een hardware configuratie maken waarmee een
willekeurige groep slaves kan worden geselecteerd, dan kunnen we een schrijfcyclus
aIle slaves voorzien van de juiste waarden. We hebben dan N leesoperaties nodig en
N schrijfoperaties. In het totaal 2N macbinecycli. (Wanneer een lees- en schrijfcyclus
een machinecyclus lang is.) Dit is het maximale aantallees-/schrijfoperaties omdat
bij de volgende stap maar N-l getallen moeten worden getransporteerd en bij de
volgende stap weer een minder enz.. Voor de bepaling van de nieuwe rij bebben we
ook tijd nodig (aannemende dat aIle cycli even lang duren: 1 machinecyclus). We
nemen ruwweg bet aantal benodigde operaties:

2(N-l) leesoper.
N-l vermenigvuld.
N-1 aftrekkingen
N-l scbrijfoper.

Totaal

(2N-2) Mc;(max)
(N-l) Mc. (max) ...•.....•
(N-l)Mc. (max) ...•.••••
(N-l) Mc. (max)

(5N-5) Mc. (max)

Wanneer we dus een processor aIle rijen bij de eerste stap zouden laten bewerken,
dan is de benodigde tijd (N-l)(5N-5) Mc. is orde 5(N-l)2. Tegen 2N+5N-5 Mc. is
orde 7N wanneer we N processoren betrekken in de berekening. Een verbetering van
ongeveer orde N. Bij de volgende stap is het aantal rijen een minder, maar ook het
aantal vermenigvuldigingen een minder. De verbetering bedraagt dan nog een factor
N-l. Enz. De gemiddelde winst bedraagt ongeveer orde N/2. De winst bij de eerste
stap is maximaal (orde N) maar bij de laatste stap is deze winst geheel verdwenen.

Hebben we niet N maar P processoren dan moet iedere processor de berekening van
N modulo P rijen op zich nemen. De tijdwinst wordt bij de eerste stap dus N modulo
P kleiner. Stel we hebben 2 processoren dan krijgen we een bewerkingstijd van
2N + (5N-5)(N mod P) = 2N + (5N-5)(N/2) = 2N + (5N2)/2-(5N/2) ~ 2.5N2. Dit is een
factor 2 verbetering t.o.v. het monoprocessorsysteem (voor grote N). Ook deze winst
is bij de laatste stap geheel verdwenen. We mogen hieruit concluderen dat een P
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processoren systeem een tijdwinst oplevert van N modulo P, waarin N bet aantal
rijen van de matrix is waarop Gauss eliminatie wordt toegepast. Hierbij moet worden
aangetekend, dat niet telkens de gebele te transporteren rij wordt doorgegeven, maar
alleen de benodigde data. Anders zou uiteindelijk bij de laatste rijen bet transport
van gegevens langer duren dan de berekeningen.

Bij terugsubstitutie, wordt telkens bet diagonaal element, beginnende bij bet laatste
element aan aIle vorige rijen doorgegeven. Hierna wordt een deling, een
vermenigvuldiging en een aftrekking gedaan op de recbterkant van de vergelijking.

V~6fb6eld\lanhetberekeIien vanhet aantal bewerkingenbirhet6pl()~S~Il~~h
) eenl0*10 matrix met verscbillende aantallen processoren. .. .. . .

10*10 tnatrix met 1 processor:

10*10 matrix met5 processoren:

stap
1

···2

3
4
5
6
7
8
9

totaal

stap
1
"2
3
4
5"
6
7
8
9

/lotaal

aantal bewerkingen
9*(5*9) =405
8*(S*8) =320
7*(5*7) =245

··6*(5*6)=180
S*(5*5) =125
4*(S*4) =100
3*(5*3)= 45
2*(5*2)= 20
1*(5*1)= 5

1445

aantal bewerkingen
2*10+ 2* (S*9) =110
2* 9+2*(5*8)= 98
2* 8+2*(5*7)= 86
2* 7+2*(5*6)= 74
2* 6+1*(5*5)=37
2"'.5+1*(5*4)= 30
2*4+1*(S*3)= 23
2*3+1"'(5*2)= 16
2* 2+1*{S*1)= 9

513

. ..

10*10 matriirilet 2processoren:· .

stap aantal bewerkingen
1 2*10+S* (S*9)= 24S
2 2* 9+4*(5*8)=178
3 2* 8+4*(5*7)=156
4 2* 7+3*(5*6)=104
S 2* 6+3*(S*S) = 87
6 2* S+2*(5*4) =50
7 2* 4+2*(S*3)=' 38
8 2* 3+ 1*(S*2)= 16
9 2* 2+1"'(5*1)= 9

totaal ·883

10*10 matrix met 10 processoren:

stapaantal bewerkingen
1 2*10+5*9=65
22* 9+5*8=58
:3 2* 8+5*1;:::51
4 2* 7+5*6=44
5 2* 6+5·5==37/
62* 5+5*4=30
7 ... 2* 4+$*j';';Z3 ..../
8 .2*3+5*2;::16 .
9 2* 2+5*1=9

totaal 333
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. ... . .

VOorbeeId van hefbepalen van ·hetaantal machinecycli bij matrlcesvari</
Ye;§chilI~p.gegroottes.
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.·Matrix#processoren
128 x 128 1

, ~
8

16
32
64

128

# Me.
3454400
1753950
895390
465950
250910
142750
87390
57150

Matrix # processoren#MOL
1024 x 1024 1 1786949126...

2 895179518 •.
16 113957118
12816257278<
256. 9227518
1024 366.8478

2.2.3 ARCHITECTUPR

We hebben tot nu toe nog geen woord gerept over de architectuur. WeI hebben we
vermeld dat iedere processor een (aantal) rijbewerking(en) doet welke tegelijkertijd
worden uitgevoerd en dat er data tussen de processoren moet worden uitgewisseld.
De betreffende data komt ook dit keer van een computer welke op het systeem is
aangesloten. We kunnen als eerste weer denken aan de 'directe werkverdeling', zie
figuur 2.03. Maar de uitwisseling van gegevens tussen de processoren maakt dat de
computer deze taak moet vervullen en dat willen we niet door de computer laten
doen.
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computer

II II II II
proc. proc. ---- proc. proc.

1 2 p-l P

Figuur 2.03. Grafische voorste//ing van de directe werkverdeling.

Wanneer we bekijken hoe groot de gegevensuitwisseling is, dan valt dit best mee. Bij
bet oplossen van een stelsel met N vergelijkingen moeten N getallen worden
verstuurd. Deze N getallen worden van processor x naar processoren x-i, l::$;i~p-x,

verzonden. Bij de terugsubstitutie hoeft telkens maar een getal te worden verzonden
naar de vorige slaves. Dit kan op een manier waarbij iedere processor met de
volgende en vorige met elkaar verbonden is. Waardoor gegevensuitwisseling naar de
vorige en volgende processor mogelijk is, zie figuur 2.04.

computer I========iir=====::::::;r========;r===""==n

proc.
1

proc. _ _ _ _ proc.
2 p-l

proc.
p

> >
< <

Figuur 2.04. Voorste//ing van de directe werkverdeling met onderlinge gegevensuitwisseling.

Wanneer nu dus rij een van processor een naar de volgende processoren moet
worden doorgegeven, geeft processor een de gegevens door aan processor twee,
welke ze zelf gebruikt en doorgeeft aan processor drie enz.. Bij de terugsubstitutie
gebeurt hetzelfde alleen komt de gegevensstroom dan van de andere kant.

Wanneer iedere processor klaar is met zijn berekeningen meldt deze dit bij de
computer en deze op zijn beurt kan dan bij iedere processor een oplossing ~

ophalen. Hoewel de computer verlost is van het transporteren van gegevens van de
ene processor naar de andere, komt er bij de software toch nog steeds veel
administratie bij om de betreffende gegevens naar de juiste processoren te leiden.
Om de computer ook van deze taken te verlossen komen we hier ook op de 'master
slave' configuratie besproken in 2.1.3. De opbouw van processoren is ook hier zeer
geschikt. De master handelt aIle gegevens-transporten af, die van de computer naar
de master en tussen de processoren onderling. De master houdt dus continu bij
hoever het eliminatie proces is gevorderd en verzorgt de gegevensverdeling na iedere
bewerkingsstap. Voor de duidelijkheid is in figuur 2.05 een schematische weergave
van zo'n systeem gegeven.
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computer

II
werkverdeler:

MASTER

II

II II II
proc. : proc. : ••••• proc. : proc. :
SLAVE SLAVE SLAVE SLAVE

1 2 p-l P

Figuur 2.05. Grafische voorstelling van de indirecte werkverdeling,

Samenvattend kunnen we concluderen de een 'master-slave' configuratie van
processoren ook voor het oplossen van lineaire vergelijkingen volgens de GAUSS
eliminatiemethode een juiste keuze is. De computer kan de betreffende data
versturen naar de master welke op zijn beurt het werk verdeelt over de slaves.

2.3 DE DISCRETE FOURIER TRANSFORMATIE
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Een N-punts Discrete Fourier Transformatie (DFf) kunnen we in formule vorm als
voIgt schrijven:

N'l

G(k) = ~ g(n) W/'I1 ,
·..··D·tt

met .•.w...= ;'iZI/N
N .~ •

k=O..N-l.

(Opm.: We nemen N een tweevoud.) ....

We kunnen dit omschrijven naar een matrix notatie:

.• r 1
>lG(O)I
IG(1} I
IG(2} I=
1 •. I
I . I
IG(N-l) I
L j

W -2'0
NW,n
N

W -2'2
N

W
N

•2·(N-l)

... WN{N-l)'O

W {N-I)'l
••• N

W -(N-I)'"
••• 10/

W {N-l)' (N-I)
••• N

g(O)
g(l)
g(2)
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Waarin [G(O) G(l) G(2) .. G(N-l)Y de fourier getransformeerde en
[g(O) g(l) g(2) .. g(N-l)Y de te transformeren waarde in vectornotatie is.

De matrix W is opgebouwd uit N verschillende waarden:

1</~(2I'il-l) 'O'r1(~IN) '1'1 .. ,j(2lrIN) 'Z~l. 'j(2'I'/101)' {N'l) '1,e ·,e ,., e , ..., e
... /. .'..

Dit zijn de waarden op de tweede rij van de matrix. We kunnen dit als voIgt inzien.
Wanneer we de eenheidscirkel in N delen opdelen, dan hebben voor iedere WN op
de tweede rij het reeel en imaginair deel gevonden. Zie figuur 2.06 voor een
voorbeeld met N=8. De eerste rij immers zjjn aIle waarden 1.

",2
'" 1

",5 ",6
N N N N

",3 1 J
'" 1

",3
N "'N N N

'"
.

'" °
",6 ",2 ",0 .

'"
. ",0

N N "'N
-1

_ 1
-1

",5
N

",6 - J
'" 3

.,7 .. 2 -J
N N N N

~I.J 2 ~I.J 3 FlI..J •
j 2(ph i)/ N

'" N

Figuur 2.06. Grafische voorstelling e-machten bij DFT.

De derde rij wordt gegeven door:

e
-j(2'I'/N)' 0'2 e'j(2'I'/N)'1'2 e-j(2'I'/N)"2'2 e·j (2'I'/NJ' (101-1) '2, , , ...,

.....

Wanneer we dit via de eenheidscirkel willen toelichten, dan krijgen we de
eenheidscirkel opgedeeld in vier stukken, maar twee keer doorlopen. We zien dat
maar vier waarden gebruikt worden welke ook in de tweede rij voorkomen.

De vierde rij wordt gegeven door:

'lC2'I'/N) '0'3 ... .j(2lr!N) '1'3 -j(2'I'/N) '2' 3 ·j(2'I'/H)· (101-1) '3e .. ,e , e , ..., e

Plaatsen we deze waarden in de eenheidscirkel, dan wordt deze cirkel 3 keer
doorlopen. We zien dat aIle waarden voorkomen, maar niet zo mooi in volgorde als
in de tweede rij. Dit kunnen we doen voor aIle rijen. En zien hierbij dat maar acht
verschillende waarden voor WH mogelijk zijn. Willen we dus een N-punts DFf
uitrekenen, dan is het voldoende om 3N getallen bij dit proces te betrekken.



Waarom een multi-processorsysteem ?

(N complexe en N reele getallen.) We zien ook dat een DFf niet meer is dan een
vector-matrix vermenigvuldiging, en hoe we deze moeten implementeren in een
parallel systeem hebben we reeds besproken.

2.3.1 BEPALING WAARDEN BIJ VERMENIGVULDIGING ELEMENTEN

21

Zoals we juist gezien hebben, hebben we aan N complexe getallen genoeg om de
betreffende matrix op te kunnen bouwen. Willen we elke rij vector vermenigvuldiging
door een slave uit laten voeren, dan moet deze slave de juiste waarden van deze rij
kunnen bepalen. Deze elementen zijn opgeslagen in het geheugen van deze slave.
Nemen we aan dat N complexe getallen opgeslagen zijn in opeenvolgende geheugen
plaatsen: 1 plaats voor een complex getaL Zo'n plaats duiden we aan met een adres.
Op de adressen 0 tim N-1 zijn dus de complexe getallen opgeslagen overeenkomstig
de eenheidscirkel linksom. Willen we nu de elementen Evan een rij R en E van de
vector vermenigvuldigen, dan moet het volgende adres bepaald worden: (R*E) mod
N.

Nemen We N=8 (8-punts DFT);
Op de adressen 0 tim 7 staan de hierbij behorende compJexe getallen:

adreswaarde adres waarde
o 1 + jO 4 -1 + iO
1 Y2 2 + iY2 2 5 -lh 2 - jlh 2
2 0 + i1 6 0 - jl
3 -~ 2 + j~ 2 7 lh 2 • jlh 2

.De eerste rij wordt opgebouwd wt N elementen 0.1.: (R*E) mod N.
R=O; E=O..N-l = 0..7
rijelementadresseo: 0, 0, 0, 0, 0, 0 ,0 ,0.

Voor de tweede rij: Voor de derde rij:
R=1; E=O..N-l = 0..7 R=2; E=O..N-l = 0..7
rij elementadresseo: 0, 1,2,3,4,5 ,6 ,7. rii eJementadressen: 0,2,4,6,0, 2, 4 ,6.

Voor de vierde rij: enz.
R=3; E=0..N-1 = 0..7
rij elementadressen: 0, 3, 6, 1, 4, 7, 2 ,5.

... :'> ....

Men kan dus zo de adressen van de te vermenigvuldigen matrix-elementen bepalen
en een groot geheugengebruik vermijden (wanneer men de gehele matrix over wil
dragen). Men kan hierna dus de betreffende elementen verzamelen en
vermenigvuldigen met de vector.

••••

..:
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2.4 FAST FOURIER IRANSFORMATIE

2.4.1 RET PRINCIPE VAN DE FFT

We beschouwen het geval waarbij N een gehele macht van 2 is, dus N = 2v
• We

kunnen van G(k) in twee stukken ontbinden:

N/2-1·N/2-1
G(k) = :Eg(2r) (WN'y'" +W/:E g(2r+ 1) (~)"'lt =

J=O r=O

N/2-1
WN"":E g(2r+ 1) (WN/Srk

r=O

N/2-1
G(k) =t g(2r) (WN/S.... +

...•. r=O

·N-l
:Eg(n) W~/*= 1: g(n) WN-uk + :E g(n)W~''*=

)0=0 ····.···.·.·.....even waarden ..... oneven waar<.len

iGtk) ~ ,I~~;~~II~M~i~~1i~'~)wr'~ =i
l'=O,r=O ..

G(k) = A(k) +WN""*B(k).

Hierbij zijn A(k) en B(k) de N/2 punts DFT's van de even-genummerde punten van
de originele rij respectievelijk de onevengenummerde punten. Ofschoon k over N
waarden loopt behoeven A(k) en B(k) slechts voor k = 0,1,..,N/2-1 berekend te
worden daar zij periodiek zijn met een periode N/2. In het figuur 2.07 is het signaal
stroom-schema van de berekening m.b.v. bovengenoemde ontbinding geschetst.

~a)

9(1)
~2)

!iN-I)

,
/

N-PUNT efT

f{O)
f{1)
f{2)

f{N-1)

Figuur 2.07. De directe berekening vergt N2

vennenigvuldigen en optelling.
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Ontbinding levert:
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g(0)
g(2)
g(4)

g(N-2)

g( 1)
g(3)
g(5)

g(N-1)

N/2-PlMS OFT

N/2-PUNTS OFT

f----::;~.l.-....e:-----------Jt-- __ ((O)

f-------?~____..:....,--------~<-r---C{1)
f--":;;~L..e;~ -------h'r--- C{2)

f----::;~~~L..-~----,L-~__r~~~-__ ({N/2)
f-------?~L-.4'+_-__;>E---*_----'..,+----({N/2+1)
1------;~.I..-4'----_r_~--T---->, ------ ((N/2+2)

I------;~~'---___;~--"""'--__- __ ({N/2+ i)

f-------?~~':__-------------((N-1)
8(N/2-1)

Figuur 2.08. Ontbinding van een N-punt DFT in 2 Nl2-punts DFTs.

Met deze ontbinding vergt de berekening N2/2 + N vermenigvuldigingen en
optellingen tegen N2vermenigvuldigingen en N(N-l) optellingen zonder deze
ontbinding. Hetgeen voor N >2 dus voordelinger is dan de directe berekening. We
zien dat het combineren van de N/2 punts DITs gebeurt met z.g. vlinders
(butterflies) zoals hieronder geschetst:

ACI)~'_I C(i)

~ '.
11(1) _ ~ ~_-------"----- O;:NlZ.I)

~::: .: :><: ~~''''
Figuur 2.09. Grafische voorste//ing van de v/inders.

Met W ·(N/Hi) = W .N/2W ·i = _W .j zienN N N N
we dat per vlinder slechts een
vermenigvuldiging nodig is, zoals
hiernaast geschetst is.
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.. ..

OpmefJdrig.~DevlirU:ierstnJcturen zijn stroom-schema~. vooFde V·l')lgE~iidle) )
... . ·vergelijldngen: .. . ...

':-:-:-.". .", :-. ."

(1(,)=34 (i)+WN"'B(i)
." ><., ::::. \:.'::: '<'::'-::" " -.... ." "'.

G(NI2+i) ::; A(i) + WN"(N/2+iiB(i) = A(i)- WN''B(i)

Aangezien het ontbinden van de N-punts DFf in twee N/2-punts DFf's
rekenvoordelen biedt, ligt het voor de hand om de N/2-punts DFf's weer in twee
stukken te ontbinden. Dit proces kan steeds worden voortgezet (bedenk N =2Y

) totdat
we op 2-punts DFf's terecht komen.

In het algemene geval, met N ::; 2v rekentrappen en in iedere trap zijn N/2
vermenigvuldigingen en N optellingen nodig. In totaal zijn voor de FFf dus N
log2(N) optellingen en N/2 log2(N) vermenigvuldigingen nodig. (Bedenk dat geldt
v::; log2(N».

De FFf levert dus een aanmerkelijke besparing op in rekenwerk t.o.v. de directe
berekening van de DFf. Hoe groter de waarde van N hoe groter de besparing is. Ter
illustratie vergelijken we het aantal vermenigvuldigingen die nodig zijn bij de FFf en
bij de directe berekening voor N ::; 8, N ::; 256 en N ::; 1024.

Tabel I Vergelijking van directe berekeningen van DFf en FFf

Bij FFf Bij directe methode Besparing FFf

N=8
N=256
N=t024

12
1024
5120

64
65.536

1.048.576

5,3 x
64 x
205 x

2.4.2 FAST FOURIER TRANSFORMATIE IN MULTIPROCESSOR OMGEVING

We zien dat bij een N-punts FFf de bewerkingen in B bewerkingsstappen worden
uitgevoerd waarin N =28

• Hiermee wordt bedoeld dat B vlinderkolommen nodig zijn
voor het verkrijgen van het resultaat. We zien ook dat het aantal vlinders in de B
verschillende kolommen altijd gelijk is, n.l. N/2. Een vlinder doet de bewerking altijd
op twee getallen, dus we hebben N/2 vlinders nodig per kolom bij een N-punts FFT.
We hebben K kolommen, waarbij 2K

::; N. In het totaal hebben we dus K*(N/2)
vlinder-berekeningen uit te voeren. Wanneer we nu voor iedere vlinderberekening
een processor ter beschikking hebben, dan kunnen we in hardware de vlinders met
elkaar verbinden. Deze oplossing is echter zeer duur aan processoren, voor een 1024
punts FFf hebben we 5120 processoren nodig. Dit is een niet reeel getal. Nemen we
voor iedere vlinderbewerking in een kolom een processor, dan hebben we nog steeds
512 processoren nodig. Dit is een realistischer aantal, maar financieel en gezien de
enorme bouwtijd niet haalbaar. We zullen hierna toch spreken van een processor per
vlinder, zodat het geheel wat duidelijk blijft.
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Hebben we voor iedere vlinder een processor ter beschikking, dan kunnen we in de
tijd van 1 bewerking, N/2 vlinderbewerkingen uitrekenen. Hiervoor echter dienen de
slaves voorzien te zijn van aIle benodigde data. Wanneer na de eerste
vlinderbewerkingen de uitkomsten bekend zijn, moet de beschikbaar gekomen data
worden verzameld en opnieuw verzonden worden naar de processoren. Dit omdat bij
de volgende bewerkings-stap de vlinders op andere data hun bewerkingen uitvoeren.
Dit gaat zo door tot de laatste bewerkingsstap, waarna de uitkomst bekend is.

Bij de besproken methode komt een enorme datauitwisseling op gang bij iedere
bewerkingsstap. Hier komt nog bij dat telkens de plaats bepaald moet worden van de
data waarop de bewerking moet worden uitgevoerd.

2.4.3 ACHITECfUREN

Zoals eerder opgemerkt is voor iedere vlinder een processor een geschikte oplossing
van het probleem. Nemen we als voorbeeld een 8 punt FFf. Hiervoor hebben we
dan 12 processoren nodig welke met elkaar zijn verbonden als in figuur 2.10.

Figuur 2.08. Berekening van een 8-punts FFT
met 12 processoren.

We zien dat processor 1 met processor 5 en 6 is verbonden, 2 met processor 5 en 6,
3 met 7 en 8 enz.. Let weI de structuur is die van een vlinder, maar stellen
dataoverdrachten voor van en naar een processor. We zien dat iedere processor
hooguit met 4 andere is verbonden. Van 2 van deze processoren ontvangt de
processor data, en naar twee moet hij data verzenden wanneer zijn uitkomst gereed
is gekomen. Wanneer we echter 1 FFf moeten uitrekenen staan telkens 8
processoren niets te doen: de eerste stap wordt tegelijk uitgevoerd door de
processoren 1 tim 4, processoren 8 tim 12 hebben nog geen data waarop zij de
bewerkingen kunnen doen. Bij de tweede stap werken aIleen de processoren 5 tim 8,
en in de derde stap de processoren 9 tim 12. Deze oplossing is alleen rendabel
wanneer continu FITs moeten worden uitgevoerd. Zodat men optimaal gebruik van
de processoren kan maken. Dan namelijk bewerken de de eerste 4 processoren data
van telkens een nieuwe FFf, de volgende 4 processoren bewerken dan data van de
eerste stap van de vorige FFf enz.. Wanneer dus veel FITs moeten worden uitge
rekend, kunnen we gebruik maken van een dergelijke architectuur. Maar zoals eerder
gezegd hebben we een zeer groot aantal processoren nodig welke met elkaar moeten
worden verbonden. Dit is een irreele oplossing voor een FFf van 1024 punten.
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Wanneer we voor een N punts FFf N/2 processoren kunnen gebruiken, dan kan
iedere processor de bewerking op zich nemen van een vlinder in een kolom. De
eerste processor berekent dus de uitkomst van iedere eerste vlinder in elke kolom.
Willen we dan de gehele uitkomst van een N punts FFf verkrijgen dan moeten we K
stappen door lopen waarbij N= 2K

• Dit houdt dus een enorme gegevensstroom in en
zoals we reeds eerder hebben gezien, komt hiervoor een 'master-slave' configuratie
als multiprocessor systeem voor in aanrnerking. Deze configuratie zal hier niet verder
worden besproken.

Een andere oplossing van het probleem zullen we nog weI noemen. Deze komt
echter aIleen maar in aanrnerking wanneer veel FITs moeten worden uitgevoerd. Bij
de eerste oplossingsmethode hebben we de gehele structuur geent op vlinder
structuren van een FFf. Hierdoor ontstond een overzichtelijk geheel, waarbij aIleen
het aantal processoren te groot was. Alle bewerkingen zijn zeer eenvoudig, ieder
processor heeft aIleen tot taak een vlinderbewerking uit te voeren en de data te
verzenden. Iedere tijd benodigd voor een vlinderbewerking kan er een FFf uitkomst
gereed komen, als continu FITs worden aangeboden. Bij de tweede oplossing hoeft
iedere processor nag steeds maar een vlinderbewerking uit te voeren, maar hier is de
tijd dat de gehele FFf is uitgerekend met een factor K, met N= 2K

, toegenomen,
omdat iedere keer de uitkomsten weer terug moeten worden gegeven aan de
processoren (aIleen in andere volgorde) zodat de volgende stap kan worden
uitgevoerd.

Een derde oplossing is het gebruik maken van K processoren, met N = 2K
, en iedere

processor N/2 vlinderberekeningen te laten doen. Dit zijn dan de vlinderbewerkingen
van een stap. Hierna wordt de uitkomst verder gegeven aan de volgende processor
welke opnieuw aIle bewerkingen van de 2e stap op zich neemt enz. Ook hier is het
noodzakelijk dat continu FITs moeten worden uitgerekend, omdat anders maar 1
van de K processoren werkt.

Samenvattend kunnen we zeggen dat ook hier de 'master-slave' configuratie de meest
voorhanden structuur is. Ret werk wordt over aIle processoren verdeeld, of er nu een
of meerdere FITs moeten worden uitgerekend.
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2.5 lWEE-DIMENSIONALE FAST FOURIER TRANSFORMATIE
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De FFf wordt gebruikt voor bewerking van een-dimensionale signalen. Er zijn echter
ook toepassingen waarbij de een-dimensionale FFf niet toereikend is. Denk hierbij
aan (twee-dimensionale) beeldbewerking en antenne analyses. We zuBen zien dat
veeI van de technieken gebruikt bij de een-dimensionale FFf te gebruiken zijn bij de
twee-dimensionale FFf.

2.5.1 lWEE-DIMENSIONALE FOURIER TRANSFORMATIE

Een twee-dimensionale functie h(x,y) heeft een twee dimensionale Fourier
getransformeerde H(u,v) gegeven door:

.. :

r r
·H(u,v) = I I h(x,y) e"j2I'(wt+'Y)dx dy

J J

.:•..:.. > .
.. :..: : .

De twee-dimensionale Fourier getransformeerde H(u,v) kan gezien worden als twee
opeenvolgende een-dimensionale transformaties. Hiervoor wordt de vergelijking
geschreven als:

t .. r
H(u,v) = Ie-Jir'Y [ I h(x,y) e-j2l'wt dx ] dy

J J

We zien dat de term tussen rechte haken een een-dimensionale Fourier transformatie
van h(x,y) naar x is. We definieren:

r ,
Z(u,y)=lh(x,y) e"J2I'wt dx

J
.. :: ... ::.:.:..

Zo kan dan H(u,v) worden geschreven als:

rI Z(u,y) e"j2l''Y dy
J

We zien dat H(u,v) de een-dimensionale Fourier getransformeerde van Z(u,y) naar y
is. We kunnen hieruit concluderen dat de twee-dimensionale Fourier getrans
formeerde H(u,v) berekend kan worden uit twee opeenvolgende een-dimensionale
Fourier transformaties.
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2.5.2 lWEE·DIMENSIONALE FIT'S

We hebben gezien dat een twee-dimensionale Fourier transformatie kan worden
geschreven als twee opeenvolgende een-dimensionale Fourier transformaties. Deze
werkwijze kunnen we ook toepassen bij de twee-dimensionale fast Fourier trans
formatie. We nemen aan dat de twee-dimensionale functie h(x,y) gesampled is in de
x richting met intervaltijd T. en in de y richting met intervaltijd Tr Dit resulteert in
de bemonsterde functie h(pT.,qTy), met p = O,l,..,N-l en q = O,l,..,M-l. Analoog aan
de een-dimensionale FFf, kan de twee-dimensionale FFf geschreven worden als:

..:.. :. ". :

>} .}} ...} M·IN.l .
H.(ri/····NTumJ·.MT....) =1:[.. t h( t T )·e,j2Wap/N ] e-j2lfmq/M

... •.. y . .. • p ",qy... . ·}q=O ... p=O .

p ==O,l,..,N-l n =O,l,..,N-l
q =O,l,..,M-l m= O,l,..,M-l

Merk op dat de term tussen rechte haken een een-dimensionale discrete Fourier
transformatie van een data-array met index p voorstelt. Om te zien wat de term
tussen de rechte haken voorstelt, rekenen we M een-dimensionale transformaties uit:
een voor elke q, met q = O,l,..,M-1. Dit voor het data array met index p. Wanneer
we deze FFf resultaten Z(n/NT.,q/Ty) noemen, dan gaat bovenstaande vergelijking
over in:

M-l
H(n/NT.,m/MTy) =!: Z(n/NT.,qTy) e-i2t'mq/M

q=O

n = O,l,..,N-l
q = O,l, ..,M-l m =O,l,..,M-l

H(n/NT.,m/MTy) wordt berekend uit N een-dimensionale discrete Fourier
transformaties, elk van het data array met index q. We zien dat een twee
dimensionale discrete Fourier transformatie kan worden bepaald uit de berekening
van een-dimensionale discrete Fourier transformaties: eerst op de functie h(pT., qTy),

met p = O,l,..,N-l voor elke q; met daarna N een-dimensionale transformaties op de
functie Z(n/NT.,qTy), met q = O,l,..,M-l voor elke n = O,l,..,N-l.

2.5.3 1WEE·DIMENSIONALE FIT IN EEN MULTI·PROCESSOR OMGEVING

We hebben gezien dat de twee-dimensionale FFT in twee grove stappen moet
worden bepaald. We bepalen als eerste van iedere rij de (een-dimensionale) FFT.
De resultaten worden opgeslagen in rijen van een matrix. Als tweede moeten van de
kolommen van de matrix waar in de resultaten zijn geplaatst eveneens de (een
dimensionale) FFT worden bepaald. We kunnen de processoren nu op twee
manieren inzetten:



Waarom een multi-processorsysteem ? 29

1) De processoren werken parallel aan een (rij of kolom) FFf.
2) De processoren bepalen elk voor zich een FFf van een rij of kolom.

De eerste oplossing is de standaard procedure besproken in paragraaf 2.4. We voeren
deze procedure N+M keer uit. een keer voor iedere rij en kolom.

Bij de tweede methode neemt iedere processor een complete FFf voor zijn rekening.
Dit houdt in dat processor 1 de FFf van rij 1 bepaald. processor twee de FIT van rij
2. enz.. De beide methoden verschillen alleen in programmatuur. Daar standaard
procedures van N-punts FFf beschikbaar zijn. hoeft men alleen de programmatuur
voor verdeling van de data te schrijven.

Wanneer we een groot aantal processoren ter beschikking hebben, kunnen we nog
een andere architectuur gebruiken voor het oplossen van dit probleem. We kunnen
bij de tweede methode de opdracht aan iedere processor op zich weer uitsplitsen
over een aantal processoren. We krijgen dan een architectuur die er als voIgt uit ziet:

I computer I
II

I MASTER I

II
II II II II

SLAVE SLAVE • •• •• SLAVE SLAVE
1 2 p-1 P

II II II II
II II II II II

SLAVE • • SLAVE SLAVE SLAVE •• SLAVE
1.1 low p.1 p.2 p.w

Figuur 2.11. Een altematieve architectuur voor het oplossen van een twee-dimensionale FFT.

De oplossing is echter niet reeel omdat niet over zo·n groot aantal processoren kan
worden beschikt. De standaard ·master-slave configuratie komt ook hier in
aanmerking met geschikte programmatuur.

2.6 TOEPASSING VAN DE lWEE-DIMENSIONALE FIT

Voor experimentele doeleinden is op de afdeling Theoretische Electrotechniek
behoefte aan een mogelijkheid tot de snelle verwerking van een twee-dimensionale
FFf op een twee-dimensionaal beeld. Dit beeld wordt gevormd door 512 rijen van
512 pixels. Iedere pixel heeft een grijswaarde aangeduid met een waarde tussen 0 en
255. We zullen hierna een configuratie bespreken waarmee we dit probleem
proberen op te lossen.
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2.6.1 HARDWARE

Rea/isatie van een multi DSP systeem voor vectorberekeningen.

Zoals we reeds gezien hebben bij de bespreking van het vorige hoofdstuk is een
realiseerbare hardware oplossing voor de snelle verwerking van een (tweedimen
sionale) FFf, een master-slave configuratie van processoren. We hebben deze
configuratie nog eens weergegeven in figuur 2.12.

computer

II
werkverdeler:

MASTER

II

II II II
proc. : proc. : ••••• proc. : proc. :
SLAVE SLAVE SLAVE SLAVE

1 2 p-l P

Figuur 2.12. Grafische voorste//ing van de indirecte werkverde/ing.

Een probleem dat komt kijken bij de verwerking van beelden, is het grote geheugen
verbruik van het plaatje en van de tussen resultaten. Hebben we een beeld van 512 *
512 pixels met grijswaarden tussen 0 en 255, wat weergegeven kan worden met 8 bits,
dan hebben we 256 Kbyte geheugen nodig om alleen al de 512 beeldlijnen op te
slaan. Daar we niet de beschikking hebben over 512 processoren zodat we elke
processor de bewerking van een lijn (kolom) kunnen laten uitvoeren en we dus de
beschikbare data dus niet kunnen verdelen over de diverse processoren, hebben we
dus naast het standaard geheugen van master en slaves een groot geheugen nodig om
de beeldlijnen en tussenresultaten in op te slaan. Dit geheugen plaatsen we bij de
master omdat deze de werkverdeling voor zijn rekening neemt en ook de resultaten
van de slaves opvraagt. Schematisch wordt de hardware configuratie als voIgt
aangepast (zie figuur 2.13):

De in figuur 2.13 weergegeven hardware configuratie is een oplossing voor het
parallel uitvoeren van matrix-vector vermenigvuldigingen, oplossen van vergelijkingen
en het berekenen van FITs. Hiernaast zijn nog tal van andere berekeningen met
deze configuratie parallel uit te voeren. Hiervoor moet het betreffende probleem
worden geanalyseerd en bekeken worden hoe een parallelle implementatie van dit
probleem tot stand kan komen.
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computer

II
extra geheugen = werkverdeler:
voor opslag MASTER
beeld e.d.

II

II II II II
proc. : proc. : •••• proc. : proc. :
SLAVE SLAVE SLAVE SLAVE

1 2 p-l P

Figuur 2.13. Voorste//ing een master-slave systeem met extra geheugen voor beeldbewerking.

2.7 SAMENVATTEND
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Het systeem dat we moeten realiseren houdt in het ontwerp van een master
processor-systeem welke kan communiceren met een personal computer. De master
moet de beschikking kunnen krijgen over een groot geheugen zodat databestanden
van redelijke omvang direct voor de master bereikbaar zijn. Hiernaast moet een slave
worden ontworpen welke geheel door de master kan worden bestuurd. De master
moet een of meerdere slaves tegelijk kunnen adresseren zodat tegelijkertijd meerdere
slaves van dezelfde data of programmatuur kunnen worden voorzien. Bij dit alles
komt de programmatuur welke de diverse communicatie-mogelijkheden tussen
computer en master en master en slaves mogelijk moet maken. Hiervoor zal men een
zodanige basis moeten leggen zodat andere software gebruik kan maken van deze
procedures om communicatie tussen de diverse onderdelen mogelijk te maken.
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3 PROCESSORKEUZE
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In het vorige hoofdstuk hebben we reeds vermeldt dat wanneer we gebruik maken
van speciale rekenprocessoren we de uit te voeren berekeningen nog sneller kunnen
verwezenlijken. We zullen hier kort de te stellen eisen waaraan de processor moet
voldoen noemen en de processorkeuze toelichten.

301 EISEN MoBoTo DE PROCESSOR

De besproken berekeningen welke parallel gelmplementeerd moeten worden zijn
allen van dien aard dat vermenigvuldigen, delen, optellen en aftrekken de hoofdmoot
vormen van de bewerkingen. Ret optellen en aftrekken is een simpele operatie, maar
het vermenigvuldigen en delen zijn veel complexere berekeningen. Wanneer een
processor deze operaties snel kan uitvoeren is een grote tijdwinst te behalen.
Riermee hebben we onze eerste eis:

- Vermenigvuldigingen en delingen moeten mel uit te voeren zijn.

Daarnaast hebben we gezien dan een enorme hoeveelheid data moet worden
verzonden van computer naar het parallelle systeem en omgekeerd, maar ook binnen
het systeem tussen master en slaves. Wanneer de te kiezen processor dit op een
snelle manier kan verwezenlijken, is ook hier weer een grote tijdwinst te behalen.
Riermee hebben we onze tweede eis:

- Transport van gegevens tussen computer en processoren moe! op een melle manier te
verwezenlijken zijn.

Een derde eis betreft de kloksnelheid waarop de processor kan werken. Bij een
hogere snelheid worden de berekeningen sneller uitgevoerd.

- De kloksnelheid waarop de processor kan werken moet zo groot mogelijk zijn.

Deze drie eisen zijn de belangrijkste eisen waaraan de processor moet voldoen.

302 ENKELE PROCESSOREN

Wanneer we een keuze moeten maken uit de grote hoeveelheid voorhanden
processoren kijken we eerst naar de processoren welke gebruikt worden in de
modernere personal computers. Dit zijn de processoren van INTEL: 8088, 80286,
80386 en de processoren van Motorola 68000, 68010 en 68030. Deze processoren
echter vallen bij de eerste eis al af. Ret berekenen van vermenigvuldigingen is een
tijdrovende zaak, daarnaast hebben ze ook niet de mogelijkheid om direct grote
hoeveelheden data snel te verplaatsen.

Willen we aIle drie de eisen verwezenlijkt zien, dan komen we uit op de zogenaamde
signaal-processoren. Dit zijn processoren welke al de genoemde eisen in zich hebben.
Ze worden daar gebruikt waar zeer snelle databe- en verwerking nodig is. Men kan
hierbij denken aan beeldbewerking, filteren van signalen, regelingen van systemen
etc. Uit het grote aanbod van deze processoren is gekozen voor de TMS320C25 van
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Texas Instruments. Dit omdat deze processorfamilie op de afdeling E.T. redelijk
bekend is. Daarnaast is een ontwikkelsysteem voor deze processor sinds kort
voorhanden.

3.3 DE TEXAS INSTRUMENTS TMS320C25 DIGITAAL SIGNAAL
PROCESSOR

De TMS320 familie van 16/32 bit single-chip digitale signaal processoren combineren
de flexibiliteit van een hoge-snelheid controler met de numerieke mogelijkheden van
een array processor. Hiermee wordt een goedkoop alternatief geboden voor op maat
gesneden VLSI en multichip processors t.b.v. signaal processing. We zullen hiema
een aantal aspecten van de processor naar voren brengen welke voor ons ontwerp
van belang zijn. Daamaast zullen een aantal algemene zaken worden besproken over
hoe de processor werkt.

3.3.1 ALGEMENE BESCHRI.IVING

De combinatie van de TMS320's Harvard-achtige architectuur (verschillende
programma- en databussen) en zijn speciale digitale signaal processing (DSP)
instructie set leveren snelheid en flexibiliteit om een processor familie te maken
welke 10 miljoen instructies per seconde (MIPS) kan afhandelen. De TMS320 familie
haalt deze snelheid door bepaalde functies in hardware te implementeren in plaats
van in software. De TMS320C25 is geschikt om veel instructies in 100 ns. cyclus tijd
af te handelen. De belangrijkste aspecten rondom deze processor zijn hieronder
weergegeven:

- 100 ns. Instructie cyclus tijd.
- 544 woorden programmeerbaar on-chip data RAM
- 4K woorden on chip programm ROM
- 128K woorden data-/programmageheugen (64K data-/64K programmageheugen)
- 32-bit ALU/accumulator
- 16 x 16 bit parallelle vermenigvuldiger met 32-bit produkt.
- Een vermenigvuldig/optel-instructietijd van een instructie cyclustijd.
- 'Repeat' instructies voor efficient geheugengebruik en versnelde programma-

afhandeling.
- Block-move's tussen data- en/of programmageheugen.
- 16 input en 16 output adressen.
- Globaal datageheugen interface.
- Concurrent DMA.
- Instructies voor adaptief filteren, FITs, convoluties e.d..

3.3.2 TMS320C25 PINOUTS

In bijlage 1 is pinout van de PGA behuizing van de TMS320C25 en van de PLCC
behuizing van de TMS320C25 gegeven. Ook voor de pinbeschrijving wordt verwezen
naar deze bijlage. Daar in het vervolg een aantal signalen met naam worden
genoemd, zullen we de belangrijkste hiervan toch vermelden.
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Tabel 3.01. Korte beschrijving van de belangrijkste signalen op de TMS320C25.

SIGNAAL ··BESCHRlJVING
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HOLDn

·STRBn
BRn

ROLDAn
JNTxn
RSn
XF

A 15.S40 · iorfJIlelle..dmeibus voor..htem.programma-~ ·daia-•••~ •.·1/0••~bietL ••••(ri~~~} · .
D15..DO <J:iualle//e databus voorextem programma-, data- enl/O gebied ;(I1'lgqng,/lJit8ank) <

DSn ·~~:&s~:rf~n (f1:;::ijignaal: wordt fUtief wanneerhet datageheuge12~<C .

·PSn)"rogrammageheugen ieleetie signaal: wordt fUtie!tvanJieerhetprogi'ilmmageheUge,.
·wbrdt gea(./resseerd. (lJitgang) . .. .. .. . <>

lsnki:~~?erYlt,u(t;;~~~itgnaa/: wordtfUtieJwanneerhet I/O adresse1'lgeb'ed~ordt

READY ..···....Data Ready input. Indiceert oj een exteme bouwsteen klaar is.om datate ontvqntenblt~
<versturen. Ready =0 indien een bouwsteen niet gereed is,ready=l.wanneeideitWefi>

.. . ..> ...••.... gereed is.Jlngang) ... . .... . ..........> .<. ....</i

····.· ..RlWn ·.· ···· ·.~~~rt:e:~~~nl"=di~e~~h1;r~fiJ:e~ ..~u;:::,g9i[.ore~ ..~tge\aetd ..~~~ ..~ .
Strobe signaal: allijd hoog behalve wanneerbij een exteme buscycfus;(IJitgtlhgy ....../ ..
BilsRequest signaal: wordt laag wanneer het globale geheugenwordt QOflgespr()lfeti ..· .
(Uitgilng) . .
Hold input. ·Wanneerlaag, de TMS320C25plaatst de betreffende signalen in haag
impeddntie. (Ingang)
Hold fUknowledge signaal. (Uitgang)
Exteme intenupt lijnen. (Ingang)
Reset ingang. (Ingang)
Extemal Flag output. Uitgang voor algemeen gebrnik. (Uitgang)

3.3.3 GEHEUGEN ORGANISATIE

De TMS320C25 heeft een totaal van 544 16-bit woorden RAMgeheugen aan boord.
Hiervan zijn 288 woorden altijd data RAM en de overblijvende 256 woorden kunnen
worden geconfigureerd als datageheugen of programmageheugen. De TMS320C25
bezit verder nog 5 K woorden uitschakelbaar programma ROM. Hiernaast heeft de
TMS320C25 de mogelijkheid extern nog 64K woorden datageheugen en 64K woorden
programmageheugen te adresseren. Het Input/Output gebied is 16 woorden groot en
kan voor aansturing van bepaalde bouwstenen dienen. In dit hoofdstuk wordt kort
ingegaan op diverse mogelijkheden omtrent het geheugen gebruik.

3.3.3.1 DATAGEHEUGEN

De 544 woorden on-chip data RAM zijn verdeeld in drie blokken (BO, B1 en B2),
zoals te zien is in figuur 3.01. Van de 544 woorden zijn 256 woorden (blok BO)
configureerbaar als data- of als programmageheugen met behulp van de hiervoor
bestemde instructies: CNFD en CNFP (configureer blok als datageheugen en
configureer blok als prograrnrnageheugen). De overblijvende 288 woorden (blokken
B1 en B2) zijn altijd datageheugen. Een datageheugen van 544 woorden stelt de
TMS320C25 in staat intern een data array van 512 woorden te be- en verwerken,
terwijl er nog 32 geheugenplaatsen over zijn voor opslag van diverse variabelen.
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Figuur 3.01. Mogelijke geheugenindelingen bij de TMS320C25.

De TMS320C25 kan totaal 64K woorden datageheugen aansturen. Het interne data
geheugen en interne geresezveerde plaatsen zijn ondergebracht in de onderste lK
woorden van het datageheugengebied. Het datageheugen is rechtstreeks uitbreidbaar
tot 64K woorden terwijl op volle snelheid kan worden gewerkt. Een READY
ingangs-signaal is aanwezig om communicatie mogelijk te maken met langzamere
geheugens.

3.3.3.2 PROGRAMMAGEHEUGEN

Intern RAM, ROM of extern programmageheugen kan worden gebruikt voor
programma opslag op volle snelheid zonder waitstate. De READY ingang kan
worden gebruikt wanneer gebruik wordt gemaakt van langzame geheugens. Totaal is
64K woorden geheugen ruimte beschikbaar. Intern RAM blok BO kan worden
aangewezen als programmageheugen met de instructie CNFP (configureer blok als
programma- geheugen).

3.3.4 GEHEUGEN.INDELING

De TMS320C25 voorziet in drie verschillende adres gebieden voor programma·
geheugen, datageheugen en input/output. Deze drie gebieden worden aangewezen
door de signalen PSn, DSn en ISn (programma, data en I/O select). De PSn, DSn,
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ISn en STRBn signalen zijn alleen actief wanneer extern geheugen wordt
geadresseerd. Programma/data blok BO (256 woorden) bevindt zich in pages 4 en 5
van het data gebied wanneer dit is aangewezen als datageheugen en van adres FFOO
tot FFFF als het is aangewezen als programma RAM. Hierbij is een 'page': 128
woorden. Blok B1 bevind zich op pages 6 en 7, terwijl blok B2 zich in de bovenste 32
woorden van page 0 bevindt. De rest van page 0 wordt gebruikt voor registers en
voor interne doeleinden. Pages 1 tim 3 worden ook voor interne doeleinden gebruikt.
De plaatsen welke worden gebruikt voor interne doeleinden mogen niet worden
gebruikt voor opslag van data.

3.3.5 GLOBAL MEMORY

Voor multiprocessor applicaties (maar ook voor andere toepassingen zoals we zullen
zien) heeft de TMS320C25 de mogelijkheid om globaal datageheugen aan te sturen
en met dit geheugen te communiceren via BRn (Bus Request) en READY controle
signalen. Globaal geheugen is geheugen wat wordt gebruikt door meerdere
processoren. Daarom mag niet iedereen zomaar in het geheugen lezen en schrijven.
Dit moet gecontroleerd gebeuren. Wanneer globaal geheugen gebruikt wordt, wordt
het data-adresbereik verdeeld in een lokale- en globale sectie. Het lokale gedeelte
wordt door de processor gebruikt voor individuele functies, het globale gedeelte
wordt gebruikt voor communicatie met andere processoren.

Een memory-mapped globaal geheugen allocatie register (GREG) wijst een gedeelte
van het TMS320C25 datageheugen aan als globaal geheugen. GREG welke
aangesproken wordt via datageheugen adres 5 is een acht bits register verbonden met
de laagste acht bits van de interne data bus. De bovenste acht bits van
geheugenplaats 5 bestaan niet en worden gelezen als enen.

De inhoud van GREG bepaald de grootte van het globale geheugen. De toegestane
waarden in GREG en overeenkomstige globaal geheugen adressen zijn weergegeven
in tabel 3.02. LET OP ! Waardes anders van de in de tabel vermeld, leiden tot een
gefragmenteerd gebied.

Tabel 3.02. G/obaa/ geheugeninde/ing bij de toegestane waarden in het GREG-register.

LOCAAL (;EHEUGEN GLOBAAL GEHEUGEN .......... <..
GREGWAARDE GEBIED #PLAATSEN GEBIED #PLNtTsEN············

··OOOOooXX·· O..FFFF 65.536
10000000 0..7FFF 32768 8000..FFFF 32.768

.11000000 O..BFFF 49.152 CooO..FFFF 16.384
11100000 O..DFFF 57.344 EOoo•.FFFF 8.192
11110000 O..EFFF 61.440 FOOO.•FFFF 4.096
11111000 O•.F7FF 63.488 F800..FFFF 2.048
11111100 O..FBFF 64.512 FCoo..FFFF 1.024
11111110 O..FDFF 65.024 FEOO..FFFF 512
11111111 ··.O..FEFF 65.280 FFoo..FFFF 256
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Wanneer een datageheugenplaats wordt aangesproken in het globale geheugengebied,
dan word BRn met DSn actief gemaakt om het systeem duidelijk te maken dat de
processor in het globale geheugen gebied wil lezen of schrijven. Externe logica moet
deze vraag toestaan door het READY signaal hoog te maken. Zolang het READY
signaallaag is, worden wait-states uitgevoerd.

3,3,6 DATAVERPLAATSING IN HET GEHEUGEN

De TMS320C25 voorziet in instructies welke blokken data in het geheugen
verplaatsen. De BLKD instructie verplaatst een blok binnen het datageheugen en de
BLKP instruetie verplaatst een blok van programma- naar datageheugen. Met de
'repeat' (herhaal) instructie (RPT/RPTK) worden de BLKD/BLKP instructies
efficiente blok transport instructies. De TBLR/TBLW (table read/write) instrueties
verzorgen datauitwisseling tussen programma en datageheugen. TBLR wordt gebruikt
om een woord van programma- geheugen naar datageheugen te verplaatsen. TBLW
wordt gebruikt om een woord van datageheugen naar programmageheugen te
verplaatsen.

3,3,7 DE HOLD FUNCTIE

De TMS320C25 ondersteunt 'Direct Memory Access' (DMA) voor zijn externe
programma-, data- en I/O gebied. Voor deze functie zijn twee signalen beschikbaar:
HOLDn en HOLDAn. Met deze signalen kan een ander systeem de beschikking
krijgen over de bussen van de processor. Wanneer een HOLDn signaal wordt
ontvangen, bevestigd de processor dit met het laag maken van het HOLDAn signaal.
De processor plaatst dan de adres- en databussen alsmede de controlesignalen (PSn,
DSn, ISn, R/Wn en STRBn) in hoog-impedantie. De seriele poort uitgangen, DX en
FSX, worden niet bei'nvloed door HOLDn. Wanneer midden in een multicycle
instructie HOLDn actief wordt gemaakt, dan wordt deze instructie eerst afgemaakt
voordat de processor in HOLD-mode gaat. Na deze instructie worden de betreffende
signalen in hoog-impedantie geschakeld. Dit geldt ook voor wachtcycli en de
RPT/RPTK instructies. Wanneer HOLDn inactief wordt gemaakt, wordt het
programma daar hervat waar het gebleven was. De HOLD functie van de
TMS320C25 heeft twee modes:

- Een TMS320C20-achtige mode, waarbij het programma wordt onderbroken
gedurende HOLDn actief.

- Een TMS320C25 concurrent DMA mode, waarbij de processor verder gaat zijn
interne programma af te handelen. AIle programma- en datagegevens moeten dus
in de TMS320C25 aanwezig zijn.

De mode wordt geselecteerd door het HM (Hold Mode) status register bit in de
TMS320C25. Wanneer het HOLDn signaallaag wordt en HM = 1, dan stopt de
programma executie en wordt de processor in HOLD mode geplaatst. Wanneer HM
= 0 en het programma draait van extern geheugen of er wordt extern datageheugen
aangesproken, dan stop ook de executie en wordt de processor in de HOLD-mode
geplaatst. Maar wanneer HM = 0 en het programma draait vanaf intern geheugen,
dan gaat de executie van dit programma net zolang door totdat een extern
geheugenplaats wordt aangesproken. De processor plaatst zich van buitenaf gezien
weI in de HOLD-mode, maar intern wordt het programma verder afgehandeld. We
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verkrijgen zo dus een efficienter systeem omdat de processor gewoon blijft door
werken wanneer een externe DMA operatie wordt afgebandeld. HM wordt I
respectievelijk 0 gemaakt door de SHM en RHM instructies (Set Hold Mode resp.
Reset Hold Mode).

3.3.8 INTERRUPTS

39

De TMS320C25 beeft drie externe in/uitscbakelbare interruptlijnen (INTIn, INTln
en INTOn) ter bescbikking zodat externe bouwstenen bet programma kunnen
onderbreken. Daarnaast zijn er de seriele poort interrupts RINT en XINT, de
timerinterrupt, TINT en de software interrupt-instructie (TRAP).

De prioriteiten omtrent de interrupt afhandeling zijn gegeven in tabel 3.03. De
TMS320C25 beeft een Interrupt Mask Register (IMR) voor bet in- en uitscbakelen
van de externe en interne interrupts. Een 1 in bit posities 5 naar 0 in bet IMR maakt
bet gebruik van de betreffende interrupt mogelijk mits interrupt mode bit (INTM) is
O. Het INTM is bit 9 van bet status register STO. INTM = 0 staat gebruik van de
ingescbakelde interrupts toe, INTM = 1 scbakelt alle interrupts uit. Het INTM wordt
1 gemaakt bij een interrupt acknowledge (IACKn), disable interrupt instructie
(DINT) of een reset. Het INTM wordt weer 0 gemaakt met een enable interrupt
instructie (EINT).

Tabel 3.03. Interrupt /ocaties en prioriteiten.

····lNTERRUPT
NAAM

. RSn
INTOiJ
INTln
INTln

TINT
RINT
XINT
TRAP

MEMORY
LOCATIE

o
2
4
6
8-23
24
26
28
30

PRIORlTEIT

1 (hoogste)
2
3
4

5
6
7 (/aagste)
N/A

FUNCJ1E

Extern reset signaa/
Extern gebruikers interrupt #0
Extern gebruikers interrupt #1
Extern gebruikers interrupt #2
Geres.erveefde locaties
Interne timednterrupt

.. Seriii/e poon·qntvang interrupt·
....... ·.·Seriii/e poonverzend interrupt .... .. .

.. TRAP iilStruCtifddfes

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

~
Figuur 3.02. Layout Interrupt Mask Register (IMR).
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4 ON1WERP VAN EEN MASTER·SLAVE DSP SYSTEEM

Voordat we aan een ontwerp kunnen beginnen, moeten we de eisen welke we aan
het systeem stellen duidelijk formuleren. Hierna kunnen we de afzonderlijke delen
ontwerpen zoals de master en de slaves.

4.1 EISEN M.H.T. nET SYSTEEM

4.1.1 OPHOUW VAN nET SYSTEEM

Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien is de meest passende oplossing als
voIgt weer te geven:

computer

II
extra geheugen = werkverdeler:
voor opslag MASTER
beeld e.d.

II

II II II
proc. : proc. : ••••• proc. : proc. :
SLAVE SLAVE SLAVE SLAVE

1 2 p-l P

Figuur 4.01. Schematische voorstelling multiprocessor systeem.
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We zien dat de computer rechtstreeks is verbonden met de master. Dit houdt in dat
aIle gegevens welke moeten worden uitgewisseld via de master lopeno Hiervoor moet
dus een communicatie-voorziening aanwezig zijn. Dit is in hardware te
implementeren. Het enige nadeel hieraan is dat het transport van gegevens veel tijd
in beslag neemt. Wanneer een beeld van 512 x 512 pixels van elk een byte (totaal
256K Byte) via de master moet worden verzonden, houdt dit in dat de gegevens twee
keer moeten worden verplaatst:

• de eerste keer van P.e. naar master; de master staat te wachten,
- de tweede keer van master naar geheugen; de P.e. staat te wachten.

Wanneer de een werkt staat de ander te wachten. Dit kan niet anders bij de
uitwisseling van programmatuur tussen master en slave's, maar wanneer de
betreffende beeld-informatie wordt verzonden, is er een andere manier mogelijk.
Wanneer we nu het geheugen niet "naast" de master plaatsen, maar tussen de P.C. en
master, dan heeft dit geheugen meteen een tweeledige functie. Het geheugen kan
worden gebruikt als communicatiegeheugen en als opslaggeheugen voor de data. De
uiteindelijk grafische voorstelling van het te realiseren systeem is als voIgt:
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computer I
II

communicat ie/
opslag geheugen

II
MASTER

II
II 11 II II

SLAVE SLAVE ••••• SLAVE SLAVE
1 2 p-l P

Figuur 4.02. Schematische voorstelling van het te realiseren master-slave-systeem.

Hieruit voIgt dat we drie verschillende secties moeten ontwerpen:

- het comrnunicatiejopslag-geheugen,
- de master,
- de slaves.

Hierna zullen we de eisen m.b.t. de drie secties bespreken.

4.1.2 COMMUNICATIE/OPSLAG-GEHEUGEN

Dit geheugen heeft een tweeledige functie

- uitwisseling van data en programmatuur voor master en slaves,
- opslag van grote hoeveelheden data welke niet direct bij de master enjof slaves

kunnen worden ondergebracht.

Dit houdt in dat de P.e. over het geheugen moet kunnen beschikken en dat de
master over het geheugen moet kunnen beschikken. De gegevensuitwisseling moet
derhalve via afspraken, een protocol, gebeuren. De grootte van het geheugen is
gebonden aan een minimum: de hoeveelheid geheugen welke nodig is om van een
beeld de twee-dimensionale FFT te bepalen. Nemen we aan dat we werken met een
pixel informatie van 16 bits. Dit houdt in dat aan elke pixel een 16 bits getal wordt
gekoppeld. Naast deze 16 bits voor elke pixel hebben we nog een extra 16 bits nodig
voor het opslaan van het imaginaire deel van de te berekenen FFT. Elke pixel heeft
dus 32 bits oftewel 4 bytes aan geheugen nodig. Het minimaIe benodigde geheugen
bedraagt dus 512 x 512 x 4 bytes = 1 Mbyte. Dit zijn de belangrijkste aspecten welke
bij het comrnunicatie- j opslaggeheugen betrokken zijn.

4.1.3 DE MASTER

Zoals we in figuur 4.02 kunnen zien moet de master een echte duizend poo(r)t zijn.
Hij moet in staat zijn gegevens met de P.e. uit te wisselen, maar daarnaast ook met
alle slaves. Het moet mogelijk zijn om iedere vorm van informatie vanuit de P.e. te
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verwerken. Hierbij moet men denken aan bet verzenden van de juiste informatie
naar de juiste slave(s), bet onderbreken van bet lopende proces of bet initieren van
de gebele configuratie. Het moet dus mogelijk zijn om:

- programmatuur van P.e. naar de master te verzenden,
- programmatuur van P.e. via de master naar de slaves te verzenden,
- data van P.e. naar de master te verzenden,
- data van P.C. via de master naar de slaves te verzenden,
- data van master naar de P.e. te verzenden,
- data van slaves naar de P.C. via de master te verzenden,
- bet lopende proces te onderbreken,
- bet systeem te initiaIiseren of te resetten.

Daarnaast moet bet mogelijk zijn van iedere optredende gebeurtenis melding te
maken, bierbij kan men denken aan een fout welke bij een van de slaves is
opgetreden en die aan de P.e. moet worden gemeld. De master moet'naast bet
uitvoeren van bet datatransport tussen de diverse systemen ook nog de mogelijkheid
bebben om programmatuur vanuit de P.e. in zijn eigen gebeugen te laden en uit te
voeren. Maar te allen tijde moet deze dan nog eventuele meldingen van de slaves
kunnen doorgeven.

Samenvattend staat de master in contact met aIle slaves en de P.e. en bandelt aIle
vormen van communicatie tussen de diverse systemen af. Daarnaast moet de master
kunnen worden voorzien van nieuwe programmatuur welke bierna moet kunnen
worden opgestart.

4.1.4 DE SLAVES

De slave is van de drie secties de meest eenvoudige. Het moet mogelijk zijn om
programmatuur en data te ontvangen en te verwerken. Wanneer de verwerking klaar
is of er is iets anders te melden (bet optreden van een fout bijvoorbeeld) dan moet
dit kenbaar worden gemaakt aan de master.

4.2 BASISON1WERP

Om de TMS320C25 werkend te krijgen, bebben we vier zaken nodig:

- de processor TMS320C25,
- bet programmagebeugen,
- bet datagebeugen en
- input/output mogelijkheden.

Deze vier componenten, juist op elkaar aangesloten, leveren een werkend systeem. In
figuur 4.03. is dit scbematiscb weergegeven. Rondom zo'n systeem zullen de master
en de slaves worden ontworpen. Om uiteindelijk een compleet master-slave systeem
te realiseren, moeten master en slaves met elkaar worden verbonden. Dit moet dan
zodanig gebeuren dat de communicatie tussen de master en slaves op een eenvoudige
manier is te realiseren.
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F1 DO AO K1
B6 l10015 A15 OEC- AD DO

Vdd MP/MC R/vi H11 ODE A15 015

BR IS J11

Vdd t-OlO STRB H10 ROn
J10 WRnt-OlOA PS K10 CSnVdd SYNC OS B8Vdd BID READY C11 PROG. MEM.Vdd lACK ClKOUT1
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GNO TM532025- SHORT

CSn INPUT/OUTPUT

Figuur 4.03. Basisschema voor werkend TMS320C25-systeem.

4.3 ONTWERP VAN DE MASTER

De master heeft de meest uitgebreide taak in het systeem. Alle
gegevensuitwisselingen geschieden via de master. De gekozen digitaal signaal
processor voor deze en andere doeleinden is de TMS320C25. Deze processor moet
worden verbonden met:

- eigen programmageheugen
- eigen datageheugen
- programmageheugen van de slaves
- datageheugen van de slaves
- communicatiegeheugen met de P.e.

Hoe transport tussen de diverse geheugens tot stand komt zullen we hierna
bespreken daarna gaan we stapje voor stapje verder in de opbouw van de master.

4.3.1 GEHEUGENINDELINGEN

Zoals we reeds in hoofdstuk 3 gezien hebben, heeft de TMS320C25 een programma
geheugen van 64K woorden en een datageheugen van eveneens 64K woorden
waarvan de eerste 1K woorden op de processor worden gebruikt en dus niet extern
worden aangestuurd (Zie figuur 3.02).

Met het adressenbereik van 64K woorden programma- en datageheugen moeten we
dus eigen programma- en datageheugen onderbrengen, dat van de slaves en het
communicatie-geheugen met de P.e.. We hebben ook gezien dat dit communicatie
geheugen al minstens 512K woorden groot moet zijn voor opslag van een 512 x 512
pixels beeld te kunnen gebruiken. We moeten dus delen van het eigen (master)
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geheugen kunnen uitschakelen en hiervoor in de plaats andere geheugens
inschakelen. Voordat we bespreken hoe we dit hebben opgelost zullen we eerst
bekijken hoe de situatie nu eigenlijk is.
We hebben 64K woorden master programmageheugen met 64K woorden master
data-geheugen (waarvan lK niet bruikbaar). Daarnaast hebben we 64K woorden
slave programmageheugen en 64K woorden slave datageheugen (waarvan lK niet
bruikbaar). Tot slot hebben we oak nag minstens 512K woorden
communicatiegeheugen. Het geheel is weergegeven in figuur 4.04.
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i~~III~j!!!!~~~!i!ii!III'llljll::
"GLOBAAL GEHEUGEN'~ Met de naam GLOBML<
GEHEUGEN wordt dus het 512K woorden (=lMbyte)gtlibi
communicatie/opslaggeheugen worden bedoeld.

DATA-MEMORY MAPS GLOBAL
MEMORY

lAASTFR LAyF n SLAVF 1 <IAyF ~1
0000

~:~~:::::;:~ c:~~:::::;:;o ::~:::~:;~:a. ::;:::~:;::.03FF
0400 00000

31K 31K 31K 31K 07FFF ---- 32K ----
7FFF --- ._- -_ . --- -- --- -- --- OBOOO
BODO OFFFF ---- 32K ----

10000
32K 32K 32K 32K 17FFF ---- 32K ----

1BOOO
FFFF 1FFFF ____ 32K

----
200QO
27FFF ____ 32K ----
2BOOO
2FFFF ---- 32K ----
30000

PROGRAM-MEMORY MAPS

lAASTER SLAYE 0 SLAVE 1 SLAYE ~1

0000
5FFFF ---- ----

32K 32K 32K 32K 60000
67FFF ---- 32K ----

7FFF -_. --- -- --- -- -- --- -- 6BOOO
BODO 6FFFF ---- 32K ----70000

32K 32K 32K 32K 77FFF --_. 32K ----
7BOOO

FFFF 7FFFF 32K

Figuur 4.04. Geheugenindeling bij master, slaves en globaalgeheugen.

Willen we tot aIle geheugens toegang krijgen, dan moeten we deze in en uit kunnen
schakelen. Dit doen we door d.m.v. een bouwsteen waarin we een getal plaatsen.
Deze bouwsteen op zijn beurt stuurt het betreffende geheugen aan. Nu is alleen de
vraag: welke geheugenplaatsen worden hoe geschakeld.
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4.3.2 DATAGEHEUGEN·INDELING

Bekijken we allereerst de datageheugen-indeling van de master en de slaves. Deze
zijn gelijk, want dezelfde processor wordt gebruikt. Wanneer we dus een deel van het
datageheugen van de master uitschakelen kunnen we een deel van het slavegeheugen
daarvoor in de plaats zetten. Als eerste mogelijkheid kunnen we het gehele master
data-geheugen vervangen door het gehele slave datageheugen, maar dan kunnen we
niets verplaatsen van master naar slave.

Stel we nemen daarvoor de bovenste 32K geheugenplaatsen van de master. We
kunnen daarvoor in de plaats de onderste 31K of de bovenste 32K van de slave
plaatsen. Wanneer we dit kiezen, kunnen we dus maximaal 32K van de slave
bereiken. We moeten dus nog iets meer doen. Hierover verderop meer. Wanneer we
nu de bovenste 32K woorden van de master uitschakelen en daarvoor de onderste
31K (bruikbare) woorden van de slave plaatsen dan zijn we niet goed bezig; we
kunnen de eerste lK woorden van de 32K toch niet gebruiken omdat de slave ze niet
kan adresseren. We kunnen dan beter de onderste (bruikbare) 31K woorden van de
master verwisselen voor de onderste (bruikbare) 31K woorden van de slave. Dit is de
oplossing welke we kiezen. Het belangrijkste argument hiervoor wordt pas duidelijk
wanneer we de bespreking van het globaal geheugen ter hand nemen.

We schakelen dus de onderste 31K woorden van het datageheugen van de master uit
en schakelen daarvoor in de plaats de onderste 31K woorden van het datageheugen
van de slave. Hiermee kunnen we echter nog niet de bovenste 32K woorden van de
slave benaderen. We kunnen hieraan echter weI wat doen al is de volgende oplossing
alleen maar goed voor de bovenste 31K woorden van de slave. De oplossing ligt in
het feit dat we 32K woorden kunnen adresseren met 15 adreslijnen. We hebben er
echter 16. Adreslijn A15 (de 16e lijn) schakelt namelijk blokken van 32K Wanneer
we nu onze schakeling zo kunnen maken dat we adreslijn A15 kunnen inverteren
wanneer dit nodig is, dan kunnen we 2 blokken van 31K woorden in het slave
datageheugen adresseren. Het slavegeheugen vanaf 8000 tim 83FF is dan dus niet
bereikbaar. We zuIlen bet geheel in een plaatje verduidelijken (zie figuur 4.05).

We zien drie situaties getekend. Bij situatie 1 heeft de master volledige controle over
zijn eigen datageheugen. Bij situatie 2 zijn de onderste beschikbare 31K woorden van
het datageheugen vervangen door dat van de slave(s). En bij situatie 3 zijn de
onderste beschikbare 31K woorden van datageheugen vervangen door de bovenste
31K woorden van het datageheugen van de slave(s). Dit laatste geschiedt door
invertering van de adreslijn A15 naar de slaves toe.
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SITUATIE 1 S ITUAT I E 2
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Figuur 4.05. Datageheugen-inde/ing van de master wanneer deze toegang heeft tot het datageheugen van
de slave.

Voorbeeld.'

Wanneerwe in situatie 2 naaradres 0500 schrijven word! geheugenplaats 0500 van de betreffende>.
slave(s) geadresseerd. Wanneer we in situatie 3 naar adres 0500 schrijven wordt geheugenplaars8500
van de betreffende slavers) geadresseerd. Wordt echter in beide geval/en door de master geschrevennaar
adres 8500dan wordt de slave niet geadresseerd, maar gewooiJgeheugenplaats 8500 vtlIJ'¥master.

4.3.3 PROGRAMMAGEHEUGEN-INDELING

Daar naast het uitwisselen van data van master naar slave en omgekeerd ook
programmatuur moet worden uitgewisseld, moeten we dus ook een gedeelte van het
geheugen vervangen door het programmageheugen van de slaves. We zuBen hiervoor
twee methodes bespreken waarvan uiteindelijk de laatste is gekozen voor de
realisatie.

4.3.3.1 DATAGEHEUGEN MASTER WORDT PROGRAMMAGEHEUGEN
SLAVES

We kunnen een deel van het datageheugen uitschakelen en daarvoor een deel van
het programmageheugen van de slaves inschakelen. Een gebied in het datageheugen
valt echter bij voorbaat al af en dat is het onderste beschikbare 31K datageheugen.
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Dit valt af omdat we hiermee niet de onderste lK van het programmageheugen
kunnen adresseren. Blijft over: het uitschakelen van het bovenste 32K datageheugen
ten behoeve van 32K programmageheugen van de slaves (zie figuur 4.06). Deze
methode is geheel geoorloofd, maar toch hebben we niet gekozen voor deze
oplossing. De reden hiervoor wordt in paragraaf 4.5 gegeven.

0000
03FF
G'l00

7FFF
8000

FFFF

SITUATIE 1

r::;;:;':;::j [---~:l:~'::'" J
I
I
I

32K !
I
I
I___________________ J

data programma

0000 0000
03FF
0'100

7FFF 7FFF
8000

FFFF

SITUATIE 2

MASTER SLAVE n

:=::~-::=:-

_______________________ FFFF

data programma

Figuur 4.06. Programmageheugen-indeling master wanneer deze toegang heeft tot het
programmageheugen van de slave. OPTIE 1.

4.3.3.2 PROGRAMMAGEHEUGEN MASTER WORDT
PROGRAMMAGEHEUGENSLAVES

We kunnen ook het programmageheugen van de master vervangen door dat van de
slave(s). Er is echter een moeilijkheid; een deel van het programmageheugen van de
master is opgebouwd uit EPROM geheugen ic's. Dit geheugen zit onder in het
programma-geheugen gebied. Dit omdat na een reset op adres 0 met het uitvoeren
van het programma wordt begonnen en dat op adressen 2 tim 30 sprong instructies
ten behoeve van de interrupt-routines staan. Dit gebied mag dus nooit uitgeschakeld
worden simpelweg omdat anders het programma niet meer werkt.

Ret meest voor de hand liggende is dan om de bovenste 32K woorden van het
programma-geheugen uit te schakelen en daarvoor in de plaats de onderste of
bovenste 32K woorden programmageheugen van de slaves te zetten. Ook nu weer
krijgen we dus 3 situaties (zie figuur 4.07).

In situatie 1 heeft de master zijn eigen 64K programmageheugen ter beschikking. In
de tweede situatie zijn de bovenste 32K woorden van het programmagebied van de
master vervangen door de onderste 32K woorden van de slave(s). In de derde situatie
zijn de bovenste 32K woorden van het programmagebied van de master vervangen
door de bovenste 32K woorden van de slave(s).

We definieren het signaal M.PROG.SELn (Master Program Select) voor het
uitschakelen van het bovenste 32K programmageheugen en het inschakelen van het
programmageheugen van de slaves. M.PROG.SELn = 0 wil zeggen dat het bovenste
32K programmageheugen van de master is ingeschakeld. M.PROG.SELn = 1 wil
zeggen dit deel is uitgeschakeld en daarvoor in de plaats is het
slaveprogrammageheugen geplaatst. We kunnen nu met instructies programmatuur
vanuit het datageheugen van de master verplaatsen naar het programmageheugen van
de slaves.
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SITUATIE 1 SITUATIE 2
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Figuur 4.07. Gekozen programmageheugen-inde/ing master wanneer deze is verbonden met het
programmageheugen van de slave.

. ... ::- ... :.-:-:":" ..<.-: :>.. -,:.-: ..

Opmerking: Bij het schrijven in het onderste 32Kprogrammageheugen van deslaves(duseigeitiijkiiJ
het bovenste 32Kprogrammageheugen van de master) dienl adreslijn A)5naardesiaves
toe te worden geinverteerd. ... . ..

Deze methode van adressering van het programmageheugen van de slaves zal worden
gebruikt.

Vooroee/d:

Wanneer we in silUatie} naar adres 8500 schrijven word! geheugenp/aats ()5oovani:lekitre/feiiae>
slave(s) geadresseerd. Wanneer we in situatie 3 naar adres 8500 schrijven wordt ge~eugenpiaats85J)()

. van de betreffende s/ave(s) geadresseerd. Wordt in aUe situaties geheugenp/Qtlts0500 aangespfoke~·dan.

is dit altijd8.eiJeugenplaats 05OOilJ: hel master programmageheugen. ... . . . .

4.3.3.3 TOEGANG TOT HET GLOBAAL GEHEUGEN

Zoals we reeds gezien hebben is dit geheugen minstens 512K woorden groot. Dit is
met rechtstreeks aan te sturen door de TMS320C25, want deze heeft maar een extern
datagebied van 63K woorden. De oplossing hiervoor ligt in het gebruik van
bankswitching.
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... . .

BalJkswitching is een teChniek waannee met behu/p van een klein adressenbereiktdth eengro()l>
geheugen kiln worden aangestuurd. De techniek welke wordt gehanteerd is eigenlijkhet v¢rlengenl'aiJiW

>adresbus met een vast luves, het bankadres. Hebben we b.v. maar de beschik!dngQver32KadreSse1;)
>daJi /a.lllnell we loch eelt 512K geheugen aansturen door de 4 extra adreslijnenYlti een Inpijt!Otttp@ .......•.....
·poorl i'toiir diJ geheugen levetsturen.Vieradres/ijllen kuiinen 16banken van~2Kaa"stUfe"Qm;w>S12Ktekunnentidresseren. .. . . .. . .. .. . .

Het grootste aaneengesloten gebied in het datageheugen met een macht van 2 is 32K
woorden groot (een macht van 2 is gemakkelijk uit te decoderen). N.l. de bovenste
32K woorden in het datageheugen. Wanneer we dit gebied uit kunnen schakelen en
we schakelen het globaal geheugen hiervoor in de plaats dan hebben we dus een
venster van 32K woorden gelegd over het 512K woorden groot globaal geheugen. De
aansturing van de juiste bank moet via programmatuur geschieden.

Er is een faciliteit aan boord van de TMS320C25 welke de selectie van het globaal
geheugen zeer eenvoudig maakt: het Bus Request signaal (BRn). Wanneer men het
globaal geheugen wil adresseren lean met dit doen door in het 'global memory
register' (GREG) de waarde 0080 te plaatsen. Hierna wordt dan automatisch het
globaal geheugen selecteerd wanneer een geheugenplaats boven de 32K wordt
geadresseerd. Het 'gewone' datageheugen boven de 32K moet dan worden
afgeschakeld. Door nu 0000 in het GREG te plaatsen wordt bij het adresseren van
de bovenste 32K het 'gewone' datageheugen geselecteerd. Een en ander is in figuur
4.08 verduidelijkt.
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--~<'~ ~----------------

03FF 03FF c~:::=__::::~~ : 00000
0<l00 0400

1 r-------- ---- 32K ---- 07FFF
31K 31K : I 08000
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I --_. 32K ._-- 77FFF
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Figuur 4.08. Datageheugen-inde/ing master wanneer deze is verbonden met het globaal geheugen.
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Er is echter een vervelende bijkomstigheid: stel dat het globaal geheugen geheel
gevuld is met data welke niet verloren mag gaan of het datageheugen is niet
beschikbaar en toch moeten er gegevens worden uitgewisseld, hoe geschiedt dit dan ?
De oplossing ligt in een communicatiegeheugen met de P.e. buiten het globaal
geheugen om. Een hiervoor speciaal gemaakt selectiesignaal schakelt dan de
bovenste beschikbare 32K datageheugen uit en plaatst hiervoor in de plaats het
communicatiegeheugen.

4,3,4 GEHEUGENSELECTIESIGNALEN

Het zo optimaal mogelijk gebruiken van het data- en programmageheugen maakt
deze vorm van deze oplossingen noodzakelijk. We zullen nu de betreffende
selectiesignalen en hun hun functie bespreken.

We definieren:

M.DLSELn: Master Data Low Selectie;
Selectie van de onderste bereikbare 31K, resp. slaves geheugen.

M.PROG.SELn: Master Program Selectie;
Dit signaal selecteert het eigen programmageheugen gebied van
32K tot 64K of het programmageheugen gebied van de slaves.

A15 TO SLAVE: Extra te genereren adreslijn naar de slaves to voor het aansturen
van de 32K woorden van 0 tot 32K en 32K tot 64K

XF: De eXternal Flag wordt gebruikt voor de selectie globaal geheugen
of communicatiegeheugen.

In de tabelen 4.01, 4.02 en 4.03 is het geheel nog eens weergegeven:

Tabel 4,01, Master datageheugen-selectie 0400..7FFF.

A15 TO SLAVE M.DLSELn

x
o
1

o
1
1

MASTER DATAGEBIED LOW
[M = master, S = slave, ...
C = communicatiegeheugen]
0400..7FFF =M 0400..7FFF .....
0400..7FFF = S 0400..7FFF ..
0400..7FFF = S 8400..FFFF

[Master datagebied HIGH wordt met belnvloed door deze signalen.J ..
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Tabel 4.02. Master datageheugen-selectie 8000..FFFF.

XF BRn

x 1
>1···· (»
o .0

MASTER-DATAGEBIED
{M =master, C= Communicatie-gebeugen
G=Globaal Geheugen]

8000.•FFFF = M 8000..FFFF. •. ...>< ...
8000..FFFF= C OOOO..07FF· .......•..••• < .... ....

8000..FFFF = GOOOO..7FFF fBAN"K*80bo

Tabel 4.03. Master programmageheugen-selectie.

A15TOSl.AVEM.PROG.SELn
. ' : :>:::-: .

MASTER PROGRAMMAGEBIED··
[M = master, S = slave]

x
o
1
1

0000..7FFF ::;MOOOO~.7FFF

8000..FFFF = M 8000..FFFF
8000..FFFF=S 0000..7FFF
8000..FFFF= S 8000..FFF'F

Voordelen van deze opzet zijn:

- De mogelijkheid direct 32K woorden vanuit het globaal geheugen te verplaatsen
naar een slave en omgekeerd. Wanneer het programmatuur betreft kan 32K
worden verplaatst. Wanneer het data betreft kan 31K worden verplaatst.

- Simpele selectiemogelijkheden omtrent de diverse geheugens.
- Simpele afspraken omtrent de te handhaven protocollen. In het globaal geheugen

kan direct voor een groot aantal slaves de betreffende data en programmatuur
worden geplaatst.

Nadelen van deze opzet zijn:

- De bovenste helft van het adressengebied van het datageheugen van de master is
niet in een keer te bereiken. Dit moet dan via een omweg gebeuren (b.v. via de
onderste helft van het gebied).

- Administratie omtrent de ingeschakelde geheugens is aan te bevelen.

4.3.5 AANSTURING VAN DE SLAVES

Nu we hebben besproken hoe we de geheugens van de slaves kunnen benaderen,
kunnen we ons gaan richten op een methode hoe we de slaves kunnen koppelen aan
de master. We zullen n.l. slaves stil moeten kunnen leggen, kunnen selecteren en
moeten kunnen resetten. Dit zijn de enige drie functies welke nodig zijn om een
slave volledig onder controle van de master te brengen.
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Wanneer een slave een programma afhandelt, mag deze natuurlijk niet worden
verbonden met de bussen van de master. Dit zou busconflicten opleveren en
misschien beschadeging van de hardware tot gevolg hebben. We moeten de slaves
daartoe eerst in de HOLD toestand brengen (zie 3.3.7). AIle van belang zijnde lijnen
worden dan in een rusttoestand geplaatst. In deze toestand kan een ander systeem,
de master in ons geval, van de betreffende lijnen gebruik maken om de geheugens te
besturen. Wanneer de TMS320C25 in een HOLD toestand is meldt deze dit met een
HOLDA(cknowledge)- signaal. Dit signaal wordt actief wanneer de processor
overgaat van de actieve naar rusttoestand en blijft actief zolang de HOLD actief is.
De master moet natuurlijk weten dat de slave stil ligt en zal daarom dit gegeven bij
de slave op moeten kunnen vragen.

Wanneer we een aantal slaves hebben stil gelegd, moeten we uit die groep een of
meerdere slaves kunnen selecteren. Wanneer we schrijven naar de slaves mogen
meerdere systemen geselecteerd zijn, wanneer er uit een slave gelezen wordt mag er
maar een zijn geselecteerd omdat anders busconflicten optreden. AIle geselecteerde
slaves plaatsen namelijk bij een leesinstructie hun data op de bus en dat mag niet.

Wanneer een slave is voorzien van nieuwe programmatuur en/of data, moet deze
beginnen met de afhandeling van de programmatuur. Deze start altijd op adres O.
Daar we niet weten waar de processor onderbroken werd, is het van belang het
systeem te resetten.

De hiervoor besproken handelingen zijn alle het initiatief van de master. Dit hoeft
natuurlijk niet altijd zo te zijn. Het kan voorkomen dat de slave de master iets te
melden heeft. Dit kan iets heel simpels zijn b.v. de mededeling dat deze klaar is met
het uitvoeren van zijn programma. Ook hiervoor dient dus een voorziening aanwezig
te zijn. We noemen dit signaal het SIGNAL-signaal.

Samenvattend krijgen we dus drie signalen welke van de master naar de slaves toe
gaan n.l. HOLD-, SELECf- en RESET-signaal. Daarnaast hebben we twee signalen
welke van slave naar master gaan en weI het HOLDA-signaal en het SIGNAL
signaal.
De vraag is nu hoe we deze signalen genereren. Dit zal hierna worden besproken.

4.3.6 INPUT/OUTPUT ALS SELECTIESIGNALEN

De TMS320C25 heeft de mogelijkheid om 16 verschillende input/output bouwstenen
aan te sturen. Dit gebeurt met behulp van de onderste 4 bits van de adreslijn en het
actief zijn van ISn signaal. Of er gelezen of geschreven wordt naar deze plaatsen
hangt af van de instructie welke men gebruikt. Nu zijn er tal van mogelijkheden te
bedenken om met behulp van deze 16 lijnen de hierboven beschreven signalen te
realiseren. We zullen echter alleen ingaan op de methode welke we hebben gekozen.

4.3.7 SLAVES IN GROEPEN

Op ieder I/O adres kan een waarde geschreven of gelezen worden van 16 bits. We
nemen nu voor ieder bit een slave welke we besturen. Bit 0 bestuurt slave 0, bit 1
bestuurt slave 1 tot en met bit 15 bestuurt slave 15. We noemen de 16 slaves welke
op zo'n manier worden aangestuurd een GROEP. Op ieder I/O adres kunnen we dus
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van 16 slaves tegelijkertijd de betreffende informatie uitwisselen. Nu moeten we zoals
we gezien hebben 5 soorten gegevens uitwisselen: HOLD, SELECT, RESET,
HOLDA en SIGNAL. We hebben hiervoor 5 operaties nodig: 3 schrijfoperaties naar
de slaves toe en 2 lees-operaties vanaf de slaves. Dit kunnen we met behulp van 3
I/O adressen realiseren. Schrijven we namelijk op adres A 16 HOLD signalen weg
dan kunnen we op dat dezelfde adres A 16 HOLDA-signalen teruglezen. Schrijven
we op adres B 16 SELECT- signalen weg, dan kunnen we op adres B 16 SIGNAL
signalen lezen. Op adres C kunnen we dan de 16 RESET-sigalen wegschrijven. We
hebben echter niets meer terug te melden, maar hiervoor is rnischien altijd een
functie te bedenken.

We hebben 16 I/O adressen en hebben per groep 3 adressen nodig. We kunnen dus
5 groepen vormen van elk 16 slaves. Om de decodering te vereenvoudigen en om de
master nog enkele vrije I/O adressen te laten behouden kiezen we voor 4 groepen
van 16 slaves. In tabel 4.04. zijn de betreffende groepen met de bijbehorende I/O
adressen en signalen weergegeven. De I/O adressen 3 (0011), 7 (0111), 11 (1011) en
15 (1111) blijven over voor andere doeleinden.

Tabel 4.04. Groeps-adressentoekenning met de bijbehorende signa/en.

GROEPADRES LEES/SIGNAAL FUNCTIE
SCHRJJF ···NAAM

Sti/leggen van een ofmeerdere slaves 0 tim 15
Controle ofde slavers) (0 tim 15) gestopt zijn.
Resetten van een ofmeerderslaves orlm 15; .
Lezen van het SIGNAL-signalen van de slaves °l/rtfJ5.
Seleeteer een ofmeerdere s/avesJ/t/rn15. ...

Stilleggen van eenofrrfeerdere sl"ves16t/rn31.
Contro/e ofde s/ave(sJ(l~ tim 31Jgestoptzijn.>·
Resetten van een ofmeerder$.Ulver)6t/m 31. ...
Lezen van hel SIGNAL-s;g1'Ia!eHyanJle~/aves
31. .. .,.... ... :..>.. ', ...,... ,.....
Se/eaeer een ofmeerdere s/tweS16J/rn31.

Stilleggen van een·ofmeerdere slaves 32tjm 47.·,
Contro/e of de slavers) (32 t/m47) gestopt zijn~
Resetten van een of meerder slaves 32 t/m47.
Lezen van het SIGNAL-signa/en van des/aves 32t!m
47.
Se/eeteer een ofmeerdere $laves 321/17147. ..

SCHRIJF HOLD
LEES HOLDA
SCHRIIF RESET
LEES SIGNAL
SCHRIJF SELECT

o (0000)
··0 (0000)
··1 .(0001)
1 (0001)
2 (0010)

4 (0100) SCHRJJF HOLD
··,·,··4 (0100) LEES HOLDA

\5 (0101) .SCHRIJF RESET
5(0101) ,LEES SIGNAL

·6 (0110) SCHRJJF SELECT

8 (1000) SCHRJJF HOLD ...
8 (1000) LEES HOLDA
9 (1001) SCHRJJF RESET
9 (1001) LEES SIGNAL

10(1010)SCHRJJF SELECT

ii~m:;~RjJF~~A~~:nof1~:;;!{;rtk%iIi~~!ljjjliit
'·'···13 (1101) SCHRJJF ··RESETResetten vQne~noJmeer4etil(lvls48tjm~J/

J3(1101) ··LEES '··SIGl;VAL .LeZen van her$IGNAL·signal~1l'Wi#deil*vq4JIi71Ji)63. . .

}14 (1110) SCHRJJFsELECT Selecteer een o!meerderes/aves48r/m 63.

2
2
2
2

o

°o
°o
1
1
1

,.,.1

1

····/>.3 ....... 3
>.3>

3

3
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We zijn nu op een punt beland waar we een goede grafische voorstelling van het
geheel kunnen geven. We hebben namelijk voor het master-slave deel van het
systeem aIle belangrijke aspecten van de master besproken. Hoewel we het ontwerp
van de slave nog niet ter hand hebben genomen, kunnen we toch een goede
voorstelling van zaken geven. Voor de master houdt dit in: een systeem met in en
uitschakelbaar data- en programmageheugen, decodering van de slave-besturings
adressen. Voor de slaves houdt dit tenminste in: programma- en datageheugen met
een aantal controle-signalen. Het overzicht is gegeven in figuur 4.09. Daar de
decodering van de slave-besturingsadressen voor de vier groepen slaves verschillend
is, worden deze ondergebracht in speciale blokken: de controlers 0 tim 3.

~LAVE-1S-------------------------------

,,
~j~~yg~=========::::::=:::::::::::::~l
'SLAVE 0 : :

II
I I
I I

II
I I
, I
I I
I I
I'I'I I
I I
I I
I I

"I I, ,
.....----,' :

~=#4 !,,,,,,,,, ,
~----_ ...,

, :
L.-_---"I

1_'L J

Figuur 4.09. Grafische voorstelling van het master-slave systeem.

In de figuur 4.09. ontbreekt nog een onderdeel om de bijbehorende schema's te
kunnen afleiden, n.!. buffers welke de master al of niet met de slaves verbinden.

4.3.9 BUFFERS IN nET SYSTEEM

De master kan niet zoals in figuur 4.09 getekend direct met aIle slaves verbonden
zijn. We hebben dan weI besturingssignalen als HOLD, SELECf en RESET
gedefinieerd, waarvan HOLD en RESET direct aansluitbaar op de processor, maar
dat wil niet zeggen dat het systeem hiermee dan afgeschakeld is van de master.
Hiervoor zijn buffers nodig om dit te bewerkstelligen. Een andere reden om de delen
te bufferen is de belastbaarheid van de bouwstenen. Deze is eindig. Bij aansluiting
van teveel bouwstenen kan het voorkomen dat het systeem niet tijdig genoeg de
signalen beschikbaar heeft omdat de capaciteiten in het systeem eerst moeten worden
opgeladen. Een derde reden voor het bufferen van signalen is een stukje beveiliging
tussen de onderlinge delen van het systeem. Wanneer dan in een gedeelte iets fout
gaat, zal dit zijn afgesneden van de rest van het systeem.
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We gebruiken dus om drie redenen buffers:

1) Selecteren van slaves of andere subsystemen buiten de master.
2) De eindige belastbaarbeid verlangt buffering.
3) Ter beveiliging van de diverse subsystemen.

Om de redenen 2 en 3 plaatsen we buffers tussen de master en controlers. Om de
redenen 1, 2 en 3 plaatsen we buffers tussen een controlers en zijn 16 slaves. Om
reden 1 plaatsen we tenslotte buffers 'voor' elke slave. Deze buffers mogen niet altijd
worden opengeplaatst. Doen we dit weI, dan worden aIle signalen van de master
doorgegeven naar de slaves. EIke adressering in bet mastergebeugen levert ook een
adressering in bet slavegebeugen op. En dit is niet toegestaan mits dit gebeurt in bet
goede adressengebied wanneer een slave is geselecteerd (zie biervoor de paragraaf
GEHEUGENINDELING). De vraag is dus: wanneer mogen welke buffers worden
opengeplaatst ? Deze vraag moeten we voor elk van de drie buffers opnieuw
bekijken. Voor de buffers tussen de master en controlers zijn er drie gebeurtenissen
die bet openplaatsen recbtvaardigen n.l.:

1)wanneer het onderste adressengebied van het datageheugenfs· aangewezen als
slavegeheugen en wordt aangesproken als zodanig. Dit wi! zeggen dat .
M.DLSELn = 1 en A15 = 0 met DSn = O. A15 = 0 en DSn = 0 wilzeggen
dat de onderste beschikbare 31K woorden in het datagebied worden

... geadresseerd.

2) wanneer het bovenste adressengebied van he! programmageheugen is
aangewezen als slavegeheugen en wordt aangesproken als zodanig. Dit wi!·
zeggen dat M.PROG.SELn = 1 en A15 =1 met PSn = O. A}5Flen PSn .. F
owi! zeggen dat de bovenste 32K woorden van het prograinma"'geheu,gengebied
worden geadresseerd. .

3) Wanneer de I/O adressen 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 en 14 worden
aangesproken. Dit zijn de I/O adressen behorende bij de
slavebesturingssignalen.

Voor de buffers tussen controlers en bun zestien slaves gelden bijna dezelfde eisen
met een aanpassing voor de betreffende I/O adressen. Want iedere controler beeft
zijn eigen set I/O adressen waarop deze actief wordt en deze zijn buffers moet
activeren. De eisen luiden dan:

De buffers 'voor' de slaves moeten worden geactiveerd wanneer:

De stave is stilgelegd (HOLDA actief) en de slave is geselecteerd met SELECT.

In figuur 4.10 zijn de buffers meegenomen in de grafiscbe voorstelling van bet gebeel.
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1)· wanheer her onderste adressengebied van het datageheugen is '.'artgewezen.aLr .. .
slavegeheugen en wordt aangesproken als zodanig.Dit wi! zegg~rt(1at>
M.DLSELn = 1 en A15 =0 met DSn = O. A15= 0 en DSll-;:;()witz~ggell<

<ddt dlfonderste beschikbare 31K lVoorden in het 4atagebiedw()rd~fi· . . .
)geadresseerd . .. . .

t):~~~~f~!~~~:~~~:al~~$~:~ifAjl!~tl;;;i;;;5\
.zegge1J(1atUPR;90 .5ELll =··len.AI5 .~J metPSn=O·.tttS=<l eiJf$lf =
(J. wil~eggendat· de bovertste 32K'Woorden vanhet programma.geheugengelJied/
W()rdejzgeadr~seerd. ......>..•..•• .

3)~{Ol1teerdel/0adressen:O,Jen2 aetiefzijnvoor controlePO,
. 4, 5 en 6 actief zijn voor controlerlL>

8, ·9 en 10 actief zijn voor controlet4
12, 13 en 14 aetief zijn voor contr01er 3.

Opmerking: Wanneer door de master gelezen wordt uit het geheugen van de slave, magmaar een
slave zijn geselecteerd. De richting van de informatie stroom is dan voor de adressen- en
controlesignalen van master naar slave maar voor de data van slave naar master. De
databussen moeten dan in een andere richting worden opengepJaatst.
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I

Figuur 4.10. Grafische voorste//ing master-slave-systeem met buffering.
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4.3.10 DE PLAATS VAN COMMUNICATIE. EN GLOBML GEHEUGEN

Voor de duidelijkheid wordt hier nog de grafische voorstelling van het complete
systeem; master, controlers, slaves, communicatiegeheugen en globaal geheugen
gegeven.

~VE-;5-----------------------------1

, I

~[~~[(~=:::~-: ~----~----------------------------- :,-'tIlliJBOJ.au. , " ,_'SW,L1 ., :
~ ~m<I!!<J..l'8-'-- , I :: SLAVE 0 I I

FSTER-------------------~------: ~ CO'<TR)LER ~ !! i~ ~ : i
: ~ ':,.£= ~ I!'U~~ :I , I I I I I

! :l rob I:: I"t1 !
: :.J: r i<T.J: : ,: : L<~ :

: : '0 DeCODE I I :: I :
I I I I I I I I

I~~25 .,.. H- :"~j! !iU! 1~~C25 -J-- :"~J i
I I - -[ I I I l.J I I I I -1 I

i deC~ dot. _I : L----t-------y ) l~( C1eta .j !
: Nm..... _ : f-()LOISELECT/RESET __ fI'erI'I.. _ ~ !
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i-r'-' - i l ;,i['I'I; I' /' , '1'1'1 '1'1'1' I '1'1'1' "I !
, ,1_- 1
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Figuur 4.11. Grafische voorste//ing van het complete systeem.
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Tijdens het ontwerpen van de master hebben we al enkele facetten van de controler
en de slaves besproken. Hier kwamen echter geen moeilijke zaken naar voren. AIle
besturing zit bij de master en een slave is dan ook Diet meer dan een processor met
geheugen. Hierbij komen een aantal besturingssignalen welke de master via de
controler genereert. Er is ecbter een signaal dat naar de weg terug moet en dat is bet
SIGNAL signaal, om de master duidelijk te maken dat een slave iets te melden
beeft. Hoe we dit oplossen wordt in bet volgende besproken. AIvorens ecbter in te
gaan op de slaves, zullen we kort de taak en de werking van de controlers als
verlengstuk van de master bespreken.

4.4.1 DE CONTROLER

Zoals we reeds gezien hebben is de controler Diet meer dan een stukje specifieke
decodering van de master ten behoeve van een groep slaves. Wanneer een van de
drie I/O-adressen van een groep actief wordt moet dit resulteren in de doorgifte van
een van de volgende signalen: HOLD, SELECT, RESET, HOLDA en SIGNAL.
Tegelijkertijd moet deze controler er voor zorgen dat zijn buffers op bet juiste
moment worden opengeplaatst zodat de juiste informatie kan worden doorgegeven.
Voor controler °boudt dit dus in: genereer een leessignaal wanneer I/O adressen 0,1
of 2 met bet master-Ieessignaal actief is en genereer een schrijfsignaal wanneer I/O
adressen 0,1 of 2 met bet master-schrijfsignaal actief is. De signalen noemen we resp.
C.IORDn en C.IOWRn (I/O Control Read en I/O Control Write).

De buffers moeten worden opengeplaatst wanneer een van deze twee signalen actief
is, of een slave in de groep is geselecteerd en bet gebeugen van deze slave wordt
door de master aangesproken. Wanneer een slave wordt aangesproken is bij de
master bekend, want dan moeten ook zijn buffers worden opgezet. Dit signaal kan
dus door de master naar de controler gestuurd worden. Of een slave van de groep
geselecteerd is moet worden doorgegeven vanuit de betreffende slave(s). Dit signaal
noemen we GROUPSELn.

TAAK VANHET GROUPSELn SIGNAAL
." ."..".". .

WCl1liteergeschreven wordt van master naar slavers), moetendekuJJets.de
lnformatievan master naarslave(s) doorgeven. Dediitastroomvamiitdemasfe,...<
Wordt "gediVergeerd"naar de slave(s). De gegevenssttoonfisVan contr()ler(s) naar.4e
slave(~).Haarwanneer we willen lezen vanuit (altijd) een slave,wofden alle«<

·r:ontr()lersdoor het slavedata/programma-selectie-signaal geselecteerd. Waniteefwe
geelJ maatregelenzouden nemen, zouden alle controler-buffers dataop de bus
plaiifsen. De data van de niet geselecteerde groep zal de goede datavtJrminken.

~en slave meldt nu via het signaal GROUPSELn aan de COnlrOlerdarinEjngr6e;
een slave is geselecteerd. Wanneer nu gelezen wordt vanuiteenslave, worden dusbiJ·
een controler de buffers opengeplaatst. Ret is echter wei eentaak vande ....«
programmatuur om maar een slave (en daarmee een controler) aantewijzenOm
uil Ie lezen.
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We definieren:

Realisatie van een multi DSP systeem voor vectorberekeningen.

C.ADRESBUS: De adresbus tussen master en de vier controlers. Op deze adresbus
zitten dus de vier controlers aangesloten. De master heeft toegang
tot deze bus via buffers.

C.DATABUS: De databus tussen master en de vier controlers. Op deze databus
zitten de vier controlers aangesloten. De master heeft toegang tot
deze bus via buffers.

CS.ADRESBUS: De adresbus tussen een controler en zijn zestien slaves. De
controler heeft toegang tot deze bus via buffers.

CS.DATABUS: De databus tussen en controler en zijn zestien slaves. De controler
heeft toegang tot deze bus via buffers.

C.ISn: Input/output selectie signaal op de controler. Deze selecteert de
twaalf adressen: 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14.

C.R/Wn: Signaal dat aangeeft of gelezen of geschreven gaat worden: Bij
C.R/Wn = 1 wordt er gelezen. Bij C.R/Wn = 0 wordt er
geschreven.

C.SLVSELn: Signaal wat aangeeft dat er data of programmatuur wordt
uitgewisseld tussen master en slave. Wanneer C.SLVSELn = 0
wordt er data of programmatuur uitgewisseld.

GINT: Interrupt afkomstig vanaf de slaves. GINT = 0 wil zeggen:
tenminste een slave heeft aandacht van de master.nodig.

INT1n: Interrupt naar de master toe. INT1n = 0 wil zeggen een van de
slaves heeft de aandacht van de master nodig.

Het geheel resulteert in de volgende schematische voorstelling:
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C, R/Wn

C,IOWRn

GROUPSELn

.-oe scnrl l'

en 1 ve e elec e rd

een
van
de
d.-Ie

actief

.-

n

g.-oep
deCOde

"""-'--',l-"'-n'-'--__-j~~~~1

sign,

....!.1!.:!.NTw1'-W.n -----J8:[J G"""I""'NT"-'n-'-

Figuur 4.12. Schematische voorstelling van een controler.

4.4.2 DE SLAVES

Een slave is weinig meer dan een processor met data- en programmageheugen. De
bijzonderheid van een slave is dat deze verbonden kan worden met een ander
systeem; de master welke volledige controle over de slave zijn geheugens kan
verkrijgen. Hiervoor zijn signalen via I/O adressen reeds gedefinieerd. Ook de lees
/schrijfsignalen zijn reeds voorhanden, via de controler. We moeten dus het
basisontwerp aanvullen met drie I/O signalen naar de slave toe (HOLD, SELECT en
RESET) en twee naar de master toe (HOLDA en SIGNAL). Op het genereren van
de eerste drie signalen heeft de slave geen invloed. De slave reageert op de signalen
in welke toestand deze zich ook verkeert. Ook het HOLDA signaal is een signaal wat
automatisch wordt gegenereerd. Hoewel het door de slave wordt gegenereerd heeft
deze er geen invloed op. Het is enkel een "reflex" op het HOLD signaal. Het enige
uitgaande signaal waar de slave weI invloed op heeft is het SIGNAL signaal. Met
SIGNAL maakt de slave de master duidelijk dat een gebeurtenis heeft plaats
gevonden en dat de master hierop moet reageren. Stel we kunnen zo'n signaal
maken, dan is het niet realistisch dat de master (max.) 64 van dergelijke signalen
krijgt aangeboden. Een oplossing hiervoor wordt verderop in deze paragraaf
besproken.

4.4.2.1 DECODERING HOLD, SELECf en RESET

Wanneer een groep slaves via de juiste I/O adressen wordt aangesproken heeft
aIleen een bit van het datawoord betrekking op een slave. Slave nummer 0 wordt
geacht te reageren op bit nummer 0 van het datawoord. Slave nummer 1 op bit
nummer 1 van het datawoord etc.. De slave moet dus uit drie adressen en 1 bit van
het aangeboden datawoord de volgende signalen verkrijgen: HOLD, SELECT en
RESET. Hiervoor hebben we de adreslijnen AD en A1 nodig, het van de controler
afkomstige C.IOWRn en het betreffende bit van de databus. Voor het aanbieden van
het HOLDA- en SIGNAL-signaal moet de slave AD en A1 combineren met
C.IORDn tot een bit op de databus overeenkomstig het nummer van de slave.
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4.4.2.2 GENERATIE VAN HOLDA EN SIGNAL-SIGNAAL

Het genereren van het SIGNAL-signaal doen we via een extra faciliteit aan boord
van de TMS320C25. Deze bezit n.l. een signaaluitgang, eXternal Flag (XF) genaamd.
Hiermee kunnen we zonder veel moeite het SIGNAL-signaal genereren. Wanneer we
echter het signaal rechtstreeks aansluiten aan het SIGNAL-signaal, dan ontstaat er
een kleine complicatie. We moeten van dit SIGNAL-signaal een signaal afleiden
welke naar de master toe gaat.

Wanneer het XF-signaal actief wordt gemaakt, dan blijft dit actief, totdat de
processor zelf het signaal inactief maakt. We moeten het signaal zo gebruiken, dat
XF signaal indirect leidt tot het SIGNAL-signaal, zodat XF inactief is wanneer actie
door de master wordt ondemomen. Dit om te voorkomen dat de master voor de
tweede keer reageert op het actief zijn van dit signaal.

Wanneer we het SIGNAL-signaal actief hebben gemaakt wordt dit op een faciliteit
aangesloten zodat het door de master kan worden gelezen. Maar hoe weet de master
nu dat er ergens een of meerdere van de (max.) 64 slave een SIGNAL-signaal is
gegenereerd. Dit kan gebeuren door alle 64 SIGNAL-signalen te zenden naar de
master, maar deze oplossing is vrij ingewikkeld. Een andere oplossing is gebruik te
maken van bouwstenen met een 'open collector'. Deze bouwstenen geven geen
logisch niveau af, maar schakelen al naar gelang de uitgangsstromen af of aan.
Wanneer de ingang actief is, loopt er via de uitgang een stroom. Wanneer aan deze
uitgang een weerstand wordt verbonden, hebben we een spanningsniveau gekregen.
We mogen alle 'open collector' verbindingen met elkaar verbinden en krijgen zo dus
een parallel schakeling van 'open collectoren' oftewel een OR-functie betreffende de
ingangen van die bouwstenen. Wanneer we nu alle zestien SIGNAL-signalen op de
controler combineren tot een signaal, en de vier verkregen signalen op dezelfde
manier met combineren tot een signaal, dan krijgt de master dus een signaal binnen
waaruit deze kan zien dat een slave iets te melden heeft. Welke slave dit is kan hij
vervolgens via maximaal 4 I/O-SIGNAL)read instructies te weten komen. Wanneer
de slave vervolgens via een HOLD en SELECf selecteerd wordt moet het SIGNAL
signaal verdwijnen, dit om later niet opnieuw de aandacht van de master te vragen.

Uit het HOLDA- en het SELECf-signaal maken we het GROUPSELn signaal zodat
de buffers van controler open gezet kunnen worden. Ook dit gebeurt met een 'open
collector' bouwsteen.

We definieren:

S.ADRESBUS: Adresbus van een slave.

S.DATABUS: Databus van een slave.

We komen uit op de volgende grafische voorstelling van een slave:
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Figuur 4.13. Schematische voorste//ing van een slave.

4.5 ON1WERP GLOBAAL GEHEUGEN
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Het globaal geheugen is een groot geheugen (minstens 512K woorden van 16 bits)
waarin de P.C. kan lezen en schrijven maar ook de master kan lezen en schrijven.
Hiervoor dienen dus voorzieningen te worden getroffen zodat niet beide tegelijk in
het geheugen werkzaam zijn. Daarnaast zitten we met het probleem dat de P.e. maar
64K byte ter beschikking heeft om dit geheugen te adresseren en de master 32K
woorden. In beide gevallen moet dus met bankswitching worden gewerkt. Naast het
globaal geheugen plaatsen we ook nog een communicatiegeheugen voor het
doorgeven van onderlinge gegevens buiten programmatuur en data om, zoals 'start
het proces' of juist 'onderbreek het proces'.

Nemen we aan we hebben een groot blok geheugen (wat dit voor geheugen is wordt
besproken in de realisatie van het geheel, het volgende hoofdstuk). Dit geheugen
wordt ingedeeld in blokken van 32K woorden oftewel 64K byte. We zien hierbij dat
de indeling voor P.C. en master even groot is. Er zit echter weI een verschil in: de
master adresseert een geheel woord, terwijl de P.e. telkens maar een byte
aanspreekt. Hieruit voIgt dat de adressering vanuit de P.C. ervoor moet zorgen dat
op de even adressen het lage byte van een woord wordt geadresseerd, en op de
oneven adressen het hoge byte van een woord wordt geadresseerd.

Wanneer we in het geheugen werken, moet een van de 16 (of meer) blokken van
32K woorden zijn aangewezen. Dit gebeurt door in een bouwsteen de waarde van dit
blok te plaatsen, waarna de decodering van het systeem het juiste geheugenblok
aanwijst. Wanneer de P.e. bezit heeft genomen van het geheugen, kan de P.C. zijn
blok aanwijzen. Als de master toegang tot het geheugen heeft, kan deze zijn blok
aanwijzen. Tot zover de aansturing van het geheugen.



64 Realisatie van een multi DSP systeem voor vectorberekeningen.

We spreken af dat de P.e. regelt wie het globaal geheugen krijgt toegewezen. Dit
omdat de P.e. ook de controle over het master-slave-systeem heeft. Hiervoor
genereert de P.e. een signaal Pe.MS/PCn (Pe.MS/PCn = 0 wil zeggen de P.e. is de
baas over het geheugen, Pe.MS/PCn = 1 wil zeggen de master heeft toegang tot het
globaal geheugen). Dit signaal moet dus buffers tussen de master en geheugen, maar
ook tussen P.e. en geheugen in en uit kunnen schakelen. Wil de P.e. toegang, dan
moeten zijn buffers openstaan. Heeft de master toegang, dan moeten de buffers
tussen de master en het globaal geheugen openstaan. De signalen welke dan toegang
krijgen zijn voor de P.e.:

- P.e. adresbus
- P.C. databus
- P.e. Read/Write signalen
- Een geheugenselectie-signaal.
- Signaal: Even of Oneven adres.
- Een waarde voor blokaanwijzing (bank-select).

Het signaal voor even of oneven adres is niet moeilijk te verkrijgen: het is AO van de
P.e. adresbus. Wanneer AO = 0 wordt een even adres aangewezen, wanneer AO = 1
wordt een oneven adres aangewezen. Voor het 'schrijfsignaal voor blokaanwijzing'
nemen we een Input/Output schrijfinstructie. Deze wordt verderop besproken. Het
geheugenselectie-signaal is het signaal wat het juiste blok in het geheugen van de
P.e. aanspreekt. Het bereik van de P.e. is namelijk 1 M byte groot en hiervan moet
maar 64K byte worden geadresseerd. Wanneer de P.e. toestaat dat de master
toegang heeft tot het globaal geheugen moeten de volgende signalen worden
doorgelaten:

- MASTER adresbus
- MASTER databus
- MASTER Read/Write signalen
- Het geheugenselectie-signaal: M.GLMEM.SELn.
- Een waarde voor blokaanwijzing (bank-select).

Naast het globaal geheugen plaatsen we nog een communicatiegeheugen waarin
gegevens kunnen worden ondergebracht. Ook dit geheugen moet worden aangesloten
op de master en de P.e.. Dit communicatiegeheugen plaatsen we in een ander
datagebied van de P.e. als het globaal geheugen. We kunnen het dan altijd
selecteren.

Aan de masterzijde brengen we dit communicatiegeheugen onder in hetzelfde
adressen-gebied als het globaal geheugen. Dit adressengebied wordt geselecteerd
wanneer dus bet BRn signaal actief wordt. Dit houdt in dat we een selectiesignaal
moeten genereren dat het globaal geheugen of het communicatiegeheugen selecteert.
We nemen hiervoor het outputsignaal op de processor: XF (eXternal Flag).

Bij de communicatie tussen P.e. en master moet een mogelijkheid aanwezig zijn om
elkaar te melden dat er gegevens gereed staan. De P.e. moet de master kunnen
melden dat gegevens klaarstaan en andersom ook. Anders kunnen de systemen nooit
weten dat er iets gebeuren moet. Hiervoor moeten voorzieningen getroffen worden.
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Aan P.C. zijde moet via een instructie de 'waarde voor blokaanwijzing' in een
bouwsteen worden geplaatst. Input/output-, lees- en schrijfsignalen moeten worden
gecombineerd tot dit signaal. Ook de master moet dit doen. De schematische
voorstelling van het geheel is gegeven in figuur 4.14.

AO

PC.MS/PCn

PC.WRn,
M WRn, MROn PC ROn.
M.BRn, PC.MEM.SEL.

r--~~W90BAAL GEHEUGEN
ROn E/O

~~=======~COMMUNICAT IE
~ GEHEUGEN

GEGEVENS KLAAR OUTPUT GEGEVENS KLAAR OUTPUT

Figuur 4.14. Schematische voorstelling globaal geheugen aangesloten op P.e. en master.

We hebben alle grote lijnen van het ontwerp besproken. We kunnen nu met deze
richtlijnen de realisatie van het geheel ter hand nemen. Dit wordt besproken in het
volgende hoofdstuk met de titel 'REALISATIE VAN RET MASTER-SLAVB
SYSTEEM'.
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5 REALISATIE VAN HET MASTER-SLAVE SYSTEEM

Na het ontwerp van de hardware, zoals beschreven in hoofdstuk 4, zal in dit
hoofdstuk de realisatie ervan aan de orde komen. De verschillende blokken in het
blokschema van figuur 4.11 worden hierbij vertaald naar concrete hardware. Hierbij
zal steeds eerst de functionaliteit aan de orde komen. Daama wordt via een worst
case benadering getracht aan te tonen dat de hardware functioneert. We zullen
achtereenvolgens de volgende vier ontwerpen bespreken; de master, de controlers, de
slaves en het globaal geheugen.

5.1 REALISATIE VAN DE MASTER

In bijlage 3 is de hardware-opbouw van de master weergegeven. De meeste signalen
welke bij de master voorkomen worden voorafgegaan door een 'M'. De signalen
welke naar de diverse controlers gaan worden voorafgegaan door een 'C'. Het
schema van de master is verdeeld over vier sheets. Op sheet 1 is weergegeven de
processor met buffers naar de controlers met de daarbij behorenden stuursignalen.
Op sheet 2 is het geheugen en adressering van het geheugen weergegeven. Op sheet
3 is de generatie van I/O signalen afgebeeld. Sheet 4 tenslotte beschrijft het
communicatiegeheugen.

5.1.1 SCHEMA VAN DE MASTER

De master is opgebouwd rond Ie 1, de digitaal signaal processor TSM320C25. De
processor genereert de volgende signalen welke we gebruiken:

....

. .••...•..••. < .

M.PSn:
M.DSn:
M.ISn:
M.BRn:

Se/edie van het programmageheugen.
Se/ectie van het datageheugen.
Se/eetie van het I/O gebied. .
Se/ectie van het g/obaa/ geheugen. We gebruiken dit signaa/ voor aansturingvan het
g/obaa/ geheugen. ..

M.DATABUS: De 16-bits brede databus voor transport van alle data. De databits worden voorgeste/d ..
door MDOtjm MD15. . .. · i./.

·.MADRESBUS: De 16-bits brede adresbus voor adressering van geheugen en inj1JJtjoutput. De ···/Y/
adressen worden gevonnd door de signa/en MAOt/m MA15.

De overige uitgangssignalen worden niet gebruikt. De master ontvangt de volgende
signalen:

. M.RSn:
·M.INTOn;

M.INTln:

..
ResetsignaaJ. .... ..... ../.. ...« ..••..

·lnterupt/ijn welke we gebruiken om de processor te wijWi(ijfb~tfeJtd(Jrde Pe#J>hiiP .....

f:t':!u~::V:~: ~eC;;:':su:~~~:'proeessor toe. > .••••

De overige ingangssignalen worden non-actief gemaakt.
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5.1.2 ENKELE SIGNALEN

Realisatie van een multi DSP systeem voor vectorberekeningen.

Rondom IC 2A en IC 2B is de hardware getekend welke het leessignaal, M.RDn, en
het schrijfsignaal, M.WRn, genereren. Het M.RDn-signaal is nodig voor het lezen
vanuit geheugens en I/O bouwstenen, het M.WRn-signaal is nodig om de data op de
databus in het geheugen of I/O bouwsteen te plaatsen. De signalen worden
verkregen uit de signalen R/Wn en STRBn. Wanneer wordt gelezen is R/Wn 1,
wanneer geschreven wordt is R/Wn O. Wanneer STRBn actief laag wordt moet het
lees- of schrijfsignaal aktief worden. Het M.WRn signaal wordt gegenereerd via een
OR-functie van de twee signalen door IC 2A Het M.RDn-signaal wordt gegenereerd
uit de OR-functie van de geinverteerde van het R/Wn signaal en het STRBn-signaal
door IC 2B. Wanneer dus STRBn niet actief is is M.RDn en M.WRn niet actief.
Wanneer STRBn weI actief is hangt het van het R/Wn-signaal af welk signaal,
M.RDn of M.WRn, actief wordt.

We genereren een wachtcyclus wanneer we input/output plegen en als we data
uitwisselen met de slaves. Dit doen we door het signaal MSCn (Micro State
Complete) te inverteren en aan te sluiten aan IC 23. Naast dit signaal sluiten we ook
de signalen M.P.RAMSELn (Master Program Ram SELect), M.D.RAMSELn
(Master Data RAM SELect) en M.BRn aan zoals aangegeven. Wanneer een van
deze drie signalen actief laag wordt, wordt de uitgang van IC 23 hoog en wordt er
dus GEEN wait-state ingelast. Wanneer geen van deze signalen actief worden, zijn
aIle aangesloten ingangen van IC 23 hoog wanneer MSCn actief is. Het READY
signaal wordt laag en er wordt een klokcyclus gewacht. Niet meer dan een klokcyclus
omdat het MSCn signaal inactief wordt en dus de uitgang van IC 23 en daarmee het
READY signaal actief hoog worden.

5.1.3 SELECfIE VAN GEHEUGENS

Voordat we verder gaan met de hardware op sheet 1 behandelen we eerst de
geheugens met de bijbehorende stuursignalen op sheet 2. Zoals we in het vorige
hoofdstuk hebben besproken, moeten het programma- en datageheugen in- en
uitgeschakeld kunnen worden d.m.v. de sigalen M.PROG.SELn en M.DLSELn. De
eerste van deze twee signalen schakelt het programmagebied van de master van 32K
tot 64K uit en hiervoor in de plaats het programmageheugen van de slave(s).
M.DLSELn schakelt het datageheugen van de master van 1 tot 32K uit. Hiervoor in
de plaats komt dan het slave-datageheugen.

Deze signalen moeten door de processor zelf actief of inactief worden gemaakt. Dit
gebeurt d.m.v. een output-instructie. Via een schrijfinstructie (output-instructie)
worden de signalen in een latch geplaatst waarna ze worden doorgegeven aan de
geheugen-decodering. Dit gebeurt d.m.v. Ie 19. Via een schrijfsignaal op I/O-adres 3
wordt een bit data (MDO) in een van acht latches van IC 19 geplaatst. Welke latch
wordt aangestuurd hangt af van de databits MD1, MD2 en MD3. Deze laatste bits
vormen een getal van 0 tIm 7 en wijzen hiermee een van acht latches van IC 19 aan.
Afhankelijk van MDO (deze is 0 of 1) neemt de betreffende uitgang de waarde van
MDO aan.
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5.1.4 SELECTIE VAN HET PROGRAMMAGEHEUGEN

Het programmageheugen bestaat uit twee delen: een deel EPROM-geheugen en een
deel RAM-geheugen. Dit eprom-geheugen wordt gevormd door de bouwstenen
MEMORY 1 en MEMORY 2 en is 16K woorden groot. Hiervan neemt MEMORY1
16K byte gevormd door MDO tIm MD7 voor zijn rekening en MEMORY 2 de 16K
byte gevormd door MD8 tIm MD15. Het eprom-programmageheugen bevindt zich in
het onderste 16K adressengebied, dus vanaf adres 0 tot 16K. 16K kunnen we
adresseren met 14 adreslijn: MAO tIm MA13. Derhalve moet dit geheugen worden
geselecteerd wanneer adreslijnen MA14 en MA15 0 zijn en M.PSn 0 is.

·······A.FWECiING VANMOGEWKHEDEN.··

·lJfh~~~~wcjgii~~~:~::~:L~tl~i~~~{~1111!.1;I
ramg'eheugen niet bruikbaeuiijn. Dit is niet zo erg ware helhiefddt d¢i1'lteirupt
startcu:1reffen inhet iulressengebied van het epromgeheugen va1len.Deieinten#jJi~·· .
sprong~iulre.ssen zijn dusaltijd vast. Dit komthet gemak vanprogtanimereilnietten

oede. . ...g .

We kunnen hiervoor een oplossing bedenken. Uit het epromgeheugen kunnen we
..... aIleen lezen. .Wanneer wedus schrijven naar de adressen van het epromgeheugen

gebeurt er niets.We kunnen de decodering zo maken, dat wanneer efgeschreven ...
wordt, ditgebeurt in de onderste 16K van het ram-programmageh~'tgen,wat> ..
normaat uitgeschdkeld is. We kunnen dus een programma plaatseri'fjJCl[allel"dtift>
het epromgeheugen in het ram-programmageheugen. Wemoetennue}genlijk de . .
mogelijkheid hebben om dit programma op te starten.Dii 4qenwlojfde v61geri.tlemanier: .. .. . .

We moeten nu echter een extra reset genereren. Een normale reset welke de
programrrzatuur op adres ostart (eprom of ram ajhankelijk van 14EMEPROMn) ...· ..
ofeen reset welke gegarandeerd de epromprogrammatuuropstart.llie,yt)or voeren/

.... we het signaal M.RESETIC19n in. Wanneer dit signaal aetie! wordtwof4f ............./
i/MEN.EPRDMn laag en de processor start dus de prograrnmfJ4lur vaituit ejJrom./
.. We llebben zo een systeem woor we onajhankelijk van deejJ,.Qi)iprqgrammfJ4lr!ftt!lF)

"0I!start"-software kunnen laden en na een reset kunnen staiteh. ..... ... ..... ..... ........

..... . . ....

We genereren een signaal M.EN.EPROMn (Master Enable EPROMactiej laag).
Wanneer we nu dit signaal hoog maken wordt het eprom uitgeschakeld en her .

.programma-ram hiervoor in de plaats geschakeld. Er is echtereen neue .
bijkomstigheid. We kunnen dit niet doen wanneer de programmatuurdraaitvanuit
het epromgeheugen, omdat er dan mogelijk Joute data. tijdens het ptn:$i:hakele1'l .i •...

gelezen »Jprdt. De oplossing hiervoor is gebruik te maken van het b}ofcBOl/ipihe/
data/progriunma~geheugen in de TMS320C25. Wanneef Wenu eerlp~()grlimrnai1i

tIit blok plaatsenendifopstarten, dan Jean dit programma deptnSCh4kelirigydn. ..
.. eprpm naar ram lIoor ons verzorgen. Op deze manierkan ookandere.sp/tWiztifiif·
p~qgramma-ram 0 tot 16K geplaatst worden. ... ... .... ....

Dit gebeurt d.m.v. IC 17. Dit IC, 74F138, is een 1 uit 8 decoder en genereert een
actief laag signaal (M.P.EPROM SELn) wanneer MA14 = 0, MAS :::: 0, M.PSn = 0,
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M.EN.EPROMn = 0 en R/Wn = 0 (lezen). De overige uitgangen van dit IC worden
niet gebruikt. M.P.EPROM SELn schakelt het programma-RAMgeheugen 0 tot 16K
uit wanneer het actief is. Het programma-ramgeheugen beslaat de geheugenplaatsen
otot 16K (schrijven wanneer M.EN.EPROMn = 0 en lezen en schrijven als
M.EN.EPROMn = 1) en 16K tot 64K (lezen en schrijven) en wordt gevormd door
de onderste "64K" byte van MEMORY 3 en MEMORY 4. Deze ram-ie's zijn een
128K byte statisch ram KM681000 (zie bijlage 9). De decodering van dit geheugen zit
als voIgt in elkaar:

- De geheugenplaatsen 0 tot 64K moeten worden worden aangestuurd als het
programmageheugen juist wordt geadresseerd.

- De geheugenplaatsen 16K tot 32K moeten te allen tijde voor programmatuur
beschikbaar zijn.

- Echter het deel geheugen 32K tot 64K moet uitschakelbaar zijn met het signaal
M.PROG.SELn (zie PROGRAMMAGEHEUGEN-INDEUNG.).

Omdat de ramgeheugen-ic's MEMORY 3 EN MEMORY 4 128K byte groot zijn,
moeten we een opdeling maken in blokken van 64K byte voor programma- en data
geheugen. Wanneer we het programmageheugen selecteren, selecteren we de
onderste 64K, wanneer we het datageheugen selecteren, sturen we de bovenste 64K
aan. Dit doen we m.b.v. het M.PSn signaal. Door M.PSn aan te sluiten op A16 van
de KM681000 geheugen-ic's, selecteren we de onderste 64K als het
programmageheugen wordt geselecteerd (M.PSn = 0) en de bovenste 64K als het
datageheugen wordt geselecteerd (M.DS = 0 maar M.PS = 1).

De programma-geheugenadressen 0 tot 32K worden geadresseerd wanneer MA15 =
oen M.PSn = O. De geheugenplaatsen 32K tot 64K worden geadresseerd wanneer
MA15 = 1, M.PSn = 0 en M.PROG.SELn = O. Om beide selectiesignalen te
combineren inverteren we MA15 tot MA15n, M.PROG.SELn tot M.PROG.SEL en
M.PSn tot M.PS m.b.v. IC 14. Hiema verbinden we de signalen zoals aangegeven op
sheet 2 met IC 16 welke een AND-OR functie realiseert tussen de ingangen ABeD,
EF, GHI en JK. IC 16 realiseert dus de functie:

M.P.RAM SELn = ((MAl5· M.PROG.SEL • M.PS) + (MAl5n • M.PS))n

Wanneer het signaal M.P.RAM SELn actief laag wordt, wordt het signaal M.RAM
SELn actief laag (IC 7C) en worden de geheugens MEMORY 3 EN MEMORY 4
geselecteerd. Wanneer we voor MEMORY 3 en MEMORY 4 voldoende snel
geheugen nemen is het mogelijk om zonder wait-states toegang tot dit geheugen te
krijgen.

Wanneer nu het epromgeheugen wordt aangesproken wordt tegelijkertijd het ram
programmageheugen gedeselecteerd d.m.v. de CS2 ingang op de geheugen-ic's
MEMORY 3 en MEMORY 4.

5.1.5 SELECfIE VAN HET DATAGEHEUGEN

.........

Het datageheugen is opgedeeld in twee delen: het adressengebied van 1K tot 32K en
het adressengebied van 32K tot 64K en is fysisch ondergebracht in het
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adressengebied 65K tot 128K van MEMORY 3 en MEMORY 4 (M.DSn = 0 en
M.PSn = 1). (Het gebied 0 tot lK is in de processor aanwezig.) Het eerste gebied
mag aIleen worden aangesproken wanneer M.DLSELn actief laag is. Dit wil zeggen
dat we het master-datageheugen selecteren en niet dat van de slave. Daarnaast moet
natuurlijk MA15 en M.DSn 0 zijn. Om het data-adressengebied van 32K tot 64K te
selecteren moet MA15 1 zijn, M.DSn 0 zijn en M.BRn niet actief (dus 1). Deze
laatste eis is nodig omdat anders het globaal geheugen wordt geselecteerd. Om
MEMORY 4 te selecteren moeten we dus twee signalen combineren n.l. het selectie
signaal van het gebied lK tot 32K en het selectiesignaal van het gebied 32K tot 64K.
Hiertoe inverteren we de signaal M.DLSELn tot M.DLSEL, MA15 tot MA15n en
M.DSn tot M.DS m.b.v. IC 14. De selectie geschiedt volgens de volgende functie:

~.b.RAMSELn = «MA15n*M.DLSEL ·M.DS) + (MA15. • M.BRn~M.J)S))n.

gevormd door IC 15.

5.1.6 SELECIE VAN RET COMMUNICATIEGEREUGEN en GLOBAAL
GEHEUGEN

Het communicatiegeheugen stelt ons in staat om buiten het globaal geheugen om
data met de P.e. uit te wisselen. Om dit te kunnen, moeten we het M.XF-signaal 1
maken. Daarnaast moeten we het M.BRn-signaal actief maken door in het GREG
register een waarde te plaatsen welke minstens de grote van het communicatie
geheugen representeert (zie 3.3.5). Wanneer we het globaal geheugen selecteren
moet ook het M.BRn-signaal actief zijn, maar het M.XF-signaal O. We definieren het
signaal M.COM.SELn als selectiesignaal voor het communicatiegeheugen. Voor het
globaal geheugen hebben we reeds het signaal M.GLMEM.SELn gedefinieerd. Deze
signalen worden gegenereerd door IC 13B (zie sheet 2). Wanneer het M.BRn actief
wordt (dan is tegelijkertijd M.DSn = 0 en MA15 = 1) wordt afhankelijk van M.XFn
M.GLMEM.SELn of M.COM.SELn actief laag.

5.1.7 AANSTURING CONTROLERS EN SLAVES

Zoals in hoofdstuk 4 is uitgelegd staat de master in verbinding met vier controlers.
Elk van deze controlers stuurt op zijn beurt zestien slaves aan. De vier controlers zijn
aangesloten op de e.ADRESBUS, e.DATABUS en de controle-signalen e.R/Wn,
e.DSn, e.PSn, C.ISn, C.SLVSELn, e.RDn en C.STRBn (zie sheet 1). De diverse
signalen zijn aangesloten op signalen afkomstig van de master. Hiertussen zitten
echter buffers. De M.ADRESBUS en e.ADRESBUS worden gescheiden door IC 8
en IC 9. Deze buffers staan altijd open zodat de controlers altijd de beschikking
hebben over het adres dat de master uitstuurd. Dit geldt ook voor de controle
signalen die worden gebufferd door IC 12. De databussen M.DATABUS en
e.DATABUS zijn echter niet continu met elkaar verbonden. Dit zou bij leesacties
busconflicten op kunnen leveren en bij schrijfacties verminking van data. De buffers
welke de databussen van elkaar scheiden zijn IC 10 en IC 11. Deze buffers kunnen
de data in twee richtingen doorgeven: van de master naar controler en van controler
naar de master. De richting wordt bepaald door het M.RDn signaal. Dit is als voIgt
in te zien:
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. "." . -:".- ''''.:.:- , -.-::.::

De datilbulfers 74F2451aten de data door in de riehting A naar B (masternatirc011iroiir)v.Ji,~fJl!rde
DIR-ingang hoog is.Wonneer deu ingang laag is wordt de data doorgegevenindericllti,,8Y'P'JriJiitJf<
A.W/l1Ilieer we data leun uiteen slave is het RDn signaal aetie! laag. Wanneerlfeditifgniiiddif,r
ao.n.fJuiten oPdepIR·jngangvan deze buffers wordt de data in de riehting c(JntrdrefnQaf17last~r)

dborgegeven.~/l1Ineergesc~venWordt naarde slaves, moetde DIR-ingang~ogg~jn.JfI!Idit.J,,,e«<
geval omdat het RDn signaal altijd hoog is als niet geleien wOrdt. . .

"," .:.,},«., .. ,... .

Nu resteert nog de realisatie van de hardware welke de openstelling van de databus
buffers regelt. De situaties wanneer dit moet gebeuren zijn hieronder nog eens
weergegeven.

« .. ....« ... . ... ... .,.. .'.•:"., « ....••••:,..., < <
)lJwanneer het onderste adressengebied van hetdatageheugen ~iIangew~n (*~layegeheugenu+><

... ..,.·llIOrdt aangesproken alszodanig. Dit wil uggen dat M.DLSELn == 1 en A15§O/rJetD~Ii=0.A15 .
<=0 en 1JSn=O wil zeggen dat de onderste besehikbare 31K woorden inhetiJatagebiedwo:ftlen ....
geadresseerd.·· ..... .....

.." ....,

2) wanneer het bovenste odressengebied van het programmageheugen is aangewezen als slavegeheugen
en wordt aangesproken als zodanig. Dit wil zeggen dat M.PROG.SELn = 1 en A15 = 1 melPSn =
O. A 15 = 1 en PSn = 0 wil zeggen dat de bovenste 32K woorden van het programma
geheugengebied worden geadresseerd.

3) w/l1lneer de I/O adressen 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 en 14 worden aangesproken. Dit zijn de
I/O adressen behorende bij de slavebesturingssignalen.

We definieren het signaal M.OPENBUFn (actief laag) voor het open zetten van de
databuffers IC10 en IC 11. M.OPENBUFn wordt laag wanneer een van de drie
situaties als hierboven geschetst zich voordoen.

Wanneer dus M.DLSELn = 0, MA15 = 0 en M.DSn = 0 moeten de databuffers
worden opengezet (situatie 1). Hiertoe inverteren we de signalen MA15 tot MA15n
en M.DSn tot M.DS (IC 14 sheet 2). De AND-OR functie van IC SIevert dan een
actief laag signaal M.SLYSELn (Slave Select), dat op zijn beurt via een AND-poort
IC 7A M.OPENBUFn actief laag maakt en de buffers opent.

Situatie 2 doet zich voor als M.PROG.SELn = 1, MA15 = 1 en M.PSn = O.Ook
dan moeten de databuffers worden opgezet. Hiertoe inverteren we M.PSn tot M.PS
en sluiten de drie signalen aan op IC 5. De uitgang van IC 5 (M.SLYSELn) wordt
laag als situatie 2 zich voordoet. Op zijn beurt wordt dan ook M.OPENBUFn laag en
opent de databuffers. De taak van IC 5 is het genereren van het signaal M.SLYSELn
(Slave Select) wanneer situatie 1 of 2 zich voordoet. Dit gebeurt via de volgende
functie:

.. ",. . , , ,.... . .. ", :

MSLVSELn==((MA15n • M.SLDSEL· M.DS) + (MA15 ·M.PROG;SELn·1.!l'Sj)n .)}<

M.OPENBUFn moet ook laag worden wanneer de I/O-adressen van de controlers
actief worden. Dit zijn dus de adressen 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 ,10, 12, 13 en 14. Yoor
deze adressen geldt dat MAl = 0, of MAl = 1 en MAO = O. We definieren het
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signaal M.ISCn (I/O-Selectie Controler) actief laag wanneer een van deze adressen
wordt aangestuurd. Het signaal wordt gemaakt door IC 6. We moeten hiervoor weI
MAO inverteren tot MAOn, MAl inverteren tot MAIn en M.ISn inverteren tot M.IS.
M.ISn wordt dan verkregen volgens de functie:

Via de AND-functie van IC 7A wordt M.OPENBUFn actief gemaakt wanneer
M.ISCn is actief. M.OPENBUFn is wordt gerealiseerd volgens de functie:

I··· . . .. \ >...................................... . : >......> >......... . >: .... ·M.OPENlJUFn=(M.SLVSELlJ·M.IsCn) .
>". "/:";:.(.-:.. :t:>:.:·::: '. -'.:: ..\' .

De signalen M.SLVSELn en M.ISCn worden vervolgens doorgegevens aan de
controlers als de signalen e.SLVSELn en C.ISCn. e.SLVSELn regelt mede het
openzetten van de controlerbuffers. C.ISCn is nodig voor de groepselectie.

5.1.8 MASTER INPUT/OUTPUT

De master heeft 4 vrije adressen voor input/output-toepassingen. De decodering van
de lees-/schrijfsignalen op deze adressen is te zien op sheet 3. De adressen welke
gebruikt mogen worden zijn adres 3, 7, 11 en 15. We genereren voor deze adressen
de lees- en schrijfsignalen uit de signalen MAO, MAl, MA2, MA3, M.ISn, M.R/Wn
en M.STRBn m.b.v. IC 7B en IC 20. De adressen MAO en MAl hebben gemeen
beide te 1 zijn wanneer de bovengenoemde adressen aangeboden worden. D.m.v. een
AND-functie kunnen we zo gemakkelijk de enable-ingang G1 van IC 20 aansturen.
De werking van IC 20 zorgt verder voor de generatie van de signalen M.I03 WRn,
M.I03 RDn, M.I07 WRn, M.I07 RDn, M.I011 WRn, M.IOll RDn, M.I015 WRn
en M.I015 RDn.

M.I03 WRn wordt gebruikt om de data voor de selectie van de diverse geheugens in
latch IC 19 te schrijven. M.I015 RDn wordt gebruikt om een aantal dipswitches uit
te lezen. Dit gebeurt m.b.v. IC 21 en IC 22. Hiermee komen we aan het eind van de
bespreking van de master-hardware.

5.2 REALISATIE VAN HET COMMUNICATIEGEHEUGEN

Het communicatiegeheugen wordt hierbij besproken omdat dit samen met de master
een werkend systeem oplevert. De master met het communicatiegeheugen levert een
werkende rekeneenheid voor de P.e. op.

In bijlage 3 sheet 4 is het schema van het communicatiegeheugen met aansturing
getekend. Het eigenlijke communicatiegeheugen wordt gevormd door DPMEMORY
1 en DPMEMORY 2. Deze geheugens zijn dual-port geheugen CYC136. Deze
geheugens zijn elk 2K byte groot en hebben de bijzondere eigenschap dat twee
databussen, twee adresbussen en twee sets controle signalen aangeboden kunnen
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worden om de 2 Kbyte te benaderen. Het is derhalve zeer eenvoudig om dit
geheugen te selecteren vanuit master en P.c.. Wordt namelijk van de master of P.c.
een adres aangeboden en zijn deze adressen niet gelijk dan kan er zondermeer
tegelijkertijd in het geheugen gelezen of geschreven worden (afbankelijk van de
ingangen OEn en R/Wn). Het bijzondere aan deze bouwsteen is ook nog de
mogelijkheid om de andere gebruiker van dit geheugen te signaleren dat er data
beschikbaar is. Wanneer nJ. vanuit de master op adres 7FF geschreven wordt, wordt
aan P.C. zijde de INTn lijn actief. Wordt daarentegen vanuit de P.C. op adres 7FE
geschreven dan wordt am master zijde de INTn lijn actief. Het is dus mogelijk via dit
ic een volledige dialoog tussen de systemen te voeren.

5.2.1 AANSTURING VAN MET COMMUNICATIEGEMEUGEN VANUIT DE
MASTER

Het selecteren van het communicatiegeheugen door de master geschiedt op een
eenvoudige manier. Het in 5.1.6 besproken signaal M.COM.SELn wordt aangesloten
op de CEn ingang van DPMEMORY zoals aangegeven. Verder sluiten we de
M.DATABUS, M.ADRESBUS en de signalen M.WRn en M.RDn aan. We kunnen
zo het communicatiegeheugen volledig besturen. De interrupt-uitgang wordt
verbonden met CM.INTOn welke via twee inverters wordt verbonden met M.INTOn.
Dit signaal meldt de processor dat gegevens klaar staan in het
communicatiegeheugen. Wanneer dus nu een 2K woorden groot "globaal geheugen"
in het GREG register wordt gedefinieerd, en het M.XF-signaal hoog is, wordt bij het
aansturen van de bovenste 2K datagebied het communicatiegeheugen geselecteerd.

5.2.2 AANSTVRING VAN MET COMMUNICATIEGEMEUGEN VANUIT DE P.C.

De aansturing vanuit de P.c. geschiedt op bijna dezelfde manier. De PC.ADRESBUS
wordt verbonden met een adresbus van de het DPMEMORY, zo ook de
PC.DATABUS. De Pc.WRn en PC.RDn signalen worden met de R/Wn en OEn
ingangen verbonden zoals aangegeven. De manier waarop dit geheugen wordt
geselecteerd is aileen iets anders dan in het geval van de master. Het adressenbereik
van DPMEMORY wordt ondergebracht in het D- of E-block, afbankelijk van de
stand van jumpers. Wanneer het uitgestuurde adres van de P.c. in het D- of E-block
valt (al naar gelang de stand van de jumpers) dan wordt het communicatiegeheugen
aangesproken. IC 500 genereert het selectiesignaal PC.COMSELn dat wordt
aangeboden aan IC 50lB dat tesamen met PCAO een van twee DPMEMORY's
selecteert omdat maar 8 bits en geen 16 bits tegelijkertijd geschreven of gelezen
kunnen worden.

Om de signalen PC.GMSEL, RESETn en M.CLRIC19 te verkrijgen is een extra
faciliteit nodig. Dit geschiedt d.m.v. een latch IC 503. D.m.v. een I/O-instructie van
de P.c. kan in deze latch data worden weggeschreven. IC 504 en IC SOIA zorgen
voor de decodering van het I/O-adres: het signaal PC.IOSELn. IC 505A maakt van
de signalen PC.IOSELn en PC.IOWRn een schrijfsignaal zodat de data aangeboden
aan IC 503 wordt vast gezet in IC 503. De INT-uitgang van DPMEMORY aan P.c.
zijde wordt tesamen met het PC.GMSEL-en RESET- en M.CLRIC19-signaal
aangesloten aan IC 502 welke via een I/O-instructie kan worden uitgelezen. IC 502
zit op hetzelfde adres als de latch IC 503.
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5.3 REALISATIE VAN DE CONTROLERS

In bijlage 4 is de bardware-opbouw van de controlers weergegeven. De meeste
signalen welke bij de controlers voorkomen worden voorafgegaan door een 'C'. De
signalen tussen controler en slaves worden voorafgegaan door 'CS'.

5.3.1 SCHEMA VAN DE CONTROLER

Een controler zit aangesloten op de bussen: C.ADRESBUS en de C.DATABUS.
Daarnaast ontvangt deze de signalen C.R/Wn, C.ISn, C.STRBn, C.DSn, c.PSn,
C.RDn en C.SLVSELn. Een aantal signalen wordt alleen maar doorgegeven, maar
uit de rest worden andere stuursignalen afgeleid.

5.3.2 CONTROLER I10-SIGNALEN
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Een controler wordt opgebouwd uit de bouwstenen IC 100 tot IC 109. IC 100 zorgt
voor bet genereren van de C.IOWRn en C.IORDn signalen. Deze signalen sturen
samen met de adressen CSAO en CSA1 latches en buffers aan, zodat naar de slaves
gescbreven en uit de geheugens van de slaves gelezen kan worden. Het genereren
van deze signalen gaat als voIgt.

Zoals we weten beeft iedere groep drie I/O-adressen in gebruik voor bet doorgeven
van de signalen HOLD, HOLDA, SELECf, SIGNAL en RESET. Deze I/O-adressen
worden geselecteerd door de onderste vier adreslijnen CAO tim CA3. Hierbij geven
de lijnen CA2 en CA3 de groep aan welke wordt aangesproken. CAO en CAl moeten
dus naar de slaves worden doorgegeven om de decodering van de vijf te realiseren
signalen te doen plaatsvinden. Wanneer we nu CA2 en CA3 combineren met
C.R/Wn, dan kunnen we acht signalen genereren. N.!. groep 0 WRn en RDn, groep
1 WRn en RDn, groep 2 WRn en RDn en groep 3 WRn en RDn. Dit gebeurt met
een 1 uit 8 decoder (74F138) IC 100. Iedere groep genereert dus twee signalen
C.IOWRn en C.IORDn welke via jumpers gekozen kunnen worden. Voor groep 0
moeten de uitgangen YO en Y4 worden verbonden met de signalen C.IOWRn en
IORDn, voor groep 1 de uitgangen Y1 en Y5, voor groep 2 uitgangen Y2· en Y6 en
voor groep 3 de uitgangen Y3 en Y7. IC 100 wordt aIleen geselecteerd wanneer
C.ISn = 0, dit gebeurt wanneer de adressen 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 en 14
worden aangesproken (zie beschrijving MASTER). Daarnaast moet de C.STRBn
actief zijn. Op bet moment dat de C.STRBn en C.ISn actief worden, wordt C.IOWRn
of C.IORDn actief.

5.3.3 BUFFERS NAAR DE SLAVES

Ook bij de controler vinden we buffers. Buffers welke de C.ADRESBUS en
C.DATABUS doorgeven naar de slaves, maar ook buffers welke de benodigde
controle signalen voor de slaves doorgeven. De buffers welke de adresbus doorgeven,
staan altijd open. De buffers voor de databus ecbter staan niet altijd open. Zoals we
hebben uitgelegd moeten deze in drie gevallen worden opengezet.

Gevallen 1 en 2 worden geselecteerd wanneer C.SLVSELn is actief en GROUPSELn
is actief. Wanneer dit zich voordoet, wordt de uitgang van IC 103D laag. Geval 3
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doet zich voor aJs een groep wordt geselecteerd via een I/O-instructie. D.m.v. IC
lOlA wordt uit de signalen CA2, CA3 en C.ISn de groep geselecteerd. Ret signaal
dat dan actief wordt noemen we C.GIOn (Groep Input/Ouput). IC lOZA combineert
de drie gevallen tot een signaal C.OPENBUFn. Dit signaal plaatst de databuffers IC
106 en IC 107 open voor data transport. C.RDn geeft hierbij de richting aan.

Wanneer een I/O operatie wordt uitgevoerd, mogen de controle-signalen C.DSn,
C.PSn, en C.RDn Diet te worden doorgegeven. Dit omdat deze signalen data
verplaatsen van databus naar slavegeheugen. Deze signalen moeten dan 1 zijn, zodat
geen van de geheugens wordt geselecteerd. M.b.v. IC 103A, IC 103B, en IC 103C
zorgen we eTVoor de CS.DSn, CS.PSn, en CS.RDn-signalen dan altijd hoog (1) zijn.
Wanneer het slavegeheugen weI wordt geselecteerd (C.SLVSELn actief laag en
GROUPSELn actief laag) dan worden deze signalen weI doorgegeven zodat in het
slavegeheugen kan worden gelezen en geschreven.

De ret1en waarom we aehler de OR-poorten IC lO3x en IC l09A nogeen buffer plZtsenfsclilt~. ..>.
:belastbaarheidvan de OR~poorten veel kleiner is dan die vanhet buffer 74F541. ..... .. . ...

> ./ ../.. ....• .

5.3.4 INTERRUPT

Wanneer een slave de master kenbaar willen maken dat deze actie moet
ondernemen, maakt deze het SIGNAL-signaal actief. Dit signaal wordt via een open
collector uitgang naar de controler van de groep doorgegeven. Dit signaal komt op
de controler binnen op de ingang GINTn. Via de open collector uitgang van IC 109A
wordt dit signaal naar de master verstuurd. Bij de master wordt dit signaal
aangesloten op interrupt-ingang C.INT1n.
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5,4 REALISATIE VAN EEN SLAVE
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In bijlage 5 is de hardware-opbouw van een slave weergegeven. De meeste signalen
welke bij de slave voorkomen worden voorafgegaan door een 'S'. Het schema van de
slave is verdeeld over twee sheets. Op sheet 1 is weergegeven de processor met
buffers die de controler van de slave scheidt met de daarbij behorende stuursignalen.
Op sheet 2 is het geheugen en adressering van het geheugen weergegeven. Ook de
input/output decodering van de slave is op deze sheet weergegeven.

5,4,1 SCHEMA VAN DE SLAVE

Ook een slave is opgebouwd rond een TMS320C25 (sheet 1 IC 214). Het verschil
met de master vormt hier de mogelijkheid om deze processor stil te leggen (HOLD
mode) zodat de master toegang kan krijgen tot de geheugens van de slave. Voordat
we ingaan op de manier hoe we de slave met de controler hebben verbonden zullen
we de aansturing van de geheugens en het input/output deel bespreken (sheet 2).

5,4.2 GEHEUGEN EN 1/0

De realisatie van de geheugens is bij de slave veel eenvoudiger dan bij de master.
We kunnen hier gebruik maken van RAM ie's omdat er geen ROM-programmatuur
aanwezig hoeft te zijn. Programmatuur wordt n.!. door de master verstuurd naar de
slaves. Het ram geheugen wordt gevormd door de ie's MEMORY 201 en MEMORY
202. Het zijn 128 Kbyte geheugenehips KM681000. Hierbij vormt MEMORY 201 de
bits SDO tim SD7 van de 16 bits brede programma-/datawoorden en MEMORY 202
de bits SD8 tim SD15. Ook hier zijn de onderste 64K adressen voor het
programmageheugen en de bovenste 64K adressen voor het datageheugen
gereserveerd. De adressering van deze gebieden geschiedt door S.PSn aan te sluiten
op A16 van de geheugen-ic's. Het geheugen wordt geselecteerd wanneer of S.PSn of
S.DSn actief laag is. IC 211B verzorgt de OR-functie op deze twee signalen. Wanneer
een van deze twee signalen actief laag wordt wordt de uitgang van IC 211B laag en
wordt het geheugen geselecteerd. Deze funetie is nodig omdat ook nog gebruik kan
worden gemaakt van het I/O-gebied. Het ramgeheugen mag dan niet worden
aangesproken. De S.WRn en S.RDn worden zoals aangegeven aangesloten zodat kan
worden gelezen en gesehreven. Deze twee signalen worden op de gebruikelijke
manier gemaakt (zie sheet 1) d.m.v. IC 209A, IC 209B en IC 207C.

De input/output lees-/schrijfsignalen van de I/O-adressen 0 tim 3 worden
gegenereerd door IC 215A en IC216. IC 215A selecteert 4 adressen uit 16 m.b.v. de
signalen SA2, SA3 en S.ISn. IC 216 vervaardigt de lees-/schrijfsignalen uit de
signalen SAO, SAl, S.STRBn, S.R/Wn en het selectie-signaal afkomstig van IC 215A
Wanneer de STRBn actief wordt wordt een van de uitgangen van IC 216 actief.
Afbankelijk van het aangeboden adres wordt er gelezen of gesehreven. Lezen we op
I/O-adres 0 dan lezen we stand van een aantal dipswitches uit m.b.v. IC 218 en IC
219. Schrijven we naar I/O-adres 0, dan besturen we met de data een 7-segments
display om eventuele informatie over de werking van de slave naar buiten ziehtbaar
te maken. Dit gebeurt door in IC 218 een waarde te plaatsen met een output
instructie.
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Het uitsturen van de controle signalen HOLDn, RESETn en SELECfn (sheet 1)
gebeurt via IC 207A en IC 208. Het door de master lezen van de signalen HOLDA
en SIGNAL en SELECf gebeurt via IC 206. De aansturing van deze ie's geschiedt
door de adressignalen CSAO en CSA1 en de I/O-signalen C.IOWRn en C.IORDn.
Tesamen met een datalijn CSDx worden de voor de slave van belangzijnde signalen
verkregen. Dit houdt dus in dat voor slave 0 CSDx = CSDO, voor slave 1 CSDx =
CSD1 enz..

Wanneer we dus een HOLD-, RESET- of SIGNAL-signaal (allen actief laag) willen
toevoeren aan de betreffende slave, schrijven we een 1 als CSDx weg naar resp. 1/0
adres 0, 1 of 2. Dit databit wordt door IC 207A gei'nverteerd waarna het aan de D
ingang van IC 208 wordt aangeboden. Afhankelijk van de signalen CSAO en CSA1
wordt door het C.IOWRn signaal de uitgangen QO (HOLD), Q1 (RESET) of Q2
(SELECf) gelijk aan de waarde op de D-ingang. De uitgangen Q4 t/m Q7 worden
nooit actief omdat de S2 ingang van IC 208 altijd 0 is. Q3 wordt nooit actief omdat
het door de master gegenereerde adres niet wordt doorgegeven aan de slaves maar
afgevangen bij de master-controler buffers.

Het lezen van een HOLDA-, SIGNAL- en SELECf-signaal gaat als voIgt te werk.
De HOLDAn (aktief laag) afkomsting van de processor wordt toegevoerd aan IC
206. Verder wordt aan deze bouwsteen het SIGNALn- en SELECf-signaal
toegevoerd. IC 207B ontvangt verder de signalen CSAO en CSA1 en het leessignaal
C.IORDn. Wanneer C.IORDn actief is wordt een van de ingangen DO, D1 of D2
doorgegeven aan de (inverterende) uitgang W. Welk signaal wordt doorgegeven is
atbankelijk van CSAO en CSAl. De ingang D3 t/m D7 worden nooit doorgegeven
omdat C.IORDn dan niet actief is.

5.4.4 BUfFERS

IC 209C verzorgt het opensturen van de buffers IC 201, IC 202, IC 203, IC 204 en IC
205. Wanneer aan de OR-poort, IC 209C, het HOLDAn- en SELECf-signaal wordt
aangeboden, worden de buffers opengezet (C.OPENBUF). Ze zijn dan continu met
de van de CS-bus afkomstige signalen verbonden. De adresbus van de slave
S.ADRESBUS, databus van de slave S.DATABUS en slave-controle-signalen zijn dan
met die van de CS-bus verbonden. Het CS.RDn stuurt de richting van de databuffers.

Wanneer een slave is geseleeteerd moet er ook nog een signaal naar de controler
worden gestuurd om te melden dat er een slave is geselecteerd. Dit signaal
GROUPSELn wordt gemaakt door IC 207B en IC 213A IC 207B inverteert
C.OPENBUFn signaal tot C.OPENBUF. IC 213A geeft dit door aan de controler via
zijn open collector uitgang. Wanneer via de open collector stroom loopt weet de
controler dat zijn buffers vrij zijn gegeven voor datacommunicatie.

5.4.5 SIGNALEREN

De generatie van het SIGNAL signaal gaat als voIgt in zijn werk. De eXternal Flag
uitgang van de TMS320C25 (XF) is aangesloten aan de CLK ingang van een 'D-type
positive Edge-Triggered Flip-Flop' (74F74). Wanneer nu de CLK-ingang een
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verandering van laag naar hoog uitvoert, wordt de informatie op de D ingang
doorgegeven aan de Q-uitgang. Aan de D-ingang hebben we continu een 5 volts
spanning staan wat dus een logisch niveau van 1 voorstelt. Wanneer dus de uitgang Q
laag is en er voIgt een verandering van de CLK-ingang van 0 naar 1, dan wordt de
Q-uitgang 1. Het SIGNAL-signaal is dan aktief en wordt via het IC 213B doorgeven
aan de controler via een open collector uitgang. Verder wordt de inverse van dit
signaal (SIGNALn) aangeboden aan IC 206 om de master de mogelijkheid te bieden
te controleren welke slave het SIGNAL-signaal heeft uitgestuurd.

Wanneer de master heeft gedetecteerd dat een slave iets te melden heeft, mag het
SIGNAL-signaal verdwijnen. Dit gebeurt wanneer C.OPENBUFn actief is of als er
een reset wordt uitgevoerd. In beide gevallen wordt de uitgang van IC 211A laag en
de uitgang van IC 212A op 0 gezet, zodat het SIGNAL-signaal inactief wordt.

5.5 REALISATIE VAN HET GLOBAAL GEHEUGEN

In bijlage 6 is het schema van het globaal geheugen gegeven. Het schema kunnen we
in twee delen opdelen:

- Aansturing globaal geheugen door de master.
- Aansturing globaal geheugen door de P.c..

Voordat we ingaan op het aansturen van de geheugens, zullen we het eigenlijke
globaal geheugen bespreken.

5.5.1 GLOBAAL GEHEUGEN

Het globaal geheugen wordt gevormd door ie's MEMORY 400A tim MEMORY
407B. De geheugen ie's welke voor de opslag van data worden gebruikt zijn de
KM681000 statisch RAM-geheugen ie's van Samsung. De geheugen ic's hebben een
toegangstijd van 80 ns.. De geheugens hebben een opslagcapaciteit van 128 Kbyte.
Dit houdt in dat we een geheugen realiseren van 2 Mbyte oftewel 1 Mwoorden.

We zien dat 16 bits brede datawoorden worden opgeslagen door de ic's MEMORY
40xA en MEMORY 40xB. De ie's MEMORY 40xA nemen de bits 0 tim 7 voor hun
rekening, de ie's MEMORY 40xB de bits 8 tim 15. De aansturing van de adressen
vindt plaats door GAO tim GA16. Dit zijn 17 adreslijnen, die een geheugen van 128
Kwoorden kunnen adresseren. Verder zitten op de geheugen ie's twee chip-select
lijnen CS1n en CS2.
Wanneer CS1n = 0 en CS2 = 1 is de chip geselecteerd. Hiertoe zijn de ingangen
CS1n verbonden met een van de uitgangen CSOn tim CS7n van IC 409. De signalen
CSOn tim CS7n worden alleen actief laag wanneer G.ENAn is actief laag. Daamaast
moet de G2A ingang van IC 409 actief laag zijn. Welk CSxn signaal actief wordt,
wordt bepaald door de adreslijnen GA17 tim GA19. Wanneer meerdere kaarten in
het systeem worden opgenomen, kan d.m.v. een jumper de juiste kaart worden
geselecteerd. IC 408 zorgt er dan voor dat afhankelijk van de adreslijnen GA20 tim
GA22 de juiste kaart wordt aangesproken.
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De ingangen CS2 van de geheugen-ie's zijn afhankelijk van de bits DO tIm D7 of DB
tIm D15 verbonden met G.ENB of G.ENe. De betekenis van deze signalen wordt
verderop verklaard. Wanneer de ingang OEn, aangestuurd door G.RDn, daarnaast
nog actief laag is, wordt de betreffende data op de databus geplaatst. Is daarentegen
niet OEn maar WEn, aangestuurd door G.WRn, actief laag, dan wordt de data
aanwezig op de G.DATABUS op de geheugenplaats opgeslagen dat aangewezen
wordt door het adres op G.ADRESBUS.

We hebben maar vijftien adreslijnen direct ter beschikking voor het aansturen van de
geheugen ie's (32 K; MA15 is 1 wanneer het globaal geheugen wordt aangesproken).
Dit houdt dus in dat de adreslijnen GA15 tIm GA22 via bankswitching gegenereerd
dienen te worden. Daarnaast dient ook via bankswitching de chip-select signalen
gegenereerd te worden. De manier waarop we dit doen is voor de masterzijde en
P.C.-zijde verschillend en zullen we als volgende bespreken.

5.5.2 AANSTURING GLOBAAL GEHEUGEN DOOR MASTER

De aansturing van het globaal geheugen door de master vindt plaats d.m.v. de ic's IC
401 tIm IC 407. De master databus, M.DATABUS, wordt gescheiden van de
G.DATABUS d.m.v. de buffers IC 401 en IC402. De adresbussen worden gescheiden
door de ic's IC 403 en IC 404. IC 405 tenslotte schermt de controle-signalen naar het
geheugen af van de controlesignalen van de master.

Wanneer de P.e. het geheugen voor de master vrij geeft door het signaal Pe.GMSEL
ote maken, worden de buffers IC 403, IC 404 en IC 405 open gezet. Dit houdt in dat
de adresbus en controle-signalen van de master met die van het globaal geheugen
zijn verbonden. De signalen M.WRn, M.RDn, M.BRn en M.I07 WRn worden
verbonden met de signalen G.WRn, G.RDn en G.ENAn. Daarnaast worden de
signalen G.ENB en G.ENC actief hoog gemaakt zodat de geheugen ie's via de
ingangen CS2 geseleeteerd zijn. Het is dus nu afhankelijk van de signalen CSOn tIm
CS7n welke geheugen-ie's worden geselecteerd.

De databussen zijn nog niet verbonden omdat anders busconflicten zouden kunnen
optreden. De databussen worden pas verbonden wanneer het signaal
M.GLMEMSELn actief laag wordt (dus als het globaal geheugen door de master
geselecteerd wordt). Dan zijn dus de signalen Pe.GMSEL en M.GLMEMSELn gelijk
aan O. De uitgang van IC 406A wordt dan 0 en de databussen worden verbonden.
Afhankelijk of er gelezen of geschreven wordt, worden de buffers van B naar A of
van A naar B opengezet.

Wat resteert is het genereren van de signalen GA15 tIm GA22. Dit gebeurt als voIgt.
Acht bits van de master-databus, de bits MDO tIm MD7 worden aangeboden aan
latch IC 407. D.m.v. het input/output write signaal M.I07 WRn wordt de data in de
latch geklokt. Wanneer nu het signaal Pe.GMSEL 0 wordt, wordt ook de uitgang van
de latch, net als die van de buffers IC 401 tIm IC 405, met de overeenkomstige
lijnen verbonden. Dit is in ons geval de adreslijnen GA15 tIm GA22. Hiermee
hebben we alle verbindingen gemaakt om in het globaal geheugen te kunnen lezen
en te schrijven.

We zullen kort de gehele werkwijze voor de duidelijkheid bespreken. Wanneer de
P.e. het globaal geheugen vrij geeft voor de master worden de master-adresbus,
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M.ADRESBUS met de G.ADRESBUS verbonden. Ook wordt de uitgang van de
latch IC 407 met de G.ADRESBUS verbonden. Zo ontstaat een drie en twintig bits
brede bus waarmee we 8 MWoorden kunnen adresseren. We gebruiken maar 20
adreslijnen waarmee we onze 1 MWoorden kunnen aansturen (de overige drie
adreslijnen zijn voor uitbreidingen). Ook worden de signalen M.WRn met G.WRn,
M.RDn met G.RDn en M.GLMEMSELn met G.ENAn verbonden. De signalen
G.ENB en G.ENC worden hoog gemaakt zodat de geheugens via de CS2 ingang
worden geseleeteerd. Wanneer nu het globaal geheugen wordt aangesproken, wordt
het M.GLMEMSELn-signaal aetief laag. Hierop wordt de uitgang van IC 406A laag
en de databussen M.DATABUS en G.DATABUS worden met elkaar verbonden. De
riehting wordt bepaald door het M.RDn-signaal. Ook wordt het signaal G.ENAn laag
en wordt een van de CSxn-signalen aetief laag, dat op zijn beurt twee van de 16
geheugen-ic's seleeteert, een MEMORY 40xA en MEMORY 40xB, d.m.v. de CS1n
ingang. Het aan de geheugen-ic's aangeboden adres wordt dan intern gedeeodeerd en
naar gelang het G.WRn of G.RDn signaal wordt er gesehreven of gelezen. Wanneer
hiema het M.GLMEMSELn-signaal hoog wordt gemaakt, worden de databussen
losgekoppeld. Wanneer Pe.GMSEL hoog wordt, worden de eontrole signalen en de
adresbus van de master niet meer doorgegeven: het globaal geheugen is losgekoppeld
van de master.

5.5.3 AANSTURING GLOBAAL GEHEUGEN DOOR DE P.C.

De P.e. kan, het globaal geheugen benaderen door het aansturen van de IC's IC 413
tim IC 418. De Pe.ADRESBUS wordt van de G.ADRESBUS geseheiden door de
buffers IC 417 en IC418. Deze buffers worden open geplaatst wanneer het
Pe.GMSEL signaal aetief hoog (1) is. Ook wordt dan IC 417 open geplaatst. Dit
buffer geeft de eontrole signalen door aan de globaal geheugenbesturing. pe.WRn
wordt verbonden met G.WRn, pe.RDn met G.RDn, GLOB.SELn met G.ENA De
andere signalen hebben meer toeliehting nodig en zuBen we uitgebreider bespreken.

De Pe.DATABUS bestaat niet uit 16 maar uit 8 bits, PCDO tim PCD7. Willen we
dus een geheugen van 16 bits breedte aansturen, dan moeten we 8 bits op 16 bits
afbeelden. Dit kan door de bits GDO tim GD7 met PCDO tim PCD7 te verbinden
maar ook de bits GD8 tim GD15 met de bits PCDO en PCD7. Om buseonficten te
voorkomen mogen niet beide buffers tegelijk open staan. IC 411A zorgt ervoor dat
wanneer het globaal geheugen wordt geseleeteerd, maar een buffer open gaat
afhankelijk of het een even of oneven adres betreft.

De uitdeeodering van het geheugengebied waar het globaal geheugen zich voor de
P.e. bevindt, gesehiedt door IC 412. Wanneer een adres op de databus versehijnt,
eontroleert dit Le. of het adres zieh in het D- of E-BLOCK van het P.e.
geheugengebied bevindt. Afhankelijk van de jumper instelling kan men kiezen of we
het D-bloek of het E-bloek gebruiken voor het globaal geheugenbereik. Wanneer het
adres in het geseleeteerde gebied bevindt, wordt het signaal GLOB.SELn aetief.
Wanneer de P.e. met het globaal geheugen is verbonden, wordt ook G.ENAn aetief.

Het is nu niet zo dat nu al een geheugen wordt geseleeteerd. We mogen maar een
geheugen-ic seleeteren en niet twee tegelijk zoals de master. We mogen maar 8 bits
tegelijk seleeteren, en daarmee maar een geheugen-ic. Dit gebeurt door de adreslijn
PCAO. Wanneer PCAO = 0, wordt een even adres aangesproken. Deze adressen zijn
ondergebraeht in de ie's MEMORY 40xA. De oneven adressen zijn ondergebraeht in
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de geheugens MEMORY 40xB (PCAO = 1). Door nu de tweede chip-select-ingang
(CS2) van de geheugen-ic's aan te sluiten op PCAOn en PCAO, kunnen we de even
en oneven adressen selecteren. Dit gebeurt door die signalen EVEN (AOn) en ODD
(AO) met G.ENB en G.ENC te verbinden. (Bij de master worden de beide signalen
G.ENB en G.ENC hoog gemaakt zodat altijd beide geheugen ie's MEMORY 40xA
en MEMORY 40xB zijn geselecteerd.)

Voor het genereren van de adreslijnen GAlS tim GA22 gebruiken we dezelfde
methode als bij de master. We moeten hiervoor echter weI nog een input/output
write signaal GUO.SELn maken. Dit gebeurt d.m.v. de ic's IC 406B, IC 411A en IC
419. Het 1/0- adres is in groepjes van 4 adressen d.m.v. dipswitches in te stellen.
Wanneer nu een adres wordt aangeboden, vergelijkt IC 419 of dit het juiste
adresgroepje is. Wanneer dit zo is wordt uitgang P=Q van IC 419 laag. IC 411A
selecteert vervolgens een van vier adressen. IC 406B combineert het PC.IO WRn
signaal met het juiste adres tot het GLIO.SELn signaal waarmee de data op de
databus in latch IC 418 wordt geklokt.

Wanneer nu de P.C. in het globaal geheugen willezen of schrijven, gaat dit als voIgt
in zijn werk. Het signaal PC.GMSEL moet hoog (1) zijn. Hiermee worden de
controle signalen PC.WRn, PCRDn, GLOB.SELn, EVEN en ODD met de signalen
G.WRn, G.RDn, G.ENAn, G.ENB en G.ENC verbonden. Ook wordt de
PC.ADRESBUS doorverbonden met de G.ADRESBUS, worden de adreslijnen GAlS
tim GA22 actief en wordt IC 412 vrij gegeven voor decodering. Wanneer het
aangeboden adres in het geselecteerde block vah (D- of E-block), wordt het
GLOB.SELn-signaal actief. Nu al wordt een geheugen-ie geselecteerd, een
MEMORY 40xA of MEMORY 40xB afhankelijk van AO. Ook wordt Ie 411B vrij
gegeven voor decodering en wordt een van de buffers IC 413 of IC 414 open
geplaatst, ook weer afhankelijk van AO. Hierna kan gelezen of geschreven worden.
We zien dat het GLOB.SELn-signaal dezelfde werking heeft als het
M.GLMEMSELn-signaal aan master-zijde. Hiermee komen we aan het einde van de
bespreking van de hardware.



Timing van het systeem.

6 TIMING VAN HET SYSTEEM

83

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de timing van het systeem. Gekeken wordt naar
de vertragingen welke de diverse signalen oplopen door het systeem heen. Tot slot
zal een keuze worden gemaakt op welke snelheid we het systeem laten werken.

6.1 ENKELE ZAKEN VOORAF

Voordat we de timing van bet geheel kunnen gaan bekijken, zullen we moeten weten
wat de maximale mogelijkheden van de TMS320C25 zijn. We willen alles zo snel
mogelijk laten verlopen. We gaan dus uit van de maximale snelheid van de processor.
De maximale klokfrequentie hierbij is fc = 40 MHz.. De bijbehorende cyclustijd tc

bedraagt dan 100 ns.. We definieren 0 = (1/4)tc = 25 ns.. De maximale toegangstijd
wordt bepaald door de formule t. = 30 - 35.

Wat voor ons van belang is zijn de 'memory read timing' en de 'memory write
timing'. Willen we n.!. het systeem op de maximale snelheid laten draaien, dan is het
van belang te kijken hoeveel tijd we hebben voor de decodering van de signalen. In
figuur 6.01 is de read en write timing van de TMS320C25 gegeven met de
bijbehorende tijden.
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00.015
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"'r-i------------1(:
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Figuur 6.01. Memory read en write timing bij maximale klokfrequentie 40 MHz..

We zien hierin dat 13 ns. voordat het STRBn-signaal actief wordt het adres aanwezig
is. Het READY signaal moet 5 ns. na het STRBn-signaal aanwezig zijn, anders wordt
een wait-cycle uitgevoerd. Bij een leescyclus moet de data 23 ns. aanwezig zijn voor
het STRBn-signaal inactief wordt. We hebben dus 40 ns. voor decodering en toegang
tot de geheugens. Bij een schrijfcyclus wordt de data 30 ns. voor het STRBn-signaal
inactief wordt aangeboden en blijft 15 ns. nadat STRBn inactief wordt staan.
In tabel 6.1 zijn deze tijden en de tijden behorende bij een klokfrequentie van 20, 30
MHz. en 40 MHz. met een wait-state gegeven.
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Tabel 6.1. Beschikbare tijden bij verschillende frequenties.

20 MHz.
38 ns.
200 ns.
38 ns.
30 ns.
115m.
23 ns.
80 ns.

. . .

KtOJ(FR£Q.40 .... 40 (iwt.j30
/if .... 25 25.... 21
</(; 100 200 133
>10·11 13 13 21
t2-lO 55 13
t.*"t4-lO 40 140 54
~4 23 23 23
l5-t3 30 130· . 46

6.2 TIMING VAN DE MASTER

Als we het schema bekijken van de master staan bij iedere bouwsteen twee waarden.
Nemen we b.v. IC 2A, dan staan er de waarden 6.6/6.3. Deze waarden zijn de worst
case waarden van de verandering van de uitgang. Moet de uitgang veranderen van
laag naar hoog, dan geldt de eerste waarde (in dit geval 6.6 ns.). Moet de uitgang
veranderen van hoog naar laag, dan geldt de tweede waarde (hier 6.3 ns.). We
kunnen zo de tijden berekenen welke een signaal nodig heeft om actief te worden.
(Zie voor bijlage 8 voor propagatie tijden van de gebruikte TIL componenten.)
Nemen we aan dat het M.STRBn-signaal actief wordt op t=O.

We hebben gekozen voor ramgeheugens welke een toegangstijd hebben van 80 DS••

De KM681000 ramgeheugens van SAMSUNG voldoen hieraan. We hebben deze
geheugens gekozen uit kosten overwegingen. Er zijn snellere geheugens verkrijgbaar
maar kosten een factor twintig meer dan de genoemde geheugens. Wanneer dit
geheugen-ic een adres met CSn signalen krijgt aangeboden, dan plaatst deze zijn data
na maximaal 80 ns. op de bus. Omdat eprom-geheugens met een toegangstijd van 25
DS. vrij kostbaar zijn is ook hiervoor voor een langzamere versie gekozen. Hiervoor
zijn geheugens met een toegangstijd van 85 ns. gekozen.

6.2.1 WORST-CASE TIMING PROGRAMMAGEHEUGEN

Bij een leescyclus hebben gezien dat we 40 ns. de djd hebben om data beschikbaar te
krijgen op de databus zonder een wait-state te moeten inlassen. Dit is bij maximale
frequentie. Op t=27 (t4) moet dus de data op de bus stabiel zijn. Schrijven in het
ramgeheugen kan zeUs nog sneller maar we gaan er met vanuit, omdat de timing
aangeboden door de master voor lezen en schrijven gelijk is. Zoals reeds gezegd
bestaat het programmageheugen uit epromgeheugen en ramgeheugen. De selectie
van het eprom-geheugen vindt plaats via IC 17 en neemt maximaal 9.0 ns. in beslag.
Op t = -13+9 = -4 is er een stabiel selectiesignaal. Wanneer we de schakeling met
30 ns. epromgeheugens kunnen realiseren, kan dit geheugen zonder wait-state worden
aangestuurd. Dit is echter met het geval. We hebben geheugens met een toegangstijd
van 85 ns. Dus moeten we een wait-state inlassen. Hierna hebben we nog 140-9-85 =
46 ns. over voordat de databus gelezen wordt, want bij inlassing van een wait-state
moet de data op t = 27 + 100 = 127 aanwezig zijn. Hierbij bedraagt de totale
toegangstijd tot het epromgeheugen dus 9+ 85 = 94 ns.
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We hebben de beschikking over ramgeheugen-ic's met een snelheid van 80 ns. (zie
bijlage 9). Dit houdt al in dat we een wait-state moeten genereren als we op de
klokfrequentie van 40 MHz. blijven draaien. De geheugens worden aangestuurd zoals
beschreven in paragraaf 5.1. Voor de decodering moeten een aantal signalen van het
adres door IC 14 waar deze worden geinverteerd. Dit duurt maximaal 5.5 ns.. Hierna
zijn de signalen aangeboden aan IC 16 stabiel. De AND-OR-functie (IC 16) heeft er
vervolgens 5.5 ns. voor nodig om de uitgang laag te maken en daarmee
M.P.RAMSELn actief. Hierna wordt de uitgang van IC 7C actief laag na maximaal
6.5 ns.. Totaal duurt de decodering dus 17.5 ns.. Op t = -2 is M.P.RAM SELn
aanwezig. Op t = -2+6.5 = 4.5 is dan M.RAMSELn actief. Op t = 4.5 +80 = 84.5 is
de programmadata vanuit ram beschikbaar. Dit is ruim binnen de 140 ns.
decoderingstijd (t = 127) welke we bij een wait-state ter beschikking hebben. Zie
figuur 6.02.
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Figuur 6.02. Readtiming master k/okfrequentie 40 MHz. 1 wait-state.
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6.2.2 TERUG IN SNELHEID

We hebben gezien dat nadat het adres stabiel is het maximaal 97.5 ns. duurt voordat
programmadata beschikbaar is. Wanneer we nu de klokfrequentie met 40 MHz, maar
20 MHz. maken, hebben we een totale toegangstijd van 115 ns. ter beschikking (zie
tabel 6.01). Dit is ruim voldoende voor toegang tot het programmageheugen. We
kunnen dus, wat het programmageheugen betreft, het master-systeem op een
klokfrequentie van 20 MHz. laten draaien. De maximale frequentie waarop we de
processor zonder wait-states kunnen laten draaien bedraagt: 3/(97.5 ns. + 35 ns.) =
22.5 MHz. Voor een klokfrequentie van 20 MHz. is de timing getekend in figuur
6.03.
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STRBn

ACRES

Rlwn

READY

ADRESn

M.x . RAM SELn
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Figuur 6.03. Read-timing van de master bij een klokfrequentie van 20 MHz..

Conclusie: Bij gebruik van de maximale klokfrequentie is bij het aansturen van het
epromgeheugen een wait-state vereist. Bij het aansturen van het
programma-ram is ook een wait-state vereist. Hiermee komt de cyclustijd
voor het ophalen van programmadata op 140 ns. Oftewel op een effec
tieve klokfrequentie van 20 MHz. Wil men zonder wait-states werken, dan
moet men de klokfrequentie verlagen tot beneden 22.5 MHz..
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Voor het datageheugen geldt hetzelfde als voor het ram-programmageheugen. De
duur van de decodering bedraagt 5.5 ns. van de vertraging door IC 14, met daarbij
opgeteld 5.5 ns. vertraging door IC 15. Hierbij komt de vertraging van IC 7C, 6.5 ns..
Totaal dus 17,5 ns. vertraging. Met een toegangstijd van de rams van 80 ns. komen
we totaal op een tijd van 97,5 ns.. Bij de maximale frequentie van 40 MHz. moeten
we dus een wait-state inlassen zodat de totale cyclustijd 140 ns. wordt.

6.2.4 TERUG IN SNELHEID

We hebben gezien dat nadat het adres stabiel is het maximaal 97.5 ns. duurt voordat
data uit het datageheugen beschikbaar is. Wanneer we nu de klokfrequentie niet 40
MHz, maar 20 MHz. maken, hebben we een totale toegangstijd van 115 ns. ter
beschikking (zie tabel 6.01). Dit is ruim voldoende voor toegang tot het
programmageheugen. We kunnen dus, wat het datageheugen betreft, het master
systeem op een klokfrequentie van 20 MHz. laten draaien. De maximale frequentie
waarop we de processor zonder wait-states kunnen laten draaien bedraagt: 3/(97.5 ns.
+ 35 ns.) = 22.5 MHz.

Conclusie: Bij het aansturen van datageheugen is bij de maximale klokfrequentie van
40 MHz. een wait-state vereist. Wil men zonder wait-states werken, dan
moet men de klokfrequentie verlagen tot beneden 22.5 MHz..

6.2.5 TIMING COMMUNICATIEGEHEUGEN

We kiezen voor dit geheugen (DPMEMORY) een toegangstijd van 55 ns. bij de
maximale klokfrequentie. Dit houdt dus in dat we met een wait-state moeten gaan
werken omdat we maar een totale toegangstijd van 40 ns. hebben. De selectie van
het communicatiegeheugen vindt plaats door IC 13B. Dit signaal is maximaal na 9.0
ns. (t=-4) na het stabiel zijn van het adres (in dit geval alleen M.BRn) aanwezig.

Wanneer we voor het DPMEMORY een snelheid van 30 ns. kunnen realiseren, is
het mogelijk om zonder wait-states toegang tot dit geheugen te krijgen. Deze zijn
echter (nog) niet verkrijgbaar.

Ook hier kunnen we terug in snelheid. Met een 20 MHz. klokfrequentie kunnen we
zonder wait-states toegang tot het geheugen krijgen. De maximale klokfrequentie
waarbij we zonder wait-state kunnen werken bedraagt: 3/(64 ns. + 35 ns.) = 30
MHz.

Conclusie: Het is mogelijk het communicatiegeheugen met maximale klokfrequentie
aan te sturen m.b.v. een wait-state. Wil men zonder wait-states werken,
dan moet men de klokfrequentie verlagen tot beneden 30 MHz..
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6,2,6 CONTROLE- EN SruuRSIGNALEN

We zullen kort de tijden noemen welke de signalen nodig bebben om actief te
worden. Dit alles bij maximale klokfrequentie.

M.WRn/M.RDn: Omdat STRBn veellater actief wordt dan bet R/Wn signaal (t=O
resp. t=-13) is bet de vertraging van IC 2A en IC 2B welke de
vertragingstijd van M.WRn en M.ROn (OR-functie) ten opzicbte
van STRBn veroorzaken. Deze tijd bedraagt 6.3 ns. wanneer
M.WRn en M.RDn actief laag worden. Op t = 6.3 is M.WRn en
M.RDn actief.

READY: Het READY signaal moet 5 ns. na STRBn aanwezig zijn. Dit is
dus op t = 5. Het MSCn-signaal is al op t = -13, dus tegelijk met
adres-stabiel aanwezig. Op t = -7 is dus MSC ter bescbikking. De
tijd wanneer READY aanwezig is bangt dus af van de tijd welke
M.P.RAM SELn en M.D.RAM SELn aanwezig zijn tesamen met
de vertraging van IC 23. De laatst genoemde beeft een vertraging
van 5.5 ns. De genoemde selectie-signalen zijn aanwezig op t = -2.
Dit boudt dus in dat op t = 3,5 READY actief is. Dit is (net) op
tijd.

M.SLVSELn,
M.ISCn:

De vertragingen van deze signalen t.o.v. aangeboden signalen zijn
afhankelijk van twee bouwstenen; 74F540 en 74F64. De Ie's IC 14,
IC 5 en IC 6. Daar alleen de adressignalen van belang zijn
(M.DLSELn en M.PROG.SELn zijn statiscbe signalen), is de totale
vertraging van deze signalen 5.5 +5.5 = 11 ns. Op t = -2 zijn dus
de signalen M.SLVSELn en M.ISCn bescbikbaar.

M.OPENBUFn: Dit signaal is na maximaal 6.5 ns. actief nadat M.SLVSELn of
M.IOCn actief is geworden. Dit is dus op t = 4.5.

C.ADRESBUS,
C.R/Wn, C.DSn,
c.PSn: De signalen zijn stabiel op t = -13 + 6 = -7.

C.DATABUS: De data aangeboden aan de C.DATABUS loopt een vertraging op
van maximaal 9.0 ns.. Data afkomstig van C.DATABUS loopt deze
vertraging ook op. Data aangeboden door de master aan de
C.DATABUS is dus op t = 20 +9 = 29 stabiel.

C.SLVSELn,
C.ISn: Deze signalen zijn actief op t = -2+ 6.0 = 4.

C.STRBn: Dit signaalloopt een vertraging op van maximaal 6 ns. Het is
actief op t = 6.

C.RDn: Dit signaal is actief laag op t = 6.3 +6.0 = 12.3.
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M.IOx RDn,
M.IOx WRn:

DATADIPSW:

De AND-functie op MAO en MAl (IC 7B) levert een vertraging
op van 6.6 ns.. IC 20 biedt het uitgangssignaal na maximaal 9.0 ns.
aan nadat de laatste ingang actief is geworden. De laatste ingang
welke actief wordt is de G2B ingang (het STRBn-signaal). Deze
ingang wordt op t =0 actief dus de 6.6 ns. vertraging van de AND
functie doet niet ter zaken. De M.IOx RDn- en M.IOx WRn
signalen zijn actief op t = 9.

Wanneer de data van de dipswitches wordt gelezen gebeurt dit
door het open plaatsten van de buffers IC 21 en IC 22. Deze
hebben 9.5 ns. nodig om de data van ingang naar uitgang te
verplaatsen. De data komt dus op t = 9+9.5 = 18.5 ter
beschikking van de processor. We lassen toch een wait-state in
omdat de decodering van het signaal welke dit zou moeten
verhinderen teveel tijd in beslag zou nemen.
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6.3 TIMING CONIROLER

M.b.v. bove05taande tijden van de signalen aangeboden aan de controler kunnen we
de timing van de signalen welke door de controler worden gegenereerd bepalen. We
gaan uit van een klokfrequentie van 40 MHz.. Daar de signalen gegenereerd door de
controler bouwstenen besturen op de slaves, zullen we de invloed hiervan ook hier
meenemen.

6.3.1 TIMING CONTROLERSIGNALEN

Alleerst voIgt hier een opsomming van de signalen aanwezig op de controler met de
bijbehorende tijden gebaseerd op de maximale klokfrequentie van 40 MHz..

CS.ADRESBUS:

C.IOWRn,

C.IORDn:

C.GIOn:

C.CONTROL ENn:

C.OPENBUFn:

CS.DATABUS:

CS.DSn, CS.PSn,

CS.RDn:

CS.RDn:

CS.STRBn:

De data aangeboden door C.ADRESBUS aan
CS.ADRESBUS is stabiel op t = -7+ 6 = -1.

Het signaal dat zijn invloed op deze twee signalen ais
laatste doet
gelden is het C.STRBn-signaal. Deze is aanwezig op t = 6.
C.IOWRn en C.IORDn zijn dus actief op t = 6+9 = 15.

Het actief zijn van C.GIOn hangt af van het signaal C.ISn.
C.ISn is actief op t = 4. C.GIOn is uiterlijk op t = 4+ 9
= 13 actief.

Wanneer het geheugen van een of meerdere slave wordt
aangesproken, is C.SLVSELn op t = 4 actief. C.CONTROL
ENn wordt dan uiterlijk op t = 10.3 actief.

Afhankelijk van C.GIOn of C.CONTROL ENn wordt
C.OPENBUFn op t = 19.5 of t = 16.5 actief.

Data aangeboden door de master aan de CS.DATABUS is
stabiel op t = 29 + 9 = 38.

Deze signalen zijn alle tegelijk actief omdat C.CONTROL
ENn
deze op t = 10.3 aanbied aan IC 108. De totale vertraging
die ze oplopen bedraagt 6.3 + 6.0 = 12.3 05. De genoemde
signalen zijn actief op t = 10.3 + 12.3 = 22.6.

CB.RDn is op 12.3 + 6.0 = 18.3 aanwezig.

CB.STRBn is op 6.0+6.0 = 12.0 aanwezig.

INTln:

CS.IOWRn, CS.IORDn: Deze signalen zijn actief op 15+6 = 21.

De vertraging welke INTln t.g.v. IC 109A oploopt is niet
van belang omdat dit geen tijdcritische operatie is.

Hiermee zijn alle signalen die op de controler voorkomen behandeld.
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6.3.2 I10-TIJDINVLOEDEN VAN EN NAAR DE SLAVE
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Wanneer door de master een I/O-instructie wordt uitgevoerd met de bedoeling een
van de signalen HOLDn, RESETn of SELECTn te beinvloeden of de signalen
HOLDAn, SIGNALn of SELECTn te lezen, gebeurt dit via de controler. Zoals we
gezien hebben is op t = 21 het CS.IOWRn of CS.IORDn actief. Lezen we een van
de signalen HOLDAn, SIGNALn of SELECTn, dan wordt de data 10 ns. na
CS.IORDn aangeboden aan de CS.DATABUS. 9 Ns. later wordt dezelfde data
aangeboden aan de C.DATABUS. En weer 9 ns. later wordt dezelfde data
aangeboden aan de M.DATABUS waar de data ter beschikking van de master is. De
totale toegangstijd komt hierdoor op 49 ns.. Bij het gebruik van een klokfrequentie
van 40 MHz. zonder wait-states is dit 9 ns. te laat. We moeten dus een wait-state
inlassen of de klokfrequentie terugbrengen. We weten dat de toegangstijd 30-35 ns.
bedraagt. Dus 30-35 = 49. Hieruit voIgt 0 = 28 ns.. Oftewel de maximale
klokfrequentie waarbij we zonder wait-states een I/O-bewerking kunnen doen
bedraagt 35.7 MHz..

6.4 TIMING SLAVE-GEHEUGEN

Zoals we gezien hebben, heeft elke slave geheugen aan boord. Voor deze geheugens
nemen we 80 ns. geheugen-ic's KM 681000. Dit geheugen kan door de slave
processor maar ook door de master aangestuurd worden. We zuHen in beide gevaHen
moeten nagaan of de signalen op tijd aanwezig zijn om een goede data-verkeer
mogelijk te maken.

6.4.1 TIMING SLAVE-GEHEUGEN LOKAAL

Zoals we reeds weten is op t = -13 het adres aangeboden door de processor
aanwezig. Het signaal S.RAMSELn is dan op t = -6.7 aanwezig. Het S.RDn of
S.WRn signaal is aanwezig op t = 6.3. Hieruit voIgt dat bij een lees-cyclus op t = 
6.7 +80 = 73.3 de data beschikbaar is. Willen we dus op de maximale klokfrequentie
blijven draaien, dan moeten we een wait-state inlassen om het geheugen te
selecteren. Zie figuur 6.04.

We kunnen ook terug in snelheid zoals we bij de master gezien hebben. De totale
toegangstijd bedraagt 86.3 ns.. Dus 30 - 35 = 86.3 (formule voor de bepaling van de
toegangstijd). Hieruit voIgt dat 0 = 40.4. De bijbehorende klokfrequentie is dan 25
MHz..

Conclusie: Willen we gebruik maken van de maximale klokfrequentie van 40 MHz.,
dan moeten we bij aansturing van het ram-geheugen een wait-state
inlassen. We kunnen ook de klokfrequentie terugbrengen tot onder de 25
MHz. om een goed dataverkeer zonder wait-states mogelijk te maken.
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Figuur 6.04. Read-timing slave met een klokfrequentie van 40 MHz..

CLKOUT1 --,'--- ---'

CLKOUT2

STRBn

AORES

R/Wn

F==~"'===i-'-------------F=="::::'===;-....".~"""" 'I Xmmxx
I I

xxxxn !

STA8!EL

S.RAMSELn

S.RDn

DATABUS

DATA EXP

----i-:----~__i6.3
: !-I ~

I I BO

5 '-<XXXXXXXXXXXXXX X
WIN 23

(

.....x 2:5

~>------

Figuur 6.05. Read-timing slave bij een klokfrequentie van 20 MHz..

6.4.2 TIMING SLAVE-GEHEUGEN BESTUURD DOOR DE MASTER

De worst-case timing van de geheugentoegang van de master naar een slave is zeer
complex. Daarom hebben we het geheel in een figuur samengevat. In figuur 6.06 is
de worst-case read-timing van de master in slave-geheugen weergegeven. We zien
bierin dat bij de maximale frequentie van 40 MHz. we niet voldoende tijd bebben om
data uit het slave geheugen te lezen. We komen ca. 15 TIS. tekort. Dit wil dus zeggen
dat we of een extra wait-state moeten inlassen of een terug moeten in snelheid.
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Figuur 6.06. Read-timing vanuit de master naar de slave op een klokjrequentie van 40 MHz..

De uiterst aanvaardbare toegangstijd bedraagt bij een wait-state 140 ns.. De data moet 14011s. no het
stabiel zijn van her adres aanwezig zijn. De vertragingen welke we oplopen gedurende de decodering
zijn: .

Id/CJ.4 + ttl/O + 1d/C12 + ttl/CIOJC+ ttl/CIOJAjB + Id/C10lJ + tdlCW + ttl/CUlS+ ttlMEM+J.uC2l?j/(+I4JC1tlif/i.t
ltl/c/o/l" . . .

Dae bedragen (in ns.): 5.5 + 5.5 + 6.0 + 6.3 + 6.3 + 6.0 + 6.0+6.3+ 80+9.0+9.0 + 9;0=
154.9 ns. (zeg 155 ns.).

Wezien dat we de toegestane toegangstijd van 140 ns. met 15 ns. overschrijden in de worst<ase
situaiie.

De maximale frequentie van 40 MHz. is bij een wait-state te hoog. We moeten ook
bij een wait-state terug in snelheid. Dan geldt de volgende formule: 30 - 35 + 100=
155. Hieruit voIgt dat 0 = 30 ns. en de klokfrequentie dus 33 MHz..

MAAR I!!

We hebben tot nog toe nog geen rekening gehouden met de timing van de WRITE
cycli. Dit is ook niet nodig voor de master lokaal en de slave lokaal, maar wanneer
de verschillen in vertragingen op de weg van de signalen groot is, kan het zijn dat de
data eerder weg is dan dat het write-signaal inactief wordt. Dit moeten we dus
nagaan.

Nemen we aan dat de databuffers zeer snel zijn, en dat de vertraging opgelopen in
deze buffers 2 ns. bedraagt. Nemen we aan dat de vertraging van het STRBn signaal
maximaal is. We moeten kijken naar het S.WRn-signaal. Wanneer dit inactief wordt,
wordt de data in het geheugen geplaatst. Het een en ander is verduidelijkt in figuur
6.07. De tijd welke het S.WRn-signaal maximaal nodig heeft om inactief te worden
bedraagt 31.2 ns.. De minimale tijd dat de data na het STRBn-signaal nog aanwezig
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is op de databus bedraagt 15 ns. Het S.WRn signaal wordt dus 16.2 ns. te laat
inactief.
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Figuur 6.07. Write-timing master naar slave bij een klokfrequentie van 40 MHz. en 1 wait-state.

Willen we er voor zorgen, dat het schrijven goed gaat, dan moet de minimale tijd dat
de data na het STRBn-signaal nog aanwezig is 31.2 ns. bedragen (de data-hold tijd
van de geheugens na WRn bedraagt 0 ns.). We mogen verondersteIlen dat de
processor de data nog aanbiedt Q ns. na STRBn inactief. Dit houdt dus in dat we
met een klokfrequentie van 32 MHz. kunnen werken met een wait-state. Dit is de
maximale snelheid waarbij schrijven in het slavegeheugen mogelijk is omdat anders
de data verminkt in het geheugen kan komen te staan omdat de data eerder wegvalt
dan het STRBn-signaal inactief wordt.

Willen we geen wait-states inlassen, dan moeten we terug naar een kloksnelheid van
15.6 MHz. (30-35 = 155, 0= 64 ns. fc = 15.6 MHz.)

Conclusie: We kunnen vanuit de master naar de slavegeheugen lezen en schrijven
met een klokfrequentie van 32 MHz. met het inlassen van een wait-state.
De effectieve klokfrequentie komt hierbij dus op 16 MHz.. Dit is de
maximale snelheid waarbij lezen en schrijven in het slavegeheugen
mogelijk is. Willen we geen wait-states gebruiken, dan is het nodig dat we
de master op een klokfrequentie van 15.6 MHz. laten draaien.

6.4.3 TIMING OVERIGE SLAVE-SIGNALEN

We zuIlen kort de tijden noemen welke de signalen nodig hebben om actief te
worden. Dit alles bij maximale klokfrequentie.
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S.WRn/S.RDn:

S.IOx RDn,
S.IOx WRn:

DATADIPSW:

C.OPENBUF:

GROUPSELn:

SIGNALnt

SIGNAL:

GINTn:

Omdat STRBn veellater actief wordt dan het R/Wn signaal (t=O
resp. t=-13) is het de vertraging van IC 2A en IC 2B welke de
vertragingstijd van S.WRn en S.RDn (OR-functie) ten opzichte van
STRBn veroorzaken. Deze tijd bedraagt 6.3 ns. wanneer S.WRn en
S.RDn actief laag worden. Op t = 6.3 is S.WRn en S.RDn actief.

IC 215 veroorzaakt een vertraging naar de uitgang van 9.0 ns.. IC
216 biedt het uitgangssignaal na maximaal 9.0 ns. aan nadat de
laatste ingang actief is geworden. De laatste ingang welke actief
wordt is de G2B ingang (het S.STRBn-signaal). Deze ingang wordt
op t=O actief dus de vertraging van IC 215 doet niet ter zaken. De
S.IOx RDn- en S.IOx WRn signalen zijn actief op t = 9.

Wanneer de data van de dipswitches wordt gelezen gebeurt dit
door het open plaatsten van de buffers IC 217 en IC 218. Deze
hebben 9.5 ns. nodig om de data van ingang naar uitgang te
verplaatsen. De data komt dus op t = 9.0+ 9.5 = 18.5 ter
beschikking van de processor.

Dit signaalloopt een vertraging t.O.V. HOLDAn of SELECTn op
van 6.3 ns.. Wanneer beide genoemde signalen actief zijn wordt
C.OPENBUFn actief en opent de buffers van de slave.

Dit signaal loopt een vertraging t.O.V. HOLDAn of SELECTn op
van 6.3 + 6.0 + 5.5 = 17.8 ns. op om actief te worden.
GROUPSELn is dus ruim op tijd aanwezig om in de volgende
cyclus de buffers van de controler open te plaatsen.

SIGNALn en SIGNAL worden 9.2 ns. nadat XF een laag-hoog
transitie heeft uitgevoerd actief.

GINTn wordt 5.5 ns. na SIGNAL actief.

6.5 TOEGANG MASTER TOT GLOBAAL GEHEUGEN

Wanneer de master toegang heeft tot het globaal geheugent zorgt het signaal
M.GLMEMSELn voor toegang tot dit geheugen. Dit signaal wordt actief op t = -
13 + 9 = -4t uitgaande van de maximale klokfrequentie van 40 MHz.. Op dit moment
is de data op de G.ADRESBUS al stabiel (t = -13+6 = -7). De databussen
M.DATABUS en G.DATABUS zijn op t = -4+6.3 = 2.3 open. Op t = -4+6 = 2 is
G.ENAn actief en zorgt ervoor dat op t = 2+9 = 11 CSxn actief is. De data komt
dan op t = 11 + 80 = 91 op de G.DATABUS beschikbaar. Op de M.DATABUS is
dezelfde data op t = 91 + 9 = 100 stabiel. Dit wi! dus zeggen dat wanneer men een
klokfrequentie van 40 MHz. hanteertt men een wait-state moet inlassen. Wi! men
geen wait-state inlassen dan moet de klokfrequentie terug worden gebracht tot 22
MHz.. Het schrijven naar dit geheugen levert geen problemen Ope De vertragingen
zijn allen zodanig dat er geen speciale handelingen voor nodig zijn.
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Conclusie: Wanneer de master op de maximale klokfrequentie van 40 MHz. draait,
moet deze een wait-state inlassen om met het globaal geheugen te
kunnen communiceren. Wanneer men zonder wait-states wil werken, dan
moet de klokfrequentie terug worden gebracht tot 22 MHz.

6.6 SAMENVATIEND

Wanneer we alle gegevens samenvoegen krijgen we een beeld van de snelheid welke
haalbaar is m.b.t. de communicatie van master en slave tussen de diverse geheugens.
In tabel 6.02 zijn de gegevens samengevat. In de tabel zijn telkens twee waarden
genoemd. De eerste is de maximale frequentie met een wait-state, de tweede waarde
is de frequentie zonder wait-states.

Tabel 6.02. Overzicht toegestane snelheden van master en slave.

PROGRAMMA ·GEHEVGEN
master slave

MASTER 40 MHz. 1 W.s. 32 MHz. 1 W.s.
22.5 MHz. 15.6 MHz.

. .

DATAGEHEUGEN
master slave

40 MHz. 1 Vol.s. 32 MHz. 1 w..s.
22.5 MHz. 15.6 MHz.

SLAVE 40 MHz. 1 W.s.
25 MHz.

40 MHz. 1 w.s.
./25MH~

COMMUNICATIE GLOBAAL INPUTI
GEHEUGEN GEHEUGEN OUTPUT

MASTER 40 MHz. 1 W.s.
22.5 MHz.

6.' KEUZE SNELHEDEN

40 MHz. 1 W.s. 40 MHz. 1 W~s.
22 MHz. 35 MHz.

Vit tabel 6.02 voIgt dat wanneer we aIle geheugens zonder wait-states willen
adresseren, we een klokfrequentie van de master moeten kiezen van 15.6 MHz.. Dit
is de maximale frequentie behorende bij de toegang van de master tot het slave
geheugen. Gaan we hoger in frequentie, dan moet het slavegeheugen vanuit de
master aangestuurd worden met een wait-state. We kunnen gaan tot 22 MHz.
voordat de toegang tot een ander geheugen, het globaal geheugen, in gevaar komt.
De klokfrequentie van 22 MHz. is ook ongeveer de grens voor toegang tot de andere
geheugens. We nemen voor de realisatie een klokfrequentie van 20 MHz. omdat
deze frequentie de frequentie is waarbij een groot aantal geheugens door de master
zonder wait-states te benaderen is en tevens een gebruikelijke frequentie is waarop
een TMS320C25 draait. Voor de slave's nemen we ook een klokfrequentie van 20
MHz..
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7 IMPLEMENTATIE VAN DE HARDWARE
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In dit hoofdstuk zullen we kort bespreken hoe het systeem in hardware is opgebouwd
en hoe het is getest. Hierbij moeten we bedenken dat dit vanuit de P.C. en vanuit de
master moet gebeuren.

7.1 BOW VAN HET SYSTEEM

Het systeem is met behulp van de wire-wrap techniek gebouwd. Deze techniek maakt
het mogelijk om in een redelijke tijd het systeem werkende te hebben. Daarnaast is
het zeer eenvoudig om eventuele wijzigingen aan te brengen.

Er is gekozen voor de volgende opzet:

- De master met het communicatiegeheugen en het globaal geheugen worden
ondergebracht in de P.e..

- De master en communicatiegeheugen worden op een wire-wrap print voor een
PC/XT geplaatst, alsmede het globaal geheugen. In de P.e. komen dus twee
insteekkaarten.

- De controler en slaves worden buiten de P.e. gehouden en worden via een 'flat
cable' verbinding aangesloten op de master.

Het voordeel voor deze opzet is het volgende:

- De master tesamen met het communicatiegeheugen is een compleet systeem op.
- Het globaal geheugen kan als extra geheugen voor de P.e. dienen.
- Tesamen leveren deze beide printen de mogelijkheid tot een krachtig systeem voor

beeldbewerking e.d., al of niet met de slaves.

De layout van de diverse printen zijn gegeven in bijlage 11. De master wordt via drie
16-pins flat-cable verbindingen verbonden met het globaal geheugen. De master en
de controler worden onderling verbonden via een 50 pins flat-cable verbinding. De
voeding van de master en het globaal geheugen wordt vanuit het slot van de P.e.. De
voeding van de controler en de slaves dient een externe 5 Volts bron te zijn welke
kan worden aangeboden aan de bus van het controler/slave systeem.

7.2 TESTEN VAN DE HARDWARE

Zoals we weten bestaat het systeem uit verschillende delen. Voor de
overzichtelijkheid noemen we de diverse onderdelen nog eens:

- Master-systeem.
- Communicatiegeheugen.
- Globaal geheugen.
- Controler.
- Slaves.
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Het communicatiegeheugen en globaal geheugen staat in verbinding met de P.C. en
met de master en dient dus op twee manieren getest te worden. Ze zuHen ook als
eerste getest moeten worden om eventuele testresultaten van de master in een later
stadium aan ons kenbaar te kunnen maken. In de volgende paragrafen voIgt telkens
een summiere beschrijving van de manier waarop getest is. De testprogrammatuur is
bijlagen terug te vinden. De timing van de signalen is gecontroleerd m.b.v. een
oscilloscoop. De programmatuur voor de P.e. is geschreven in Turbo Pascal. Dat van
de master en slaves in TMS320C25 assembler programmatuur.

7.2,1 HET COMMUNICATIEGEHEUGEN MN P,C.-ZIJDE

Het communicatiegeheugen is een 4 Kbyte geheugen dat is ondergebracht in het D
blok van het P.C.-geheugen. Door nu op elke plaats de getallen 0 tot 255 weg te
schrijven en terug te lezen, kunnen we controleren of het geheugen correct werkt (dit
is een van de mogelijkheden van testen). Wanneer daarbij op geheugenplaats DOFFE
wordt geschreven, moet het interruptsignaal CM.INTO actief laag worden. De
testprogrammatuur is terug te vinden in bijlage 12 als PC_CM_TE.PAS.

7.2.2 HET GLOBAAL GEHEUGEN AAN P.C.-ZIJDE

Het globaal geheugen is een 2 Mbyte groot geheugen ondergebracht in het E-blok
van het P.C.-geheugen. Dit E-blok is maar 64 Kbyte groot. Er dient dus gebruik
gemaakt te worden van bank-switching. Bij het testen van dit geheugen moet tevens
gebruik gemaakt worden van Input/Output instructies omdat a) het globaal geheugen
aan de P.C. toegewezen moet worden en b) de bank waarde in een bouwsteen moet
worden geplaatst. Via meetinstrumenten kunnen we controleren of daadwerkelijk de
juiste banken worden geadresseerd. De testprogrammatuur is gegeven in bijlage 13
als PC GM TE.PAS.- -

7,2.3 WERKING VAN DE MASTER

Om te kijken of programmatuur op de master draait is een eenvoudig programma
geschreven dat de stand van de dipswitches uitleest en deze plaatst in de 2
zevensegment displays. Door gebruik van een dergelijk simpel programma kunnen we
diverse signalen op hun timing controleren. De software is gegeven in bijlage 14 als
MS PM.ASM.

7.2.4 UITGEBREIDERE TESTS VAN DE MASTER

Nu het systeem zover werkt, kunnen we gaan denken aan het testen de meer
belangrijkere signalen en taken van de master. Om hierbij niet telkens gebruik te
hoeven maken van het herprogrammeren van de eprorns is een programma
geschreven dat bij het ontvangst van een interrupt vanaf de P.e. (INTO) 2 Kwoorden
uit het communicatiegeheugen worden gelezen en in het programmageheugen worden
geplaatst en opgestart. Hierbij is uitgegaan dat de communicatie tussen master en
communicatie-geheugen geen fouten vertoonde (achteraf een juiste aanname).
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- Toestaan om INTO te ontvangen.
- Het communicatiegeheugen aanwijzen door een waarde in het GREG register te

plaatsen en zodaning 'globaal geheugen' te dem~ren en gegevensuitwisseling met
het communicatiegeheugen mogelijk te maken.

- Bij ontvangst van een interrupt (INTO) moet 2 Kwoorden vanuit bet communicatie
geheugen in het programmageheugen vanaf adres 0 geschreven worden. Op deze
adressen zit epromgeheugen, maar het is toegestaan te schrijven naar dit gebied.
De data komt hierbij terecht in het programma-ramgeheugen. Dit is niet actief
voor leesacties en wordt pas actief als M.EN.EPROMn inactief hoog wordt.

- Hierna moet de master het epromgeheugen uitschakelen en het programma
ramgeheugen inschakelen, de p.e. melden dat de master klaar is voor een reset en
wachten totdat een soft-reset wordt gegenereerd.

De programmatuur van de p.e. moet de volgende taken vervullen:

- Programmatuur plaatsten in het communicatiegeheugen.
- Een interrupt uitsturen naar de master.
- Wachten op een terugmelding dat deze klaar is met verplaatsten van de

programmatuur.
- Een soft-reset versturen naar de master zodat de zojuist geladen programmatuur

kan worden opgestart.
- Eventuele verder actie aan de hand van de taak vervullen.

We kunnen nu op een eenvoudige manier testprogrammatuur naar de master
versturen. Het programma dat het hierboven beschreven uitvoert op de master is
gegeven in bijlage 15 als EPROMX.ASM. De software voor de p.e. als
NEW SYS.PAS.

7.2.5 nET COMMUNICATIEGEHEUGEN AAN MASTER·ZI.IDE

We mogen aannemen dat als de hiervoor beschreven software werkt het
communicatie-geheugen correct werkt wil men zekerheid, dan kan men de
programmatuur in bijlage 16 MS eM TE.ASM en MS eM TE.PAS laten werken
om zeker te zijn. Hierbij schrijven we-vanuit de p.e. in-het communicatiegebeugen
en laten de master dit lezen, de waarde met 2 vermenigvuldigen en weer terug
schrijven. En dit voor iedere geheugenplaats. Aan p.e. zijde kunnen we dan
controleren of alles juist gelezenjgeschreven is.

7.2.6 nET GLOBAAL GEnEUGEN AAN MASTER-ZI.IDE

Om het globaal geheugen te testen kunnen we een waarde in dit geheugen laten
plaatsen door de p.e. en door de master laten lezen en weer terug laten schrijven.
We kunnen zo dus controleren of de master juist gelezenjgeschreven heeft. De
bijbehorende software is gegeven in bijlagen 17 als MS_GM_TE.ASM en
MS_GM_TE.PAS. Hierbij moet worden aangemerkt dat beide, p.e. en master,
gebruik moet maken van bank-switching. Het gehele geheugen wordt zo getest.
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7.2.7 MASTER·SLAVE PROGRAMMAGEHEUGEN

Om te controleren of we programmatuur van master-datageheugen naar slave
programmageheugen kunnen versturen moeten we P.e. programmatuur schrijven dat
software voor de slaves klaar zet en de master kenbaar maakt de opdracht uit te
voeren. De programmatuur op de master moet de juiste acties ondememen om de
software in het datageheugen naar slave-programmageheugen te versturen. Hiema
moet deze software opgestart worden. De uitkomsten van de software moeten naar
buiten kenbaar worden gemaakt. De software hiervoor is gegeven in bijlage 18. Als
systeemprogrammatuur op de master moet SL PM TE.ASM geladen worden. Op de
P.e. moet het programma SL PM TE.PAS draaieIl.' De slave-programmatuur
SL_PM.ASM is verdeeld over-64 Kwoorden van het pragrammageheugen. We
plaatsen een 1 op het zeven-segment display waama gesprongen wordt hoog in het
programma-adresgebied. Hiema plaatsten we een . op het display. Als dit naar buiten
toe correct gebeurt weten we dat de communicatie juist is verIopen.

7.2.8 MASTER·SLAVE DATAGEHEUGEN

Ook het datagebeugen van de slave kunnen we besturen van uit de master. Om dit te
testen, kunnen we bekende data in dit geheugen door de slave laten bewerken en
door de master terug laten lezen en doorgeven aan de P.C.. We hebben hiervoor de
matrix-vectorberekening genomen welke we in het volgende hoofdstuk kort
bespreken. Zie bijlage 22.

7.3 PROBLEMEN BI.I HET TESTEN VAN DE HARDWARE

Bij het testen van de hardware is geen enkele functionele fout ontdekt. WeI waren in
de bedrading enkele fouten geslopen. Een grater probleem kwam echter naar voren
toen de slaves moesten worden gereset. Wanneer een van de slaves werd gereset,
werd ook de ander gereset. Ret bleek dat op het signaal e.IOWRn en databus een
flinke dip voorkwam. Hierdoor kwam op de reset-ingang van de TMS van de slaves
een korte puIs. Genoeg om het systeem te reseten wat dus fouten in de bewerkingen
opleverde. Het prableem is verholpen door aan het C.IOWRn signaal een
condensator van 202 F. te hangen. Hierdoor werd de dip verwijderd. De oorzaak
echter wordt waarschijnlijk door storingen en overspraak op de lange verbinding
tussen de master en de controler veroorzaakt.
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101

Na de behandeling van de hardware in de vorige hoofdstukken zal in dit hoofdstuk
de software aan de orde komen welke voor het systeem geschreven is. De
programmatuur is geschreven om de master en de slaves te initialiseren. Hier
verstaan we onder dat de slaves hun programmatuur welke voor een bepaalde functie
is geschreven krijgt aangeboden. Hiema moet de master voorzien worden van nieuwe
programmatuur om zijn deel van de taak uit te voeren. Daarnaast moet op de P.e.
programmatuur voorhanden zijn welke de master aIle gegevens aanreikt.

8.1 OPBOUW VAN EEN FUNCfIE

Wanneer het master-slavesysteem voor de eerste keer na een harde reset opstart,
moet de master geinitialiseerd worden. Hierna moet deze wachten op een opdracht
van de P.e.. Deze opdracht wordt verstrekt via een interrupt. De master zal hiervoor
dus klaar moeten zijn. Aan de hand van een voorbeeld zullen we werking van het
geheel voor het realiseren van een functie beschrijven.

Matrix-vectorvermenigvuldiging.

We nemen als voorbeeld een matrix-vectorvermenigvuldiging. Zoals we in hoofdstuk
2 hebben gezien, is het de taak van de slaves om 2N getallen met elkaar te
vermenigvuldigen en bij elkaar op te tellen (N is het aantal elementen van de
vector). De slaves moeten worden voorzien van programmatuur om dit werk te
verrichten. De master moet er voor zorgen dat de slaves van deze programmatuur
worden voorzien. Hierna moet de master het werk verdelen over de slaves. Deze
moet dus worden voorzien van nieuwe programmatuur om deze taak uit te kunnen
voeren. De P.e. moet aIle gegevens klaar zetten om dit mogelijk te maken.
Achtereenvolgens moet het volgende gebeuren.

- Master processor start op na een harde reset en wacht op instructies van de P.e..
- De P.e. laadt het globaal geheugen met programmatuur voor de slaves.
- De P.e. geeft opdracht aan de master om de programmatuur naar de slaves te

sturen.
- De master meldt aan de P.e. dat deze klaar is met het verzenden van de software

naar de slaves.
- De P.e. laadt programmatuur in het globaal geheugen voor de master voor het

uitvoeren van zijn deel van de taak.
- De P.e. geeft opdracht aan de master om de programmatuur naar zijn

programmageheugen te verzenden.
- De master meldt aan de P.e. dat deze klaar is met het verplaatsten van de

software en wacht op een soft-reset.
- De master plaatst data in het globaal geheugen en/of in het communicatie-

geheugen.
- De P.e. reset de master via een soft-reset.
- De master start de uitvoer van de opdracht.
- Wanneer de master klaar is met de uitvoering van de taak meldt deze dit bij de

p.e..
- De P.e. verwerkt de beschikbaar gekomen data.
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We zien dat hierboven niet wordt gesproken over de programmatuur van de matrix
vectorvermenigvuldiging. Er wordt in het algemeen gesproken over software voor de
slaves en software voor de master. We kunnen dus zeggen dat de software welke we
ontwerpen van toepassing moet zijn op aIle functies welke aan de master worden
aangeboden. Voor de duidelijkheid: er is een gedeelte software welke de gebruiker
zelf moet schrijven om een functie te realiseren en er is een gedeelte software dat
die software op een juiste manier verwerkt via het master-slavesysteem. Deze laatste
programmatuur zal hier worden beschreven.

8.2 GEGEVENS VERWERKING OMTRENT DE TE VERSIUREN
PROGRAMMATUUR

Voordat kan worden begonnen met de programmatuur voor de verzending van de
'functie'-software voor het master-slavesysteem, moeten we afspraken maken over
hoe de programmatuur gegevens verkrijgt omtrent de 'functie'-software.

Als eerste leggen we vast dat programmatuur voor de slaves de naam van de functie
draagt met een extensie .Sxx met xx oplopende getallen beginnende bij 00. De
master- software wordt gegeven door de file met als naam de functie met de extensie
.MAS.

Voorbeeld: Stel we hebben een [unctie X en we gebruiken in ons systeem vier slaves. De
programmatuur voor slave 0 staat in file XSOO en is 2K woorden groot. De programmatuur
voor slave 1 en 2 zijn hetzel/de en staat in file XSOI en is 4K woorden groot. Tot slot
hebbell we nog de programmatuur voor slave 3 gegeven door file XS02 en is lK woor4en
groot. De programmatuur voor de master word! gegeven door X.MAS en bedraagt 6K .
woorden.

Deze gegevens moeten bekend zijn voor het versturen van de programmatuur.
Hiervoor is het programma INFO.PAS geschreven. Dit programma verzameld
gegevens omtrent de te gebruiken functie en plaatst de gegevens in een file met als
naam de functie met de extensie .INF.

8.2.1 WERKING VAN RET PROGRAMMA INFO.PAS

De listing van INFO.PAS is gegeven in bijlage 20. Voordat u dit programma opstart
moeten de programma's voor master en slaves reeds aanwezig zijn onder de namen
<functie>.MAS en <funetie>.Sxx. Wanneer het programma INFO.EXE opstart
vraagt het programma u om de naam van de functie. Hiema krijgt u het volgende
scherm:
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FunctiE{naam:<t"unctie>. SOO

slave 0>1 .23 <4 ·.5.G . 7 N
8

·•..•••••••·N
91

N
o ·1~ •••••~N2 .• 7...Nj......•.l .••·N.. 4.·· .•.•.•.·.•.] ...••..:>» .. N NN<N .NNN ··.N

,~i~ve 16)1718l9 20 21 22 2324;~~~i~~;~d;'f~~;3031
ik<N<N >N·N N NN· N}. .. .... .\it<N<N· N

Sl.cive.3.·.•...·.• ·•·•. ·.·•
N
2.•.....•.•.•.3.·.

N
·.3343535 37 38 3940414243 444SiG47 >

.. N .·.·.·.N .. N NN N N ·<N<N>lfN<N ·>il}t'······

\$t~J:'t! 4~I!~!.~I~5~I~I=~;;~.~~~!1ji!j~l~il:'I!:~llljll;I:;

Hiermee kunt u aangeven voor welke slaves programma <functie > .SOO bedoelt is.
Door de 'J' in te drukken kunt u aangeven of de programmatuur voor de slave met
bet nummer waaronder de cursor staat bestemt is. Door de <END> toets in te
drukken kunt u vroegtijdig stoppen met de gegevensinvoer.

Voor ons voorbeeld moet alleen slave 0 ro rammatuur X.SOO ontvan en:

Functie naam: x.soo

slave 0 1 2·· 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 13 ··1.4 15. .

J N N N N N N N N N N N ......·.N N N N

slave 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
N N N N N N N N N N N N N N N N

slave 32 33 34 35 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
N N N N N N N N N N N N N ·····N N N

slave 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ··60 62
N N N N N N N N N N <N N N N··.····

Hiema krijgt u de volgende informatie:

··Functiefilenaam x. SOO
Select:iewaarde groep 0 1
Selectiewaarde groep 1 : 0

·.· .• Selectiewaardegroep 2:0
<Selectiewaardegroep 3: 0
·Aantalblokken (512B): 8

Informatie record

Akkoord ?. (J IN)

..

:

o
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Wanneer u op de gestelde vraag een 'Ja' antwoordt, worden deze gegevens
opgeslagen in de file X.INF, in het algemeen in <functie > .INF.

V{)ordeduidelijkheid:Hei~;tal Dehler 'Sel~ctiewaarde groepx.: ··~·isJ1e~Ciitt~le~~cJ~ilif~et~t(ll)
warjevonntl. Mlordt alsil11e'J'dooreen. 1 enaJle W' dOoTeenO worden. v.e1Vil1fgen.}~~4i!dil1JYocif>

•••••••••;~1f;~~~~e:; =:.:;c;:e~.irl/i;r~er;:a::~~e~~4(rg~ ..~;'r~~~~b~~f~ •••~••••••••• .••••••••••..
..... ....

Hiema wordt de vraag gesteld of u nog meer gegevens wilt invoeren. Door met 'Nee'
te antwoorden verlaat u het programma. Door met 'Ja' te antwoorden vervolgt u de
informatie invoer. Volgens ons voorbeeld:

slave 4a 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60~61~

N NW N N N N N N N N ~ ••

slave 16 1718 19 20 21 22 23 24 25 26 2728 2~3031 ...••.•••.•.
N N N N N N N N N N N N N NNN

89
NN

7
N

1·•. ····.~3·· 4 5p
J ·JW N<NN

slave 0

•

slave 32 33 34 35 35 37 38 39 40 41 42 43 444546 47
N N N N N N N N NNW N N N N •

. Functiefilenaam
Selectiewaarde groep 0
Selectiewaarde groep 1 :
Selectiewaarde groep 2
Selectiewaard~groep 3

>Aantai blokkeri> (512 B) :

Informatierecord

.' . .
::::> >-:. ." .

~~oOrd·?JJ/N)

··

.....·

1

X.SOl
6
o
o
o
16

Om de gegevens omtrent de masterprogrammatuur te verwerken, moet u de laatste
keer geen enkele 'J' in het volgende vragen scherm plaatsen:
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iFunctiefilenaam
Selectiewaardegroep O·
Selectlewaarde groep 1
Selectiewaardegroep 2

.". Selectiewaarde groep 3

.". Aantal blokken (512 B)

Akkoord ? (J/N)

· 2·
.: X.S02
· 8· 0

0
· 0· 4

··

Functie naam:X.S02

."i,slave 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N N .. N J N N N N N N ..."N

16 17
{~~

19 20 21 2 2 23 24 25
N ···<N

...

N ·>."iN N N N, N N..
.. :-".;-;

...

slave 32 33· 3 4. 35 .35 37 38 3 9 40 41
".N/, N ·,·.,·,·.N ·If If N N N N N

slave , 48 49 50 5 1 52 53 54 55 56 57 58 ·"5 9
'··":N N N N N N N N N N N .~ .....

Informati.erecord

Functie naam: X.S03

slave 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
N N N N N N N N N N N N N N N N

slave 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
N N N N N N N N N N N N N N N N

slave 32 33 34 35 35 37 38 39 40 41 42 43 44
N N N N N N N N N N N N N

. . ..

... /slave. 48 49 50 51 52 53 54 55 S6 57 58 59
N .... N N N N N N N N N N N

Hierna verschijnt de vraag :

....'..
AIle selectiegegevens duiden op masterinfo is ditjuist ? i

J/N
.".:,.. ,./. ,.. /: ....,

Door de vraag met 'Ja' te beantwoorden verschijnt het volgende scherm:
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• :::: 0••• :>::." ...::.... . :::. ....

Ihformatierecord.
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Wanneer de gegevens juist zijn kunt u de vraag met 'Ja' beantwoorden. Hiema moet
u dan stoppen met de gegevens invoer. U moet altijd het laatste invoer voor de
master bewaren zodat altijd het laatste record met master-informatie is gevuld.

Wanneerde files <functie> .Sxx en <functie >.MAS niet aanwezig ziJn,wOftil
bij degegevens omtrent de grootte van de file de waarde 128 illgevuld oftewel

>een grootte van 64 }(Byte. .... .

8.3 PROCEDURES VOOR MET VERWERKEN VAN DE SYSTEEM·
PROGRAMMATUUR

We zijn nu op een punt gekomen waar we de software kunnen behandelen welke het
mogelijk maakt programmatuur naar de master en slaves te versturen. We moeten
hierbij niet denken aan een programma, maar aan procedures welke de gebruiker
straks in zijn programma kan aanroepen om taken verricht te krijgen. Het zal zeker
voorkomen dat de gebruiker hiervoor zelf nog extra programmatuur zal moeten
schrijven. Denken we alleen maar aan de manier hoe men data van en naar het
globaal geheugen brengt. De manier van implementatie van de master software kan
een andere manier van geheugenorganisatie herbergen zodat men dan ook een
andere manier van data-toelevering nodig heeft. De procedures zijn gegeven in
bijlage 21.

8.3.1 INTERRupTS

De master wordt via interrupts op de hoogte gebracht dat er iets moet gebeuren.
Hiervoor moeten afspraken worden gemaakt. We spreken af dat als na een interrupt
de waarde 1 in een nog nader te bepalen adres in het communicatiegeheugen staat,
de master programmatuur naar de slaves moet verplaatsen. Wanneer de waarde 2 op
deze geheugenplaats staat, is de software welke moet worden verplaatst bedoeld voor
de master. Bij de waarde 3 moet de master nieuwe software laden uit het
communicatie-geheugen en bij de waarde 4 worden de slaves gereset. We moeten dit
weten omdat in het verdere verhaal deze waarden moeten worden verstuurd naar de
master om een taak uit te laten voeren.
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8.3.2 VARIABELEN

De belangrijkste variabelen en constanten zullen we hier kort bespreken.

lntin

··Intout

'. ComBuf

Contr()lpdrt ···:Dezeconstante is bet adres waarop datinIC S03WbrdF
......./ .gescbreven en uit Ie 502 wordt gelezen.I?¢V(jlgendesigfial~~

i ···...i.••••••.•••.••••.••••.•••••.•••.••..••....•• ·.·••.••..•••.•••.•••.•••.•••.••..••••••··w<>rdendoord~:zepoort gerealiseerd:rC.<JMSEMRJ;:~.E']):l~#
···<M.ClRI.G19. Als extra signaalwordt .deiritettupt~o~!igy~>

,af~~~ .: ·~~t,s;~s~~e::·l'~~~~~~·ffi~~~~t!g~~~~;;";;;!;!
·Cmbuf1eIl>.;~:~~:t~Ve~~ hetcommunicatiegeheUge~iJ~oorae~. .
GIllbuflen>: . Debalve grootte van bet globaal geheugen, .
Xadres .•.•..... Variabele welke de bank-waarde bevat. . •••. ..•...

•Punctie Variabele welke de naam van de functiebevat .•. .. .
MemLow De onderste 32K byte van de aangewezen bank. Beginfalpjd op

adres $EOOO:$OOOO. . ..'. '...' .>\.<.
De bovenste 32K byte van de aangewezenbarik;Begmraltijq()p
adres $EOOO:$8000. ......

. MemBuf ':Buffer voor het'snel binnenlezen vangegevens voorhet
g16baalgeheugen. Het is niet mogelijk een'blockread'of eell
'blockwrite' instructie uit te voereri op bet gl()baalgeheugen.
Communicatiegeheugen als array. Begint altijd opadres
$DOOO:$OOOO.
Buffer voor het snel binnenlezen van gegevens voor bet
communicatiegeheugen. Het is niet mogelijk een'blockread' of
een 'blockwrite' instructie uit te voeren op het
communicatiegeheugen. '.
Interrupt variabele verstuurd door de masteropadres
$DOOO:4094. ! Valt gewoon in de 2K woordellvan bet
communicatiegeheugen. ! ...
Variabele voor het uitsturen van een interrupt naat de master
op adres $DOOO:4092. !!! Valt gewoon in de 2K woorden van
het communicatiegeheugen. !!!

. MemHigb

.• CoJ11Mem

8.3.3 PROCEDURE HARD_RESET

Deze procedure verzorgt een Hard Reset voor de master, zodat deze opstart vanuit
eprom-geheugen. De signalen RESETn en M.CLRIC19 worden beYnvloed door deze
actie.

8.3.4 PROCEDURE SOFf RESET

Deze procedure verzorgt een Soft Reset voor de master, zodat deze opstart vanuit de'
geladen software in ram-geheugen-:- Het signaal RESETn wordt alleen belnvloed om
de reset te verkrijgen. Wanneer de master werkt vanuit eprom-geheugen wordt deze
van eprom opnieuw opgestart.
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8,3,5 PROCEDURES GM_TO_PC en GM_TO MASTER

De procedure GM to PC kent het globaal geheugen aan de P.e. toe. De buffers
welke de masterbus met die van het globaal geheugen verbinden worden gesloten.
De buffers welke de P.e.-bus met die van het globaal geheugen verbinden worden
geopend. De actie beYnvloed aIleen het signaal PC.GMSEL.

8,3.6 PROCEDURES RESET XADRES. INC XADRES en DEC_XADRES

Deze procedures hebben betrekking op bank-waarde van het globaal geheugen.
D.m.v. Reset Xadres wordt de variabele Xadres 0 gemaakt en wordt via Xadresport
deze waarde naar het globaal geheugen doorgegeven. De procedure Inc_Xadres
verhoogt de Xadres met 1, de procedure Dec Xadres verlaagt Xadres met 1 en
versturen de waarde van Xadres dan naar hetglobaal geheugen door Xadres in
Xadresport weg te schrijven.

8,3,7 FUNCfION INT_PRESENT

Deze functie retoumeert een TRUE wanneer er een interrupt afkomstig van de
master aanwezig is. Wanneer er geen interrupt aanwezig is, retoumeert de functie
een FALSE.

8.3.8 PROCEDURE WAIT FOR INT

Wanneer deze procedure wordt aangeroepen wordt er zolang gewacht de master een
interrupt genereert.

8.3,9 PROCEDURE REMOVE INT

Wanneer de master een interrupt uit heeft gestuurd en de P.e. heeft kennisgenomen
van deze interrupt, moet deze interrupt worden verwijderd. Dit gebeurt met de
procedure Remove_Int.

8,3,10 PROCEDURE SEND INT

Wi! men een interrupt naar de master versturen dan kan dit op twee manieren. Een
manier is gebruik te maken van de procedure Send Int. Men moet bij de aanroep
van de procedure een getal meegeven. Bijvoorbeeld:

De waarde van dit getal wordt dan aan de variabele INTOUT toegekend. Hiermee
wordt dan de interrupt uitgezonden.

De tweede manier is direct een waarde van het type 'word' aan de variabele
INTOUT toe te kennen. Bijvoorbeeld:



Realisatie van de programmatuur.

IntOut:= 1;
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Dit heeft hetzelfde effect als het hierboven gegeven voorbeeld van Send_Int. In beide
gevallen wordt op geheugenplaats $DOOO:4092 de waarde '1' geschreven en een
interrupt uitgestuurd.

8.3.11 FUNCTION FILEEXISTS

Deze functie retoumeert een TRVE wanneer een file bestaat met als naam de
meegegeven variabele van het type Filenamet. Wanneer de file niet bestaat wordt
een FALSE geretoumeerd. Voorbeeld:

If Fileexists('system.fil'} then ...

8.3.12 PROCEDURE LOAD PROG

Deze procedure laadt de slavesoftware in het globaal geheugen. In bank 0 en 1 wordt
de programmatuur <functie > .SOO geladen, in bank 2 en 3 <functie > .SOO enz..
Omdat de TMS320C25 64K woorden programmageheugen aan kan sturen hebben we
dus 128K byte P.e. geheugen nodig oftewel 2 banken van 64K byte. De naam van de
functie moet worden meegegeven met de aanroep van de procedure. Bijvoorbeeld:

Load_Prog('X'};

Deze aanroep laadt de software voor de slaves welke de functie X uitvoeren in het
globaal geheugen.

OPMERKING: De procedure verwacht niet meer dan 8 slave programma's. Wanneer
meer dan 8 programma's moeten worden geladen, moet de de
procedure worden aangepast.

8.3.13 PROCEDURE LOAD M PROG

Deze procedure laadt de masterprogrammatuur in het globaal geheugen in bank 0 en
1. De naam van de functie moet worden meegegeven bij de aanroep van deze
procedure. De file met de naam <functie > .mas wordt dan in bank 0 en 1 van het
globaal geheugen geladen. De aanroep van deze functie gaat als voIgt:

waar <functie > voor de naam van de functie staat.

8.3.14 PROCEDURE LOADINF

De procedure Loadinf laadt gegevens uit de file <functie > .INF en plaatst deze
gegevens in een array. Iedere slave kan een apart programma toegewezen krijgen dus
we hebben maximaal een array van 64 + 1 (master) inforrnatie-records nodig.
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De procedure plaatst de voor de master relevante gegevens als voIgt in het
communicatiegeheugen:

BELANGRIJK 1····

!Etih;:~l1l~a\T~teen slave of voor de master beho~fl luel allyl! 64I);!i'i",
wOQrdengroot tezijn..Sterker nog een programma van·64K:.woordenzalzc:lqC:J1

··.vo6ikomen:·Orn nu <:Ie gegevens overdracht van globaal geheugen.n~ > •.••.••
.slavegeheugen dootdemaster sneI te Iaten verlopen, plaatste:n we de ipt'0rIllatie} ..•
..... welke we in de file <functie>.JNF hebben vergaardinhef· . ...

communicatiegeheugen. We doen ditals voIgt: .. .

·••• ••••••voJr···el~····siaveprouamIDa ··teserveren we S···iIuorrnatiew6bfdeh.···~•••hei••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
c6mmumcatie-geheugen beginnende onder aan in hetcoIrtrnunicatiegeh~ugelr> ...•.
met variabele COMMEM[O]. COMMEM[O] tim COMMEM[7] iijn geresetyeerd··
voor informatie over <functie>.SOO, COMMEM[8] t/rnCOMMEM[151zijh ..••...
gereserveerd voor informatie over <functie >.SOl, enz.. De informatie overeen ....
programma behelst het volgende: .

- Ben selectiewaarde voor de selectie van de slaves in groep 0
- Ben selectiewaarde voor de selectie van de slaves in groep 1
- Een selectiewaarde voor de selectie van de slaves in groep 2
- Een selectiewaarde voor de selectie van de slaves in groep 3
- De grootte van het programma in blokken van 256 woorden.

De master kan dus direct de juiste slaves selecteren waarnaarde programmatuur
moet worden verzonden. Ook weet de master hoeveel blokken ermoeten
wordenverzonden zodat een efficiente gegevens overdracht wordt gegaraIldeerd.

8.3.15 PROCEDURE INIT FUNCTION

De procedure Init Function initialiseert de master en slaves tot aan de soft-reset
welke het systeem-moet starten om de functie uit te voeren. De naam van de functie
moet worden mee gegeven bij de aanroep van de procedure. Bijvoorbeeld:

Init_Function ('X');

Hiema wordt dan de programmatuur voor functie X verstuurd naar de master en
slaves.

8.4 UNIT TMS

AIle hierboven genoemde constanten, variabelen, procedures en functies zijn
samengevoegd in de Turbo-Pascal Unit TMS.PAS. Door in de kop van uw
programma de regel:
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Uses TMS;
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op te nemen worden de software automatisch meegenomen in het compileren van de
geschreven Turbo-Pascal programmatuur. Zo kan men zonder zich te verdiepen in de
initialisatie van het master-slavesysteem gebruik maken van dit stuk hardware.

8,5 MASTER·SOF1WARE

De master is voorzien van 32K woorden EPROM-geheugen voor opslag van
programmatuur. Deze programma's kunnen veel voorkomende functies zijn, maar wat
de software bovenal moet kunnen is het uitvoeren van een opdracht gegeven door de
P.e.. De P.e. is in staat d.m.v. een interrupt aan de master door te geven dat er iets
gebeuren moet. Wat ? Dat hangt dan af van een met de interrupt meegegeven
waarde (zie 8.3.1). We zuHen nu de werking van de programmatuur welke in
EPROM-geheugen wordt opgeslagen bespreken. De programmatuur is gegeven in
bijlage 22 als SYSTEM.ASM.

8,5,1 VARIABELEN

Op bladzijde 1 van bijlage 22 vindt u een lijst van gedeclareerde constanten,
variabelen en geheugenplaatsen. De betekenis is veelal achter de declaratie gegeven.
Zo is het eenvoudig om in het programma constanten e.d. te wijzigen omdat je dit
maar een keer hoeft te doen, n.l. in het begin.

8,5,2 INITIALISATIE

Wanneer de programmatuur wordt opgestart worden de volgende taken afgehandeld:

- Initialiseer het Interrupt Mask Register zodaning dat aHeen INTOn wordt herkend.
In dit stadium kunnen de slaves nog niets te melden hebben omdat we nog geen
slave programmatuur geladen hebben.

- De grootte van het globaal geheugengebied wordt op 32K woorden (maximum)
gezet. Het geheugengebied van 32K tot 64K is dus of het communicatiegeheugen
of het globaal geheugen.

- Door de eXternal Flag 1 te maken selecteren we het communicatiegeheugen
wanneer we het globaal geheugengebied van de master adresseren.

Hierna wordt er gewacht tot er een interrupt vanuit de P.e. wordt verstuurd.

8.5.3 HOOFDPROGRAMMA en INTERRUPT-ROUTINE

Zoals gezegd wordt er na de initialisatie gewacht op een interrupt. De processor
wordt d.m.v. de IDLE-instructie stilgelegd. Wanneer een interrupt optreedt wordt de
processor weer actief en handelt de interrupt-routine af.
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De interrupt routine doet niets meer dan geheugenplaats FFFE (hex.) uitlezen en
deze waarde met 256 vermenigvuldigen en in de accumulator plaatsten. Met het
uitlezen van geheugenplaats FFFE is meteen de interrupt verdwenen. Hierna hervat
de processor de het hoofdprogramma.

Dit hoofdprogramma is maar zeer kort. In dit programma wordt gewacht op een
interrupt. Wanneer deze optreedt, retourneert de interrupt-routine een waarde in de
accumulator. Deze waarde is een van de waarden besproken in 8.3.1.
vermenigmuldigd met 256. Deze waarde representeert dus eigenlijk de uit te voeren
opdracht. Deze opdrachten zijn ondergebracht in routines welke aangeroepen worden
met een CALL-instructie. Om het programmeren iets te vereenvoudigen plaatsen we
het begin van deze routines op de adressen 0100 (hex.), 0200 (hex.), 0300 (hex.) enz..
We hebben zojuist gezien dat een van deze waarden in de accumulator staat. Door
het uitvoeren van een CALA-instructie, roepen we de routine aan met het
beginadres; de waarde welke in de onderste 16 bits van de accumulator staat.
Wanneer wordt teruggekeerd van deze routine wordt een interrupt uitgestuurd naar
de master en gewacht op de volgende opdracht.

Opmerking: Om nu Ie voorkomen dat naar adres 0000 (hex.) gesprongen wordt, wordt de CALA.
instructie niet uitgevoerd als de accumulator de waarde 0 (hex.) bevar.

8.5.4 PROGRAMMATRANSPORT NAAR DE SLAVES

De routine voor het programmatransport naar de slaves begint op adres 0100 (hex.).
Voordat we met het uiteindelijke datatransport kunnen beginnen moeten een aantal
zaken worden geregeld. Als eerste wordt het programmageheugen vanaf adres 8000
(hex.) uitgeschakeld. Hiervoor in de plaats komt 32K slave programmageheugen.
Hierna selecteren we onderste 32K programmageheugen van de slaves door A15 TO
SLAVB 0 te maken.

". ... .-.-."

.. BELANGR/IK: Bet globaa/geheugen is 1M woorden grooL De programmatuur~()Oi'desifivtiis
.verdeeld over dit geheugen als voigt: .. . ..

frogrammatuur <junctie>.sOo, maximaal64K woorden groot, staat in de.ee~te64J(
woarden van het gl()baal geheugen. <functie>,SOl in de tweede64K.el¢. JVe<

·noemen zo'n blok van 64K woorden een SEGMENT. In deprt)gramrtJatuur)VordtJJ.~t

nummer van het segment dat we verplaatsen aangeduidt met de vanabeJe SEGNUM.
Wanneer SEGNUM=3 dan weten we dar we bezig zijn met hettra~portvan>
<junctie >.s03.
Een SEGMENT;s opgebouwd uit twee BANKEN van 32K woorde~Het
banknummer wordt bijgehouden door de variabele XADRES. Wanlteer webmnen
een segmenl schakelen van bank moeJ ook A 15 TO $0VE}l1o/#n· 4(l1JgepO!!.>· .

Het segmentnummer wordt 0 gemaakt; we beginnen met het transport van
<functie > .SOO.
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Zoals we weten bevindt zich in het communicatiegeheugen de gegevens omtrent de
te transporteren programmatuur. Wat betreft < functie > .SOO staan deze gegevens op
de eerste 5 adressen van het communicatiegeheugen. Het adres van deze plaats
wordt bijgehouden door variabele SACMD (Start Addres Communication Memory +
Difference). De 'Difference' houdt in dat de gegevens voor iedere <functie.Sxx> 8
adressen van elkaar staan. Voor < functie > .Soo op adres SACM (F800), voor
<functie>.SOl op adres SACM+8 (F808) enz..

We selecteren nu het communicatiegeheugen en kijken of we klaar zijn met bet
transporteren van programmatuur. Dit doen we door de selectiewaarden bedoeld om
slaves te selecteren, bij elkaar op te tellen. Komt hier de waarde 0 uit, dan zijn we
klaar. Er worden dan geen slaves geselecteerd (maar eigenlijk de master) en stoppen
dan. Hierna laden we de accumulator met het aantal te verplaatsten blokken. We
transporteren dat aantal blokken en hogen A15 TO SLAVE en XADRES op als dit
nodig mocht zijn. Wanneer het gehele programma is verplaatst, nemen we het
volgende slaveprogramma terhand.

Hebben we aIle gegevens verplaatst, dan keren we terug naar het hoofdmenu nadat
we eigen masterprogrammageheugen en het communicatiegeheugen hebben
geselecteerd.

8.5.5 PROGRAMMATRANSPORT NAAR DE MASTER VANUIT HET GLOBAAL
GEHEUGEN

De routine welke het programmatransport tussen globaal geheugen en master
programmageheugen voor zijn rekening neemt begint op adres 0200 (hex.). Het is
bijna gelijk aan de routine voor programmatransport naar de slaves met dit verschil
dat maar een segment wordt gebruikt n.!. segment o. We hoeven derhalve maar een
keer, maximaal 64K woorden te verplaatsen.

Wanneer we klaar zijn met het transport van de gegevens wordt een interrupt
verstuurd naar de P.e. om te melden dat het programma is overgezet. Hierna wordt
in een wachtlus gewacht tot de master via een soft-reset wordt gereset om het
programma op te starten.

8.5.6 PROGRAMMATRANSPORT NAAR DE MASTER VANUIT HET
COMMUNICATIEGEHEUGEN

Om het mogelijk te maken om de master van nieuwe programmatuur te voorzien
zonder hiervoor gebruik te hoeven maken van het globaal geheugen, is deze optie in
het software-pakket opgenomen. De programmatuur hiervoor wordt aangeroepen
wanneer een interrupt wordt verstuurd met de waarde 3 op geheugenplaats FFFE
(hex.). De software is gelijk aan EPROMX.ASM en transporteert 2K woorden van
het communi-catiegeheugen naar het master-programmageheugen.
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8.5.7 RESET VAN DE SLAVES
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Dit eenvoudig stukje software met als startadres 0400 (hex.) kan aangeroepen worden
met de bedoeling alleen de slave-programmatuur op te starten. De reset van alle
slaves wordt actief gemaakt, de hold en select vallen weg, en de reset wordt weer
inactief gemaakt. De slaves starten dan hun programmatuur.

8.6 MATRIX-VECfOR VERMENIGYULDIGING

Als voorbeeld van de werking van het systeem is programmatuur geschreven voor de
vermenigvuldiging van een matrix van 1024 x 1024 woorden met een vector van 1024
elementen. De software voor de slaves wordt gegeven door MUL.ASM, dat van de
master door MULMAS.ASM, beide gegeven door bijlage 23. Het programma wat het
geheel aan P.e. zijde atbandelt is ook gegeven in dezelfde bijlage onder de naam
MUL.PAS. Het zou te ver voeren om ook deze programma's in detail te gaan
bespreken. De toelichting bij de programmatuur zelf moet voldoende zijn om de
werking ervan te begrijpen. Wat weI opmerkelijk is, is de vergelijking van de uitkomst
van de snelheid van verwerking tussen computer en master-slave-systeem maar
hierover meer in de volgende paragraaf.

8.6.1 VERGELI.JKING SNELHEIDEN M.V.-VERMENIGYULDIGING

Wanneer we een matrix van 1024 x 1024 woorden (16-bits) vermenigvuldigen met
een vector van 1024 woorden, dan heeft het master-slave-systeem hiervoor 0.66
seconden nodig. Wanneer we deze berekening zouden laten uitvoeren door een P.C.
moeten we hiervoor een programma schrijven. We gebruiken het globaal geheugen
voor de opslag van de matrix. Het programma hiervoor is gegeven in bijlage 24 onder
de naam MATVEe.PAS. Wanneer we dit programma laten draaien op een P.C. met
een kloksnelheid van 7 MHz., duurt de bewerking 73.71 seconden. Een AT.
werkende op een kloksnelheid van 10 MHz. heeft 23.13 seconden nodig om dezelfde
klus te klaren. Een AT. met 80386 processor met kloksnelheid 25 MHz. heeft toch
ook nog 9.28 seconden nodig. Wanneer we niet twee maar een slave gebruiken voor
de matrix-vectorvermenigvulding, duurt de bewerking 1.1 seconden. In tabel 8.1 is het
geheel nog eens weergegeven.

Tabel 4.01. Vergelijking matrix-vectorvennenigvuldiging op verschi//ende machines.

... P.C. 8086-7 MHz. 73.71 111,7 x
. AT. 80286-10 MHz. 23.13 35 x

AT. 80386-25 MHz. 9.28 14 x
M.S. TMS320C25 1 sl. 1.10 1.7 x
M.S. TMS320C25 2 sl. 0.66 1 x

'fYPE PROCESSOR
MACHINE

SNELHEID SNELHEID
[sec.] t.o.v. M-S-systeem•
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Hierbij moet worden opgemerkt dat de programmatuur MATVEe.PAS zeker kan
worden aangepast zodat de verwerking op de P.e. ook sneller zal gaan. Zeer grote
verschillen zullen echter uitblijven.

De matrix-vectorvermenigvuldiging op twee processoren is hier de meest optimale
configuratie. Dit kornt omdat de data-uitwisseling tussen master en slave bijna even
lang duurt dan de vermenigvuldiging en het optellen van 1024 * 1024 woorden. Het
inschakelen van meer dan twee slaves heeft in dit geval geen nut. Orndat dan
processoren niet optimaal worden benut. Dit betekent echter niet dat voor elke
toepassing maar twee slaves genoeg zijn. Men zal moeten bekijken hoeveel tijd de
master nodig heeft om data naar een slave te versturen en hoeveel tijd de slave
nodig heeft de berekening uit te voeren. Wanneer de slave 10 x zoveel tijd nodig
heeft voor de berekening dan de master voor het verplaatsen van de data, kunner er
10 slaves aan het systeem worden gekoppeld. Men zal dus telkens moeten bezien wat
het optimale aantal processoren in het systeem zal zijn om een zo efficient mogelijke
berekening uit te kunnen voeren.
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Ret besproken afstudeerproject had tot doel het ontwerp en implementatie van een
multi-processorsysteem om rekenintensieve taken uit te voeren. Rierbij is gekeken
naar enkele toepassingen welke in aanmerking komen om door zo'n systeem ten
uitvoer te worden gebracht. Men kan hierbij denken aan matrixbewerkingen, Fourier
transformaties, convoluties enz..

Aan de hand van deze toepassingen is een schematisch model opgesteld van hoe zo'n
systeem er uit zou kunnen zien. Ret resultaat wordt gevormd door een zogenaamd
'master-slave'-systeem, waarbij een processorsysteem de baas is over een aantal
andere processorsystemen. Via een communicatieverbinding met een computer kan
men gegevens met het systeem uitwisselen. Naast de processorsystemen wordt ook
nog een groot opslaggeheugen geplaatst om grote hoeveelheden data in onder te
brengen. Dit omdat juist de snelheid van het systeem bepaald wordt door de
beschikbaarheid van de betrokken data.

Voor de implementatie is een processor gekozen welke speciaal voor snelle
berekeningen is bedoeld. Ret is geen standaard processor welke tegenwoordig in de
personal computers wordt gebruikt, noch de rekenprocessoren behorende bij deze
standaard processoren. Nee, gekozen is voor een digitaal signaalprocessor. Deze
processor bezit de combinatie van instructies als die van een standaard processor,
alsmede de faciliteiten om rekenkundige bewerkingen snel ten uitvoer te brengen.

Bij de implementatie van het ontwerp tot een werkend systeem is gekozen voor het
'bank-switch' principe om toegang tot de diverse slave-processoren te krijgen. Rierbij
wordt een gedeelte van het master-processor-geheugen uitgeschakeld, hiervoor in de
plaats komt een deel van het slave-processor-geheugen. M.b.v. deze methode is het
mogelijk meerdere slaves direct te adresseren. Dit mag echter aIleen wanneer naar
de slaves toe wordt geschreven. Wanneer wordt gelezen vanuit het slavegeheugen,
mag maar een slave zijn geselecteerd.

Ret systeem werkt op een kloksnelheid van 20 MHz.. Deze kloksnelheid is de meest
geschikte snelheid om het systeem grotendeels zonder 'wait-states' te kunnen laten
werken. Ret systeem is echter ook in staat op een snelheid van 40 MHz. te werken.
Riervoor moeten echter zeer snelle geheugens worden toegepast.

Naast het realiseren van het systeem is aandacht besteed aan programmatuur welke
het mogelijk maakt de master en slaves te initialiseren. Ret stelt de gebruiker in
staat zonder veeI moeite direct van het systeem gebruik te maken. Riervoor zal de
gebruiker echter weI zijn eigen software voor de master en slaves moeten schrijven.
Als voorbeeld is software voor een matrix-vectorvermenigvuldiging geschreven.
Rieruit kwam naar voren dat het systeem vele malen sneller is dan een P.e. of AT..

Ret resultaat van het project is een systeem bestaande uit verschillende onderdelen
welke ook afzonderlijk van elkaar kunnen worden gebruikt. Rierdoor is een flexibel
systeem ontstaan waarmee snel berekeningen kunnen worden uitgevoerd. Ook is het
mogelijk het systeem verder uit te breiden tot een systeem wat direct aangeboden
signalen kan ver- en bewerken. De mogelijkheden voor het gebruik van het systeem
zijn talrijk. Men zal echter weI altijd zelf moeten nagaan of het systeem voor de
gebruiker echt de ideale oplossing biedt.
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2 Realisatie van een multi DSP systeem voor vectorberekeningen.

Pinouts - TMS320C2x

2.1 TMS320C2x Pinouts

Figure 2-' shows pinouts of the PGA packages for the TMS320C2x devices
and the PLCC package for the TMS320C25. Refer to Section 6.1.3 for user
target system design considerations when using the XDS.

a·PIN GB
PIN GRID ARMY CERAMIC PACKAGE

ITOP VIEW)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A • • • • • • • • •
B • ~!) • • • • • • • -til •'.,
c • • • •
0 • • • •
E • • • ..
F • • • •
G • • • •
H • • • •
J • • • •
K • ~) • • • • • • • (f!: •
L • • • • • • • • •

88·PIN FN
PlAsnc LEADED CHIP CARRIER PACKAGE

(TOPVIEWl

~ 10 ~ 11:)(O_Nf9J.,lotl-- ...Jc( ~:M::uu
~~------~~o~r~~uu
OOOOOOOO~=XII:II:UU»

9 8765432 1 6867 66 65 64 63 62 6\

VSS 10 60 i'i>n"
07 11 59 ~

06 12 58 CLII:OUTl
05 13 57 CLII:OUT2
04 14 56 XF
03 15 55 HOLDA
02 16 54 OX
01 17 53 FSX
00 18 52 X2'CLII:IN
~ 19 51 XI
iNfo 20 50 §R
iNfl 21 49 STRii
iN'f2 22 48 A/W
VCC 23 47 PS

OA 24 46 ~

FSA 25 45 liS
AO 26 44 vss

2728293031323334353637383940414243

~-N~·..n~~ummO_N~"~

~CCCCCCCucc------> > cccccc

Figure 2-1. TMS320C2x Pin Assignments
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'AH typee" vatue. ere It VCC • 5 V, TA • 25 D e .

.teommended op...tlng condltlQns

A-23TEXAS •
INSTRUMENTS

- ..OM MAX lJIIIlT

Supplv volleg. • 15 5 525 V'CC

'55 Supply yoltage 0 V

Afl 1~P\llt e.eep! CUON/ClKX/CLKA/iAT' to 21 2.35 VCC· OJ V

HIgh-I'YB' Input yoltege iRT 10 2' 25 VCC· OJ V.,,,
ClK,NIClKXIClKR 35 VCC· OJ V

All 'nDuIl ,,_c.pt eLKIN -03 08 V
"l low-teyef ,"put yolteve

ClKIN .. 03 oe V

1" H'Oh level output CUFfent 300 .A

Ot La.,. level output current 2 mA

• Ope,at'"O fr•• alf t.mp.ratur• 0 10 ·c

....tnel beyond tho•• hired under "Abso'u" M'll""um R.trng," lin'" Clute Plrm,nent dem.-ge 10 the d....tee Thlt II' !ltiISI 'It,nl
"I... 'nd functlon.t OP,'I'lon of the .\f'~..,theslor 'nv other conditions beyond thoee IndlClled In the "Recommended Ope'.llng

-1l"d,llOns·' eecttOn of this SpM:11Icetl"ft" nOt Implied Eaposur. to .bsolute m•••mum r.led condltlont for e.'ended peflod~may .ffect
'~\llCe r.Ii~llitv

11' voltage YeluBe ere 'Ilnth '.,pect to 'ISS

tMS3Z0CZ5

::oIute me.lmum retlngs over speclfled tempereture rlnge (unle.. otherwise noted) t

Supply voltage .ange. VCC l -0.3 V '07 V
Inpu' vollage .ange -a 3 V '0 7 V
Ou,pu' vol'age .ange ' - 0.3 V '0 7 V
Con'inuous powe. dissipa'ion , .5 W
Ope.ating ftee·ai, tempe'a'ure 'ange , .O·C '0 70·C
Storage 'empe,a'u,e range - 55·C '0 150'C

"ectrlcal cherecterlstlcl over Ipeclfled free-air temperetur. r,nge lun'... otherwll. not.dl

PARAMt:TER TEST COlWOlTlOflS -TVP' "AX UMT

'OH HIgh-level output voltege VCC • MIN. 'OH • MAX 2.• 3 V

'Ot to.,.·level output ...olteg. VCC • MIN. 'Ol • MAX 03 0,6 V

I T"'..·stl" cu".nt VCC • MAX 20 20 oA
Input curr,nt V, = VSS '0 VCC 10 10 .A..

.. INOImaf 185
'cc SupPIv cu".n] IdtefRlX15 TA = O·C. Vee • MA~. I• • MAX mA

100
, InpUt elpacitlnc. 15 pF..

Output tlplcitlnee 15 pF'0

•J. .. _~ C...tion. TM device eont.,e circuitt to protect ill inputa .nd outpUte .g.int' dem. due to hi'gh l'atlC voltages or .I.c.ro.talic
~ '"-'de. The.e circuit. ha...e been qualified to protect thi. device -aainst .choat.tiC d'lchirgel I£SO) of uS' to 2 kV according

'~'l STO·883C. Method 3015. however. it il adviHd th.t pr.cauttone be tatc..n to .YOtd 8PPf'cltton 0' any voftlgil higher than m'.'mum
1·1!" ~oIleoee to th... high-imped.nci CirCulll. During ttoreoe or handling. the device teade ehould be lhort.d together or the dlvic.
'~')u'dbe pieced in conductN. fo...... fn • cMcuit. unuMd i"PU't thoutd .'w.yt be connected to en epprOP"I" logic vofleoe r.v.r. pr.ferablv
~ 'hel Vee or ground. Specific guidelinee 'or hendting devK:.. of this type .... contalfl8d In the publicetion "Guidelrnes 'Of Hendling ElectfoatetlC-

\rhafoe Sentlttv. rE50S. Devicel Ind A...mbhe," IVifleble 'rom Teall InJtruments

I

T.S3Z020

SERIAL POAT TIMINQ -
Iwltchlng chetactlrlillel over recommended operetlng conditionI I... Note 3)

PAIlA_TER - TyP U~I;-''dleH·DX' DX .o!" olt.. ClKll rio;"g odge ,_ No'o 10' MAX

'dIFl·OX' OX .olld olt.. FSX 10.'''11 odge ITXM • O. _ No'o '0, 100 n, '1

50
~

'dICH·FS, FSX 'lI'8Iid .,•• eLKX riling.. ITXM • 11 n,
~

NOTES: 80 n,3. o • lIC.clC, -'0. The Ie.. occurret1Ce 01 F5Je felling end CUtX 'iii,.. .
timing requlren,entl over recOlnlMnded oper8tlng condition, 1_ Not. 3)... IIIOM "All

~

'cISCK/ Setio! -' ttocl fClKll/ClKR, eyCIo lime lJIIln .
3110 . ·4

'I{SCKI Serio! -' tlocft IClKXIClKR, I" lime 20,000 n,
. ~

"ISCIt, Setio! -' clocft fClltXlClKR, 'iM 'ime 50 n,
<

'''''SCIt, Seti.' _1 ttocl IClltXlClKR, 10", ....... durll_ f_ No,. 11' 50 n,
150 12.000 ..

''''lSCIt' Setio! -' ttocl IClKX/ClKR, h9s .....M durOhon ,_ No.. '"
n,

;
'oulFSI FSXtf'SR HlU/l'ime bel",o ClltX/ClltR loIIi"ll o. fTXM • 01

150 12.000 n, j
20'hIFS' FSXIFSR hold lime olt.. ClltX/ClKR 'oiling odge tTXM • 0' n,

J20'.utORI DR OO,U/l _ bel",o ClKR ''''''11 odge n,
.J

"'fORI DR hold lime 01,.. ClltR loNing odge
20 n,
20 1

NOTES.
n, ;3 o • l/C,c'C'.

11.
Tho dU1V cvelo 0' tho ...io! """ clotl ......, be "'ilNn CO.IIO".

TEXAS •
INSTRUMENTS

~, [Jf!JICf 10_ '''' • H01J5r~ fh.1 'Jrnn1



FIGURE 2. INTERNAL CLOCK OPTION

ellterna' clock option

An erternllllreqUllncy lource Clln be uled by injecting the frequency directly into X2/CLkIN with Xl,."
unconnected. The eKtern" frequency injected must conform to the lpecifK:lltionllilted in the following ta~,,·

TM~nu""U

0

--_II
UIIlT l

24.4 150 n. ""5 n. t;'
5 no

~5 20 n.

5 20 n.

5 a 5 n. ~
8 n. Gv.

"'i ~~-1.V; =-==== ---
0.12V_ _------ V.. lUll'
OIOV'"

o

2.1IV

~-f:~.'1 CI, • 100"

FIGURE 3. TEST LOAD CIRCUIT

-:IC..I.-- !VRt' ••tuP time before CKLIN low

"!:!!"~SI~i!~~~~~~~~~~===== .L""::""-_--_.L-_---''~I ~ hold .- fr.... CLKIN low

~ES 3 a • 1f4teICI' mu" be within 40·80'.
, .• CLKIN duty cydt 1t,ICIi + 'wlCIHllltclCIi

- _.lrem4Intl over recommended CJlMfltlng condition. 1- Note 31

....=no.~...... ~:=====--======t&=~~=i
~~1C~LK~I~NdC~y~CI~t~'-~======================~~~===~~~~~
ell

., ell CLKIN ttll ,_
eLKIN ri•• time

-

."

CIIVITAl

o

CLOCK CHARACTERISTICS AND TIMING

IMUZUCZ!i

The TMS320C25 Clln use either its internIII oscilllltor or In erternll frequency lource for s clock

Intemel clock option

The internll oscilllltor il enllbled by connecting II crYltll Icross Xl Ind X2/CLKIN II" Figure 2 ...
frequency of CLKOUTl il one-fourth the crystlll fundllmentlll frllquency. The crYlt.' should be .....
fund.mentll or overtone mode. end pllrellel relonlnt, with lin effectivlI lerilll rlllillllnce of 30 o~"', •
power dissiplltion of 1 mW. Ind be specified lit 1Il0lld cllplcitllnclI of 20 pF. Note thllt overt""e c,,..'"
require lin IIdditionlll tuned LC circuit 'lee thellPP1iclltion report. HI"dwllrt! fnterfllcing ro r~ TMS3}()f';'~

'AIIAMElfll TEIT COlIOITIC*I - TV' MAl U

'. Inpul clock fteQUency TA • o-c to 700 e 87 ·096 ...
'.. Ser," pori frequency TA • O"C '0 70"C 0 5.120 .
Cl. C2 TA • O"C '0 7O"C 10 I

Iwltchlng characterlltlc. ov., recommended operating condition. II" Note 31

'.-TlII M.. TV' MAK u..n

'ciC CLKOUTlICLKOUT2 cycle .i"", 97 7 597 .,
·dICIH·CI CLKIN hitI" '0 CLKOUTlICLKOUT2/~ hitl"lIow 5 30 .,
'tiCI CLKOUTlICLKOUT21~roR lime 6 .,
·.IC) CLKOUTlICLKOUT2I~.iIe.- 5 .,
•... IClI CLKOUT lICLKOUT2 low put.. d.....ion 20-8 20 20+. "'
'w'CHI CLKOUT 1ICLKOUT2 high pulM du,••ion 20-8 20 20+8 "'
'dICl·C21 CLKOUTl high'o CLKOUT2 low. CLKOUT2 high •• CLKOUTl high.••c. 0-5 a 0+5 "'

I.' INPUT

'''d--~'~-2.2V'" ---- .

OIV t="" ----:;. - VOLIMAIlI
O.IV- 0

NOTE 3. 0 • 1I4'clCI .111 OU'T?UTI

FIGURE ... VOlTAOE REFERENCE LEVRS

A-2" TEXAS -If
INSTRUMENTS

POIT O"ICI lOx , ..] • IoIOUIT()tt ' .... ,7001

TEXAS ..
INSTRUMENTS

'OSl 0"1[1 to'" , ..:s • MQVtTQI\l 'u., "DO'
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-
Ill.,.

TMS320C25

- RS. INT. 810. 8nd XF TIMING

mendtKI operating condition. ,... Note 31. hint charec:t.....tIc. ov.r recom

TVP MAX UNIT

,,",tc . _

- ""'''METER
22 nl.- Clkoun low 10 r"" l'lt, 4!'nterld

0 t2 nl-6
'dilflS)

CLKOUT' '0~ ••hd

nl
• ',"ACKI

0-15.- Xf ••'id bef... f.lflOg .dg. 01 !Tml'OXf

iii Ie N~w.v., I' lhe IDeclfied ,etup
- \ ·fS J.O • "CtetClm." IIvnchronOUI lnputt Ind eln occur II Inr !""" cIu'..... doc eye . .

8. Q. m. end ••hown in the .imina diegreml WI" ac:c",t;me i, ""t. thl _lIIact "quene

nded oper.tl", condition. (... Note 31~Irnlng requirement. ov.r rec:omm. M'"

NOM MAX UNIT

32 nl1IIT~11I!l..fU\l bef... ClKOUT I high

nl
'tvlrN,

0
.-

1IIT~11f!Ihold .1'", ClKOUT I high

8 nl
!"'lIN,

lIlTIllm 'oil li....

lelC, nl
"lIN)

lIlTIllm 10... pu/Ie eMotion

31<cC' nl
'_liN

I. RS' 1m low put.. dutlhbn

'. ~TfS. ,. 0 • l'·'cIC)" . lind oceUf It env t;me during. dock cvet•. Ho••ver. if ,he specifIed setup timeJm Jm' end 1m' •• HYnchronouI Inputt ten
8. . . h " the timmg dieg'"", wlH occurit met. the ')fac' ,.oufhC. I own I

HOlO TIMING

nded oper.tlng condhlon. I... Note 31",Itching char.ct.....tlc. over r.comme _

TVP MAK UNrTPA¥METEII

to nl0
--
~ low Itl'" ClKOUTI 10...

0 nl
'6'C'UIL..
I',,'AL·A' ~ low to eddr... rhr..·st.te

20 nlAddt.11 thr..·.t.t••tter ClkOUTl low tRmn mode. lee Notl 91'd<,ICIL·AI

25 nlRllrD h;gh '0~ h'gh

B nl
'6IHH·AH

Addr... dJiye" before ClkOUTl low cRtXl5 mode. lee No'l 91'onlA·Cll1

"OTES: :1- a • 1/·'cfC.· ~ . . II' luded in timlngl ,Iferenced' '1 "add,e.. ..9. It. , 5·AO. ~..I'!. ~. ~.•nd R I'",'",. er. e Inc

ended Oper.tlng condltlona 'a.. Not. 31

MAX I UNrT I
timing requlrementa over rec:omm I MIN

110M

I 0 24 I ns J'61C2H·HI RllrD .I'id """ CLKOUT2 h'8h

'mE 3, 0 • 114'eIC'·

TEXAS ~
INSTRUMENTS

."

MEMORY AND PERIPHERAL INTERFACE TIMING

TMS320C25

.wltchlng cherectertatlc. over recommended operating condition. I... Note 31

NOTES 3. a - 114'efCI.

6. A' 5·AO. lIS. ~. 1!. RIW. end III 11m;,.. ...... inc"- In t-.g. "'_ed II ..odd ..

8. ll<II.ys be'.....n CLKOU
T1

ICLKOUT2 oclgol end!lTllll oclgol ..oc;k .echo'..... '.Iulling In ' ISLI.nd ' ...ISHI beIng 2'; ..no .1., .'1".

PAIlAMETrR - Tn MAX'dltl,SI ~ '.om CLKOUTl lil!Tml;.......n'l
0-6 0 0'6

'dfC2,SI CL~OUT2 1o~ hi !lTIIII"II'...nll

-6 0 6
t,uA) Addr••••e,up time before !T"I khIr f... "'01. 51

0-12 --'hfAI AcIdt..1 hold Ii.... 1ft..~ high I... '-0'. 51
0-8''''ISLI mllow DUI•• durltJon 1110 Wid "a....... Notl 61

20'wlSHI mI high PUI.. du'l'iGfI lbetw.." CMucu'ive e.,cln.... Nor. e,
20l,ulDIW

01'. Wt"a h'up time before !1111 "'vh ff10 wei, .'It•• '
20- 20'hlOIW 0.,1 wti'a hold 'ime from ...... high

0 10 0'.n'O) D.,. bus ttlr1. being driv." Itt.r mw low hilt";,,. e.,ete'
0tdillO, D.t. bu. th,••.•,,,. Ift.r~ hi,h f_..i'l e.,cle)

0 0.15'dIMSCI ~ ...af,d from ClkOUrt

- 12 0 12

timing requirement. over rec:Dmn1Inded Dperltlng condftfon. 'Me Note 31

NOTES 3. 0 • l/4'eICI'

5 A15-40. ~. 15!. 11. AtW. end' IJ!f '"''''De .,. aM included in 'imings ...f ....need Is "-etdtnl
7 ReM dlle lecess '1ITNt II defined I. 'elA.. = 'lulAI .. '.fSU _ '.ufOI"

MIN '-OM MAll U
"110)

A... d.t. Keel. time ',om edd'Ha time Itlld CVcll, ... Not.. 5 and 71
30 -35IlulOlll 01'. t.1d "'UIJ time beforl !TQ I'Mgh

23'hlD'R Oe'l read hofd t,,"1 f ..OtTI mg htgh

0'diSLRI READY valid .tter mw 10. fno _eit .tat••)

o ~ 20'dIC2HR} READy ••IOll "'''' ClKOUT2 high

0 20thlSl_RI REAOY hold 'Ime .ft.,~ 10* fno WI;' ••I'H)
0.3'hIC2H·RI REAOY hold of,., ClKOUT2 high

0'3'dIMRI READY vlfid .f,.,~ villd

20 - 25'hIMR) FIE AOY hold 'Ime "t.t~ valtd

0

A·26



1.~.slU ~~"UIlU·"l:lIl:n,,, lUll
DEVICES

PAllA..,. - TYf' MAll ~
'dlCH·O)(1 ox vo/id oft.. CLKX rItlng .. 1_ No,. 101 7& ...
'dIFL·OXI OX volkl oft.. FSX 'oIinG .. IUM • O. __ 101 40 n,
'<lICH·FSI FSX volld oft.. CLXX ,loinG odoO CTXM • II 40 ...

- - MAll \IIlIl

lc:ISCKI So<iol -' clock ICLKll/CLKIl1 c:ydt _ 200 ...
'I SCX So<iol -' Clock tCLKX/CLKRII" _ 2& ...
"lSCKI Set... -' clock lCLI()(ICLKIII '1M ,Imo 2& ...
' ..ISCK' So<iol -' clock lCLKX/CLKRI 10.. puIoo durotlon f_ No'o I II 80 n,
'weSCKI S..io' PDtl clock fCLKXICLKlI1 hIGh put.. duretlon e_ No'o '" 10 n,
'ou1F51 F511IFSR ootup ,Imo bef.... CLKXICLKR lollinG odoO {TXM • 01 II ntI

'h f5 F511IfSA hold 'Imo ._ CLKX/CLKR ''''ng'' (TXM • 01 20 n,
'oulOR DR OO'UI> ,Imo bet",o CLI(A '""'''9 odoO 10 n'
'hlDA) OR hold ,Imo "".. eLKR loll,"" odoO 20 n,

_'ctCtI--I
I ..... ;-tCu

1OtCIl-l r-l i
I I

I I
, I I •.._1--, 1L..-L...-,

__ TIMING DIAORAMS

..' , he TNlS320 aeconc!-gene,.tion device•. Refe' to the top co,ne,

..c
tion cont.in••nthe t'mlng dl8{lfem. Of t

ThIS •
i lhe .pecific: dev,ce. f 0 8 olt••nd • high voltage of 2.0 volts.
Of nd f om • 10" volt.ge 0 . v

. me••Ufements .,e ,ef...nc~ to e ,
TI",'n11
...,tell othe,..i.e noted.

-

NOTES: 3. Q • W1lc:ICl'
, 1 Tho du,y cyclo 01 .... _ioI -' clock MIlt be _ 40-80....

SERIAL PORT TIMING

NOTES: 3. Q • II.lc:CCI'
10. Tho I.., 0':<'1"_ of FSlll", """ CLI(Il ........

tlmln9 requirement. over NComm811c1ed 01*8,,", COIl.tlOM C- Note 31

.wltchlng Ch8rKterlatlcl over NC:Om-.ded 01*8111" concIItIon. 1_ Note 31

A·28
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TEXAS ..,
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"·29



TMS320 SECOID.GEIERATrOI
DEVICES

~

"'
~
~.
g
"'S
~
t:
s:
~
"li

~

§
g...
Ii
~

~
~r
S·
;:t

A-31

\'-__~I

CUDVT2

TEXAS ."
INSTRUMENTS

---- _ " • Nnll""OtiI ".""7001

Cl'DVT.~ Ii
I I
I I

! Ji ! \ AI \I I I
i, ~ I, /------

, ~"'«:2H.ln

~~~.~:: VAlG: ::
I ,.....--,-It.!C2H.Il, ,,"C2H""~ ......~f
I'4cC2H.II....r-~I __

~
I~

1Il1lOY I f I

~1--' .... "'I.. 1I1
I i-~.Ill../ ',' I I
I , I I., , ......111""'4 I
I I .......11'..... Io-j I I ( DATA } _

I, I I I I. III

II I ' I I

!i ~ ';...~ : ~
.: I I r I

ll~~aR~ ~ ~
~ -- -1clcMIC1

TMS320 SECOIO·GENERATION
DEVICES

::welt·,tate memory ecce.. tImIng

D1I-OO
IfDll_

O'!IIATtCIIII

--

\"'"--

\'-----.11

CUOUT' ~""'_---JI

CUOUT~ \\..---_....11

) ;f/, \
r'7-t-''''''''' t-7-it-.....,

A .....~I. .~
•.:.~ _ ~ "Al" I

I r 'I
I II I I

I Im: ! I -=I<J~_-
, I

_ADY~~
, '

D...OO ~~...lOIW

I~ .
--' -teRrol '---"10)

I:;
.' • r

memory reed tIming
I;

.r. .~ -.I.; 'A.) 11,./,

memory wrlta timing

"
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DEYI&l:i

X 'ITCH'·' )(

CLlOUTl

II ,

iiiTz·iiio -rt-_'_.__'_.....__-!--'!

..::.... .
."·.0 ::x 'ITCH"

ClICOUT' i
I

I I
, I

.,. I I I
I I

-, ! --f ~""I- ,-;-: ,...-----------------~d i Iy
1If21lfo :'4 I I

I I I I.... 1-',,,,, : I

...·.0 =::)( ,nCH" X"TCH:".' X "TCH"· t XI.__"_T_CN_'_>C
.....c.,...... H l-_co.

-"ruPt timing ITMS320201.n!

..,enupt tIming ITMS320C251

-Cl.OUT,

DEVICES

III

reset timing

M_-. ~ilillill!ll~~---f----+--__t- JCo,n_.' ..

;Cont,oI "gn", ett lS'!. ~. A,W. ~ XF
5"".1 DOfl (011"01, ere Ox and FSX
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810 timing
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litemal flag timing
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EXECUTE
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I '
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'HOrn '5 C'" as't'nChronOuS Input _nd cen o(n,' at an'\l w,.,e dv"nv a clock (\Ide II .t'le specIfied timing IS met the PllaC1 seQuence show'"

...... ,11 occu' ot"erW1se a delay 01 one CLI(OUT 2 cvcle WIll OCCU'

;;5u> timing (part Bl-
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I
I

I I
I I
I I
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..... '-- 'dlCIL ALI

CLKOUTI

CLKOUT2
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EXECUTE .. N - 2 ., • N - 1

,~ ..
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2 Realisatie van een multi DSP systeem voor vectoriJerekeningen.
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M.ADRESBUS

M.DATABUS
MJSn
M.PSn
M.DSn
M.BRn

M.R/Wn
M.STRBn

M.WRn
M.RDn
MJNTln
M.INTOn
M.RSn
M.XF

MAO..MAI5
MDO..MD15
MJOxx WRn
MJOxx RDn
M.DLSELn

M.PROG.SELn

A15 TO SlAVE

M.EN.EPROMn

M.RESETlCI9n

M.D.RAM SELn

M.P.RAM SELn

M.RAMSELn

M.GLMEM.SELn:

M.COM.ENn

M.SLVSELn

MJSCn

M.OPENBUFn

Realisatie van een multi DSP systeem voor vectorberekeningen.

Master adresbus voor uitsturing geheugen- en if0 adressen naar
mastergeheugen, master input/output en slavegeheugen.
Databus master systeem.
Input/output-select-lijn.
Programmageheugen-select-lijn.
Datageheugen-select-lijn.
Bus Request signaal. Wordt actief wanneer in de processor
'globaal geheugen' is gedefinieerd in het GREG-register.
Selectielijn voor Iezen of schrijven.
Strobe signaal voor het genereren van Read en Write signalen
uit het M.R/Wn signaal.
Write-signaal, actief wanneer wordt geschreven.
Read-signaal, actief wanneer wordt gelezen.
Interruptlijn 1 afkomstig van de slaves.
Interruptlijn 0 afkomstig van het communicatiegeheugen.
Resetlijn master processor
External Flag: selecteert het globaal geheugen of het
communicatiegeheugen.
Afzonderlijke adreslijnen afkomstig van de masteradresbus.
Afzonderlijke datalijnen afkomstig van de masterdatabus.
Input/output writesignaal op i/o-adres xx.
Input/output readsignaal op i/o adres xx.
Master Datamemory Low SELect. Wanneer 0: het master
datageheugen 1 tot 32K is actief. Wanneer 1: het slave
datageheugen 1 tot 32K of 33K tot 64K is actief.
Master PROGrammemory SELect. Wanneer 0: master
programmageheugen 32K tot 64K is actief. Wanneer 1: slave
programmageheugen is actief.
Adreslijn 15 naar de slaves voor het selecteren van 32K
geheugenblokken.
Master ENable EPROM. Wanneer 0: het epromgeheugen wordt
geselecteerd. Wanneer 1: het programma-ram-geheugen wordt
geselecteerd. ! Omschakelen via programmatuur in blok BO.
Reset signaal om alle uitgangssignalen van IC 19 0 te maken.
Wordt actief bij een 'Harde Reset'.
Master Data RAM SELect signaaL Wordt actief wanneer het
master-datageheugen in MEMORY 3 en 4 wordt aangesproken.
Master Program RAM SELect signaal. Selectie signaal master
programmageheugen MEMORY 3 en 4 (ram).
Wordt actief wanneer master-ramgeheugen wordt aangesproken.
Dus wanneer of M.D.RAM SELn of M.P.RAM SELn actief is.
Master GLobal MEMory SELect. Wanneer globaal geheugen
wordt aangesproken, wordt dit signaal actief.
Master COMmunication memory ENable. Wanneer het com
municatiegeheugen wordt geselecteerd, wordt dit signaal actief.
Master SLaVe SELect. Wanneer programma- of datageheugen
van een slave wordt aangesproken, wordt dit signaal actief.
Master Input/output Select Controler. Wanneer I/O-adressen
van een controler worden aangesproken wordt dit signaal actief.
Wanneer naar een controler of slave toe data moet worden
uitgewisseld, wordt dit signaal actief om de databus buffers
tussen master en controlers te openen.
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M.CLRIC19n
RESETn
CM.INTOn

C.INT1n

Pe.ADRESBUS
Pe.DATABUS
PCAxx
PCDxx
ALE
PC.WRn
PC.RDn
PC.IOWRn
PC.IORDn
Pe.GMSEL

Pe.COMSELn

PC.IOSELn

C.ADRESBUS
e.DATABUS
C.R/Wn
C.ISn

e.STRBn

C.IOWRn

C.IORDn

C.GIOn

C.OPENBUFn

e.RDn

e.DSn

C.PSn

GROUPSELn

e.SLVSELn

GINTn

e.INT1n
CS.ADRESBUS

Master CLeaR IC 19. Signaal om IC 19 te resetten.
Reset signaal om de TMS320C25 te resetten.
Communicatie Memory INTerrupt O. Interruptlijn afkomstig van
het communicatiegeheugen. Maakt M.INTOn actief.
Controler INTerrupt 1. Interruptlijn afkomstig van de controlers.
Is via twee inverters verbonden met M.INT1n.
Adresbus van de P.C..
Databus van de P.e..
Afzonderlijke adreslijnen afkomstig van de adresbus van de P.e..
Afzonderlijke datalijnen afkomstig van de databus van de P.e..
Adres Latch Enable.
Write signaal afkomstig van de P.e..
Read signaal afkomstig van de P.C..
Input/output write signaal afkomstig van de P.e..
Input/output read signaal afkomstig van de P.e..
P.e. Global Memory SELect. Selectie signaal vanuit de P.C. voor
het toewijzen van het globaal geheugen aan de master of P.e..
Wanneer 1 heeft de P.e. toegang tot het globaal geheugen.
Wanneer 0 heeft de master toegang tot het globaal geheugen.
P.e. COMmunicatie memory SELect. Selectielijn voor het
communicatiegeheugen vanuit de P.e..
P.C. Input/Output SELect. Wordt actief wanneer een van de
ingestelde input/output-adressen wordt aangesproken.
Adresbus naar de controlers toe.
Databus naar de controlers.
Read/Write-signaal naar de controler/slaves.
Input/output select-signaal wanneer een ijo-adres van een
controler wordt aangesproken.
Strobe signaal voor het genereren van Read/Write signalen op
de controler en slaves.
Write signaal voor de HOlD, RESET en SELECT signalen van
een groep slaves.
Read signaal voor de signalen HOlDA, SIGNAL en SELECT
van een groep slaves.
Controler Groep Input/Output. Wordt actief wanneer van een
groep slaves de input/output adressen wordt aangesproken.
Signaal voor het openen van de databus-buffers tussen controler
en slaves.
Signaal afkomstig van de master voor het sturen van de richting
van de buffers.
Controler Datamemory Select. Voor datageheugen-selectie van
de slave.
Controler Programmemory Select. Voor programmageheugen
selectie van de slave.
Signaal afkomstig van de slaves om aan te geven dat een of
meerdere slaves in een groep is geselecteerd.
Controler SLaVe SELect. Signaal wat actief wordt wanneer
datauitwisseling met de slaves plaatsvindt.
Group INTerrupt. Signaal afkomstig van de slaves om de
aandacht van de master te trekken.
Interruptlijn naar de master toe.
Adresbus tussen controler en een groep slaves.
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CS.DATABUS
CS.R/Wn

CS.DSn
CS.PSn
CS.RDn
CS.STRBn

CBJOWRn

CB.IORDn

Dx

S.ADRESBUS
S.DATABUS
SAO..SA15
SDO..SD15
SJSn
S.PSn
S.DSn
S.R/Wn
S.STRBn

S.WRn
S.RDn
S.HOLDAn
S.SIGNALn
S.SELECTn

S.RESETn
S.OPENBUFn
SIO XX WRn
SIO XX RDn
G.ADRESBUS
G.DATABUS
GAxx
GDxx
CSOX
odd

even

G.WRn
G.RDn
G.ENAn
G.ENB
G.ENA
GWB.SELn
GllO.SELn

Realisatie van een multi DSP systeem voor vectoroerekeningen.

Databus tussen controler en een groep slaves.
Read/Write signaal voor lezen uit of scbrijven in bet slave
gebeugen.
Datagebeugen Select signaal naar bet slavegebeugen.
Programmagebeugen Select signaal naar bet slavegebeugen.
Signaal wat de ricbting van de databuffers stuurt.
Strobe signaal voor bet genereren van lees- en schrijfsignalen bij
de slave.
Input/output write signaal voor het schrijven van bet HOLD,
RESET en SELECf signaal.
Input/output read signaal voor bet Iezen van de signalen
HOLDA, SIGNAL en SELECf.
Een datalijn voor bet selecteren van 66n slave. Slave 0 is
verbonden met DO, slave 1 met D1 enz..
Adresbus van een slave.
Databus van een slave.
Afzonderlijke adreslijnen afkomstig van de slave-adresbus.
Afzonderlijke datalijnen afkomstig van de slave-databus.
Input/output-select-lijn.
Programmagebeugen-select-lijn.
Datagebeugen-select-lijn.
Selectielijn voor lezen of scbrijven.
Strobe signaal voor bet genereren van Read en Write signalen
uit bet S.R/Wn signaal.
Write-signaal, actief wanneer wordt gescbreven.
Read-signaal, actief wanneer wordt gelezen.
Hold-acknowledge signaal afkomstig van de slave-processor.
Signaal voor bet interruperen van de master.
Selectiesignaal voor bet verkrijgen van toegang tot bet
slavegebeugen.
Resetsignaal voor bet berstarten van de slave-processor.
Signaal voor bet openen van de buffers tussen controler en slave.
Slave input/output write-signaal van de slave.
Slave input/output read-signaal van de slave.
Globaal gebeugen adresbus.
Globaal gebeugen databus.
Afzonderlijke adreslijnen afkomstig van de G.ADRESBUS.
Afzonderlijke datalijnen afkomstig van de G.DATABUS.
Chip Select lijnen voor de selectie van twee chips.
Selectie signaal voor de aansturing van bits GD8 tim GD15 van
een datawoord.
Selectie signaal voor de aansturing van bits GDO tim GD7 van
een datawoord.
Write signaal in bet globaal gebeugen.
Read signaal in bet globaal geheugen.
Intern selectiesignaal van bet globaal gebeugen.
= even.
= odd.
Selectie signaal aan P.C. zijde van bet globaal gebeugen.
P.C. input/output write signaal voor bet scbrijven van de
bankwaarde in bouwsteen IC 418.
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2 Realisatie van een multi DSP systeem voor vectoriJerekeningen.

Revised: April 16, 1991
~S1lER processor Revision:
Bill Of Materials April 16, 1991 9:20:19 Page 1

Item Quantity Reference Part

1 1 IC 1 TMS32025
2 1 IC 2 74F32
3 1 IC 3 74F04
4 2 IC 5,IC 6 74F64
5 1 IC 7 74F11
6 3 IC 8,IC 9,IC 12 74F541
7 2 IC 10,IC 11 74F245
8 1 IC23 74F30
9 2 C 1,C 2 10 pF
10 1 XM 1 CRYSTAL 20 MHz
11 2 J 1,J 2 jumper

Revised: April 16, 1991
~STER memory Revision:
Bill Of Materials April 16, 1991 9:20:19 Page 1

Item Quantity Reference Part

1 2 IC 16,IC 15 74F64
2 1 IC 7 74F11
3 1 IC 13 74F139
4 1 IC 19 74F259
5 2 MEMORY 3, KM681000

MEMORY 4
6 1 IC 14 74F540
7 2 MEMORY 1, 27256

MEMORY 2
8 1 IC 17 74F138



Propagatietijden gebruikte TTL componenten 3

Revised: April 16, 1991
MASTER input/output Revision:
Bill Of Materials April 16, 1991 9:20:19 Page 1

Item Quantity Reference Part

1 1 IC 7 74F11
2 1 IC 20 74F138
3 2 IC 22,IC 21 74F541
4 2 SW 1,SW 2 SW DIP-8
5 1 IC 2 74F32
6 1 IC 3 74F04
7 1 IC 4 74F14
8 2 IC 24,IC 23 74ALS574
9 1 R1 1M
10 1 C3 470 nF
11 1 R2 1K

Revised: April 16, 1991
MASTER communication memory Revision:
Bill Of Materials April 16, 1991 9:20:19 Page 1

Item Quantity Reference Part

1 1 IC 500 74F138
2 1 IC 501 74F139
3 1 IC 502 74F540
4 1 IC 503 74F564
5 1 IC 504 74F521
6 2 DPMEMORY 1, CY7C136 MASTER

DPMEMORY2
7 1 IC 505 74F32
8 1 SW 501 SW DIP-8
9 2 CMR 1,CMR 2 10K



4 Realisatie van een multi DSP systeem voor vectorberekeningen.

Revised: April 16, 1991
CONTROLER Revision:
Bill Of Materials April 16, 1991 9:20:19 Page 1

Item Quantity Reference Part

1 1 IC 100 74F138
2 1 IC 102 74Fll
3 3 IC 104,IC l05,IC 108 74F541
4 2 IC 106,IC 107 74F245
5 1 IC 101 74F139
6 1 IC 103 74F32
7 1 IC 109 7407
8 2 RC 1,RC 2 10K



Propagatietijden gebruikte TTL componenten 5

Revised: April 16, 1991
S~\nE processor Revision:
Bill Of Materials April 16, 1991 9:20:19 Page 1

Item Quantity Reference Part

1 3 IC 201,IC 202,IC 205 74F541
2 2 IC 203,IC 204 74F245
3 1 IC 207 74F04
4 1 IC 208 74F259
5 1 IC 209 74F32
6 1 IC 211 74F08
7 1 IC 212 74F74
8 1 IC 213 74F38
9 1 IC 214 TMS32025
10 1 IC 206 74F251
11 2 CS 1,CS 2 10 nF
12 1 XS 1 CRYSTAL 20 MHz

Revised: April 16, 1991
S~\nE memory and input/output Revision:
Bill Of Materials April 16, 1991 9:20:19 Page 1

Item Quantity Reference Part

1 1 IC 215 74F139
2 1 IC 216 74F138
3 3 IC 217,IC 218,IC 220 74F541
4 1 IC 211 74F08
5 2 SW 201,SW 202 SW DIP-8
6 1 IC 219 74ALS574
7 3 LD 1,LD 2,LD 3 LED
8 2 MEMORY 201, KM681000

MEMORY 202



6 Rea/isatie van een multi DSP systeem voor vectorberekeningen.

Revised: April 16, 1991
GLOBAL MEMORY Revision:
Bill Of Materials April 16, 1991 9:20:19 Page 1

Item Quantity Reference Part

1 4 IC 401,IC 402,IC 413, 74F245
IC 414

2 6 IC 403,IC 404,IC 405, 74F541
IC 415,IC 416,IC 417

3 3 IC 408,IC 409,IC 412 74F138
4 1 IC 406 74F32
5 2 IC 407,IC 418 74F374
6 1 IC 410 74F04
7 1 IC 411 74F139
8 1 IC 419 74F521
9 1 SW 501 SW DIP-8
10 16 MEMORY 40xA, KM681000

MEMORY 40xB



Propagatietijden gebruikte TIL componenten 7

Ie. omschrijving tPlR (tPZH' tPHZ) tpHL (IPZU tpu)

min. typo max. min. typo max.

74F04 2.4 3.7 6.0 1.5 3.2 5.3
74F08 3.0 4.2 6.6 2.5 4.0 6.3
74Fll 3.0 4.2 6.6 2.5 4.1 6.5
74F14 4.0 6.5 9.5 3.5 5.0 7.0
74F30 1.5 3.5 5.5 1.0 3.0 5.0
74F32 3.0 4.2 6.6 3.0 4.0 6.3
74F38 7.5 10.013.0 1.5 3.0 5.5
74F64 2.5 4.6 7.0 2.0 3.2 5.5
74F74 3.8 5.3 7.8 4.4 6.2 9.2 Propagation delay CP to Ox

3.2 4.6 7.1 3.5 7.0 10.5 Propagation delay S,R to Ox
74F138 3.5 5.6 8.0 4.0 6.1 9.0 Propagation delay In to Yn

3.5 6.4 7.0 3.0 3.0 7.5 Output enable time from Enx
4.0 6.2 8.0 3.5 3.5 8.5 Output disable time from E

74F139 3.5 5.3 8.0 4.0 6.1 9.0 Propagation delay Ax to Ox
3.5 5.4 8.0 3.0 4.7 7.5 Propagation delay En to Ox

74F245 2.5 3.5 7.0 2.5 4.0 7.0 Propagation delay
2.0 4.5 8.0 3.5 5.5 9.0 Output enable time
2.5 5.0 7.5 1.0 3.5 7.0 Output disable time

74F251 4.0 6.5 11.0 4.0 5.5 9.0 Output enable time
4.0 5.5 9.0 4.0 5.5 9.0 Output disable time

74F259 4.5 8.0 12.0 3.0 5.0 8.0 Propagation delay G to Ox
5.0 7.0 10.0 Propagation delay CLR to Ox

74F374 5.0 9.0 12.0 3.0 4.0 8.0 Output enable time E to Ox
74F521 3.5 8.0 11.0 3.0 8.0 10.5 Propagation delay Ax to a = b
74F540 3.0 4.5 7.5 1.5 2.5 5.0 Propagation delay In to Yn

3.0 5.5 8.0 4.0 7.5 10.0 Output enable time
2.0 4.0 6.5 2.0 4.0 6.0 Output disable time

74F541 2.5 5.0 7.0 3.5 6.0 7.5 Propagation delay In to Yn
3.0 5.5 7.5 3.0 6.5 9.5 Output enable time
2.0 4.0 7.5 2.0 4.0 7.5 Output disable time

74F564 4.0 6.5 10.0 2.5 4.5 8.0 Propagation delay
3.5 5.5 9.0 3.5 5.5 9.0 Propagation CP to Onx
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KM681000/KM681000L

Realisatie van een multi DSP systeem VOOT vectorberekeningen.

Advanced Information
CMOS SRAM

, ,

12BKxB Bit Static RAM

FEATURES
• F.-t Access nm. 71J... 100, 12Ons-{mu.)
• Low Power Ol"'patlon

Standby (TTl.) : 3 IRA (max.)
(CMOS): 100 p.A (max.)

Operating : 100 AlA (maxJ
• Single 5V~ 10·/. Power Supply
• TTL compatible Input. -.d output
• Full Static Operation

- No clock or refresh requlrwd
• TIi-state Output
• Low Data Retention Current: 50 p.A (max.)
• Sattery Badt-up 0peta1Jon

- 2V (min.) Data Retention
• Standard 32-p1n DIP (8OOm1!) -.d 32-p1n SOP

(45Om1l)

GENERAL DESCRIPTION
The KM681000fL Is a 1,048,576-blt hlgh·speed Static'

Random Access Memory organized as 131,072 words
by 8 blt.

The device Is fabricated using Samsung's advanced
CMOS process.

The KM6810001L has an output enable Input for pre·
cise control of the data outputs.

It also has a chip enable Inputs for the minimum cur
rent power down mode.

The KM6810001l has been designed for high speed
and low power applications.

It Is particularly well suited for battery back-Up non
volatile memory application.

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM PIN CONFIGURATIONS

Pin Name Pin Function

~A.. Address Inputs

WE Write Enable

CS1, CS2 Chip Select

OE Output Enable

110,-110. Data InputslOutputs

V«. Power (+5V)

Vss Ground

N.C. No Connection

PIN NAMES

• I.·

.... : :";EMORY -'R~Y
S12ROWS

25/l x I COWMNS

l3...
oJ...
CIl

~
II:

CS2
CSi

WE
O£G-__

LJ
l------.6--I

Q$SAMSUNG
BectJOIlics

ArcobeIbY
Griekenweg 2~. ~2 PX Oss
PostDuS 34~. ~340 "'H Oss
Teletoon 04'20·3033~

"" "'cobel

A1wbel Terlinclenhotslraal 36. Dus 7
PoslDus 110
2060 ...",_pen.Merksem

___ Teletoon 03/~6 70~8

246
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CY7C130/CY7Ct3t
~ CY7Cl40/CY7C14t
'h~=========================:;;...:.
MILITARY SPECIFICATIONS
Group A Subgroup Testing

DC Characteristics

CY7C132/CY7C136
CY7C142/CY7C146

2048 X 8 Dual Port
Static RAM

0'08-2

iii,
.... Iii.
'., ...
'" .. '"
.~ '"' .. ',..... '.'.. ....... .....
'.. ,. ...

,/"" ...
IIOtl ,/....
'/0" I/O.
I/0.. ,/Ow
'/0... lJO..

'/0" 110.
I/0.. I/0,.

'/0", I/O••- 1/'"

DIP
Top Vie..

Pin Configuration
/f,.

·""l-,

nags are provided on each port. In ad·
dition. an inlerrupl nag (INTI is pro
vided on each pon of Ihe S2·pin LCC
or PLCC venions.~ signals Ihal
Ihe pon is Irying 10 access Ihe same
localion currenlly being accessed by
Ibe olber Jl<!!!. On Ibe LCC/PLCC
venions. [NT is an inlerrupt nag indio
calinllhal data has been placed in a
unique localion by Ihe other pon.

An automatic power-<!own feature is
controlled independently on each pon
by the Chip Enable (eEl pin.

The CY7CI321CY7CI42 are available
in both 48-pin DIP and 48-pin LCC.
The CY7C136/CY7C146 are available
in bOth S2-pin LCC and S2-pin PLCC.

A die coat is used to insure alpha im
munity.

r:=-~I---.•
L.::~~--'"

~==""I rl ' ..

FunettonalD~ption

The CY7CI 321CY7CI421CY7CI 36/
CY7CI46 are high speed CMOS 2K x
8 Dual Pon Slaltc RAMs. Two pons
are provided permilling independenl
access 10 any localion in memory. The
CY7CI321CY7C136 can be ulilized as
eilher a sland·alone 8·Bil Dual Port
RAM Or as a MASTER Dual Pon
RAM in conjunclion wilh Ihe
CY7CI421CY7CI46 SLAVE Dual
Pon device in syslems requirin, I6-Bit
Or greater word widlhs. It is Ihe solu·
tion 10 applicalions requiring shared or
buffered dala such as cache memory
for DSP. bil·slice or multiprocessor de·
sigm.

Each pon has independenl conlrol
pins; Chip Enable CeEl. Write Enable
CW!I. and OUlput Enable Cotl. BUSY

Lof=::rf'::~+--- ......

'.. ---+.-r:=-,

'/000. --'-':~:::..J-L';;'::'J-<--'I''L'::'::'.J-lI.::.J-=~-- ._
IUlt'l(1) IUI'_I)

Logic Block Diagram

~... Ot08.. '

I. CY7CIJ2ICY7CIJ6 (MASTER): IIUSV i.OI'"" drain OUl1>Ut Iftd requires ""lIup millOI'.
CY7CI421CY7CI46 (SLAVEl: IIUSV i. inpul.

2. Open drain outpUll: JtUllup felstor reqUired.

..... ===I;t:,-,....
V"" --~I-i.::'1-r::=1+-l

Features
• 0.8 micnnt CMOS for optimum

spuedlpo..er

• Automatic po..er-doW1l

• TTL compatible
• Capable of _itllltllndlni areater

tban 2001 V electrostatic
dlJ£1wRe

• Fally uync:llronoas operation

• ~ASTER CY7C1321CY7CI36
...11,. expanda databas wldtll to
16 or more bits asinl SLAVE
CY7CI421CY7CI46

• BUSY oatput na. on CY"CI321
CY7C136; BUSY Input on
CY7C1411CY7CI46

• I'm na. for port to port
commanjatlon (LCC/PLCC
'enionsl

Selection Guide
7C13J.15 7C132·35 7C132-45 7C132·55
7CIJ6.15 7CIJ6.35 7CIJ6.45 7C136-55
7C14J.15 7C142·35 7C142-45 7C142-55
7C146015 7CI46-35 7CI46-45 7CI46-55

Ma.imum Access Time (;15) l' 35 45 55
MaxImum Operating Commercial 170 120 'lO 'lO
Current (mAl Mililary 170 120 120
Maximum Standby CommercIal 6S 45 3S 35
Current (mA) Military 65 45 45

1.2.3

SubllfOUpIP.......len

1584

P.........len SubtVoaPl

BUSYIINTERRUPT
TIMING CContinuedl

IOINR 7.8.9.10.11

tEINR 7.8.9.10.11

ItNR 7.8.9.10.11

BUSY TIMING

IW8111 7.8.9.10.11

tWH 7.8.9.10.11

1800 7.8.9.10.11

1000 7.8.9.10.11

IWDD 7.8.9.10.11

1.2.3

1.2.3

1.2.3

1.2.3

1.2.3

1.2.3

1.2.3

1.2.3

1.2.3

1.2.3

1.2.3

IOZ

Icc

los

IIx

VOL

VOH

1581

1583

1582

Sote:
L CY7CI40 only.

Documenl #: 38-00027·0

Switcblnl Characteristics

PUUleten S.......1II

READ CYCLE

I.AA 7.8.9.10.11

IOHA 7.8.9.10.11

lACE 7.8.9.10.11

IDOE 7.8.9.10.11

WRITE CYCLE

ISCE 7.8.9.10.11

tAw 7.8.9.10.11

tHA 7.8.9.10.11

ISA 7.8.9.10.11

tPWE 7.8.9.10.11

ISO 7.8.9.10.11

IHD 7.8.9.10.11

BUSY/INTERRUPT
TIMING

t8LA 7.8.9.10.11

18HA 7.8.9.10.11

18LC 7.8.9.10.11

t8HC 7.8.9.10.11

tps 7.8.9.10.11

tWINS 7.8.9.10.11

IEINS 7.8.9.10.11

tINS 7.8.9.10.11



~
'-I l'-I.3~/'-1 1'-1.30

CY7C1421CY7Cl46
~=========================

AC Test Loads and Wnefonns

7C13ZOZS 7CI3Z.J5 7CI3Z-45 7CI3Z·55
7C1J6.ZS 7CIJ6.J5 7CIJ6.45 7C13l1-55

Parameten Oescrtptioa 7C142-ZS 7C'.Z·35 7C14~ 7C142·55 UIIItII
7C146-ZS 7CI46-35 7CI46-45 7CI46-55

Mia. Ma. ~Ia. :\fu. :\11•• :\10:. MI•• :\10:.

READ CYCLE

'RC Read Cycle Time 2' 35 45 55 nl

IAA Address 10 Dala Valid l' 35 ~5 55 n.

IOHA Data Hold from Addr.., Change 0 0 0 0 n.

lACE cr LOW to Data Valid JO 35 ~5 55 n.

lOOE O"E LOW to Dala Valid 15 20 25 25 n.

'lZOE O"E LOW to Low l J 3 3 3 n.

IHZOE OE HIGH to High llllJ ., 20 20 25 n.

IlZCE cr LOW 10 Low l[ll) 5 5 5 5 n.

'HZCE cr HIGH to High l[ll. 111 I' 20 20 25 n.

tpu cr LOW 10 Power Up 0 0 0 0 n.

'PO cr HIGH to Power Do_ 2' 35 35 35 n.

WRITE CYCLE[131

'wc Write Cycle Time 2' 35 --5 55 n.

'SCE cr LOW to Write End 20 30 35 40 n.

,~W Address Set·Up to Write End 20 30 35 40 n.

I IliA Address Hold from Wrile End Z 2 2 2 n'

ISA Address Set·Up 10 Write Sian 0 0 0 0 ••
IPWE WI:: PUIMO Width 20 25 30 JO ns

'SO Dala Set·Up to Write End 15 15 20 20 ns

1110 Dala Hold from Write End 0 0 0 0 ns

tHZWE WI:: LOW to High l I' 20 20 25 n5

IlZWE WI:: HIGH to Low l 0 0 0 0 n.

Otae-7

5V

--J211OJ1

iiiffi
OR
rm

I 30
11f'

0101-e

F1pre 3. BUSY O.tp\lt lmId
(CY7CI3Z/CY7C136 Only)

ALL INOVT PULSEI

J.OV=:A_

IlIII
GNU I

...~ I--

F1ave.

OtOl-e

50'

rNCLUO'Nl
JIOANO
SCOPE ~

RtlJll3n

F1preZ

.vo----......,.,.......,

OtlTNTo---,.....--.....

Ot.4OV

R2
307ft

THtVENIN EQUIVALENT

25011

Rt ee3n

OUTl't1T 0 ',,"'i'

F1prel

2·67

,NCLUO,NGI:JlIO'
JIOAHD
scoPE

• v 0-----""''100-,
OI/Tl'UTo---......---~

Ellai·.....'lD:

Switching Characteristics Over Openting Range [B. 101

Shaded area containa preliminary infonnation.

S'r~
'-.I 1'-1.31.1'-.1 1'-1'"

CY7C1421CY7Cl46-
Maximum Ratings
(Above which the useful life may be impaired. For user RUidelines. not tested.)

Stonge Tempenture ............... - 6,.C to + ISO'C Static Discharge Voltage ..................... > 200tv

Ambient Temperature with
(per MIL·STD·883 Melhod 301S)

Power Applied .................... - S,.C to + 12,.C Latch·up Currenl. ......................... > 200 IlIA

Supply Voltage to Ground Potential Operating Range
(Pin 48 to Pin 24) .................... -0.5Y to + 7.0Y

DC Voltqe Applied to Outputs R-eo
A..b1.... vee

in High Z State.....•.......•........ - 0.5V to + 7.0Y T_"",,I1I"

DC Input Voltqe ....•...........••. - BY to + 7.0Y Commercial crc,o +7crC ,v ± 10'll.

Output Current into Outputs (Low) .....•..••... 20 mA Militaryl1) - ""C 10 + IH"C ,v ±I~

Elec:trlc:al Characteristics Over Openting Range[BI

7Cl.U-2J 7CI32-35 7CI3:1-45. "
7~15 7CI36-3' 7CIJ6-45. "

'"-ten o-rt~ T..~ 7042-15 70410·3' 7C14Z-45. " U..
7CJ46-ZS 7CI46-J' 7046-45. "

MIllo Ma. Mia. Mo:. M.... Mo:.

VOH Output HIGH Voitase Vee· Min.• loH· -4.0mA 2.4 2.4 2.4 V

IOl - 4.0mA 0.4 0.4 0.4 VVOL Output LOW Vo1tase
IOl = 16.0 mAI61 0.' 0.' 0.5

Vm Input HIGH Vo/tase 1.2 ~.2 2.2 V

Vil Input LOW Voltase 0.• O.B O.B V

hx Input Load CUrTent GNO ~ VI ~ VCC -, +5 , +5 , +' ,.A

loz
Output leal<qe GNO ~ vo" vcc -, +5 -, +5 -5 +' ,.A
CUrTellt Output DiYbled

los
Output Short IlJ vcc· Mu.• -350 -350 -J5O mA
Circuli Current VOllT - GNO

VCC Openoltns C[ - Vil Commercial 170 120 Q()

lee Outputs Open mA
Supply CUrTellt

f - fMAX Military 170 120

Sludby CUrTeII\ C[lond C[R " VIH Commercial 65 4' J' mA
1~81 Both Pons. TTL Inputs f· fMAX Mililory 65 45

Slaftdby Current C[l or C[R " VIH Commercial II' Q() 75
1~81 Act,.e Pon Outputs Open mA

One Pan. TTL Inpull
f - fMAX Mililory 115 Q()

Both Pons C[l ond C[R Commercial ., 15 15

t~8J
Studby CUrTellt " Vee - 0.2V mA
Bolh Pons. CMOS Inpull VIN" Vee - O.ZV or

VIN ~ 0.2V. f • 0 Military 15 15

One Pan C[l or C[R
tDS B5 70" Vee - 0.2V CommemaJ

Studby CUrTellt VIN " Vee - 0.2V or mA
I~IM One Pon. CMOS InpulS VIN ~ 0.2V

Acti.e Pons OutpulS Open Mililary 105 B5
f· fMAX

Shaded area contains preliminary information.

Capacitance (4)

P- o..crtpdoot T..COlIdIIteM Mo:. U.tll

C,N Inpul Capacllance TA - 25"C, f· I MHz 10 pF
,

CollT Outpul CaptlCltance Vcc·5.0V 10 I

S_
l. Dvrotion of the ohon amlil should _ elceed JO seconds. 6. tIUSY ond IN'T pins only.

4. Te'Sled inirilily and .nerlny desip or procesachanlel 'hit mlY 1. TA. is the '·insunl on" cue tempenture.
.ffect lhac parameten.. S. See lhe lut pAse of ,hi. specificollon for Group A JUbBroup ,osliftS

5. LCC version on.y. In(onnluon.
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I
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Either Port

READ with IIUSV

O"'TAtN

~ CY7C1321CY7C136

" ~================CY~7~C~1;4~21~CY~7~C~146~
Switching Waveforms (Continued)

Read Cycle No.2 (Noles 14, 16)

Read Cycle No.3 (Nole 14)

Write Cycle No. I (Notes 9, 13)

a

Of

ns

os

ns

ns

ns OUA OUT

ns
Icc

ns 'S,
ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Unit.

30

30

30

30

4'
4'
4'

NOle 17

NOle 17

7CI3Z-55
7CI36-55
7C14Z·55
7CI~55

Min. Max.

*-

7CI3Z-45
7CI36-45
7C14Z-45
7CI46-45

2'

2'
U

2', ,
0 0

H H

4'
Nole 17

NOle 17

H

3'

3'

3'
H

3'

Min. Max.

3'

2'

20

20

2'

20

20

2'

2'
2'

2'

NOIe 17

NOle 17

14. WE is HIOH ror read cycle.
I~. 0.."", II connnuously ..Ieeled. OE. C'E - VI\..
16. Add......Iid ~.o or coinc:iden. ";'h C'E transilion LOW.
11. A .wnte operation on ron A o where Pon A h. pnonty. leaves the

dala on Pon 8 0s outputs undisturbed until one ACCess lime al'leT one
of.he follo",m8:
.... IlUSY on Port B _ HIOH.
B. Port 8', add.....ogled.
C. CE for Pon B i, 'Ollled.
O. WE for Port 8 is ,ollled.

18. Thee ~rameten.rem_ured rtom lhe input sipal chanlln.. unliI
[hr output ptn ~oes to a h11b impedance state.

19 For muter/slave combinauons twe - tP'WE .... teLA.

MIL Mu. Min. Ma".

--l= "C

------t== ~.
OATA OUT "'1'110111 O.T:::UO~======:===::===:::D=A=T:A:V:A:L1=D=::=:::=:::====:==

7Cl3Z·15 7CI3Z·35
7Cl~15 7CI~35

Parameten DeorriptiOll 7Cl41-15 7C14Z·35
7Cl~15 7CI~35

BUSY TIMING

tBLA BUSY lOW from Address Match ZO

tBHA BUSY HIGH from Add...,.. Mismatch[l81 ZO

tBLC BUSY lOW from cr lOW 20

tBHC BUSY HIGH from cr HIGH!18' 20

tps Port Set-Up for Priorily , ,
IWB" WE LOW aner BUSY lOW 0 0

IWtl WE HIGH After BUSY HIGH 20 30

tBOO BUSY HIGH to Valid Data 2'

1000 Write Data Valid 10 Read Oala Valid Note 17

twoo Wrile Pulse to Data Delay Note 17

ImERRUPT TIMING

IWINS WE to INTERRUPT Set Time 2'

tEINS cr 10 INTERRUPT Set TIme II

tINS Address 10 INTERRUPT Set Time 15

10lNR O'E 10 INTERRUPT Reset Timel lBl 2'

IEINR cr to INTERRUPT Reset Time(1B1 II

I'~R Address to INTERRUPT Reset TimellBl 2'

Elthel' Port-Address A_

~ CY7C1321CY7C136

..r~ =================CY=7C=14;;;;2;;;;/C;;;;Y=7C;;;;1;;;;46::;
Switching Characteristics Over Operating Range (8. 101 (Continued)

Shaded area contains preliminary information.
"CY7Cln/CY7Cl~Only

~-q Do.. I/O pins enter hi8h·impedance """•• U Ihown. "'h... OE is
held LOW dunn. wnle.

10. Tese cbndittonl assume l.paI transition tunes of ~ ft, or lea.. Inm"1
reference levell of I. '\'. input puhe levels of 0 to lOY and OU1l'ut
loodin8 of the lpectfl<d 101/ 10H .nd JO ~F lood ••PKi,•....,.

II. (HZOE. IHlCE and IHzwE are specified with Cl - ~ pF u in Frp,.
1. T,aftlluon II rneuured t 500 mV from 'Ieady ,.ate vol...

12. At any liven temperature and voltaKe conditIOn. IHlC! I' lesa than
tun for an,. 111o'm devICe.

11. Tbe Internal 'lWnte time of the memory IS defined by the oYeriap or
cr LOW.nd II7t: LOW. 80lh lip'" must be LOW.o .nin••••
write and either Sipal can terminate a wnte by lOin, HIGH. The
dala Inpul SClUp and hold umln, should be referenced to 1M risln,
edKe of the Sipal that termmates the wnte.

Switching Waveforms

Read Cycle No.1 (NOles I~. 13)



~~ CY7C142/CY7C14t
~, ~1CQl[OC'IO! =========================;;;:::;;:;~

Either Port

0108-12

-'ReOR!wc-
ADDRESS WA TCH ADDRESS WISWATCH Y

-'1'5- -X
i--leLA I--I'"A

I---- 'Re OR 'we
T ADDRESS WATCH t AOOIIESS WISIIATCH Y
!-'ps- -x.....-

i--"LA I--I'"A

0""-'1

AODllESSt

0108-17

Switching Waveforms (Continued)

BUSY Tlminl D1alll'Ul No.2 (Address Arbltndonl

LEfT Address Valid Ant:

fir~=================CY=7C=14;;;;2;;;;/;;;;CY=7C=146=

BUSY TIIII"tl D1a",1II No.2

RIGHT Addresa Valid Ant:

BUSY Tlmlnl D1aaram No.3

WRITE with DUSY (SLAVEl CY7C142/CY7Cl46l (Note 20):

0101-'5

'we

'HA-'sa
,\.\ "" \. \

/// //

I--- 'SA ---j
'AW

'PW[

'\"
t-'so-~

DATA VALID X
-'Hzwt"-j I--'l.ZWE-

HIGH IIIPEDANCE h-T-
~

ADDRESS

DAT....

DAT"ouT

Switching Waveforms (Continued)

Write Cycle No.2 (Notes 9. 13)

BUSY Tlmlll' Dlalll'Ul No.1 (cr ArbltndOll)

crt Valid Ant:

ADllIlESS =x ADDRESS WATCH XLAND R

~ \ L}(:'PSi
~

~'81C=1
iiUSY.

cr. Valid FII"It:

ADDRESS~ AOOIIESS WATCH XLAND R

El.t l.h Iell
'BlC--" I-I

' NC-l
iiUSYL \ j

2·70 2·71



~ CY7Ct321CY7Ct36

,/~~=================C=Y=7=C=1=4=2=/CY=7=C=1=46=5n
CY7Ct32/CY7Ct3fi

- CY7C142/CY7Cl46
~=================;;

Switching W.geforms (Continued)

Interrupt TIIftI•• DlalP'Ul (Note S)

LEFT Side Sets INI'lll

Typical DC and AC Characteristics

:"/OIlMALIZED SUPPLY CURRL..".
".SUPPLY VOLTAGE

NORMALIZED SUPPLY CUllllEJliT
... A~IBIE;\;TTE:lfPERATUIlE

OUTPUT SOURCE CURRENT
... OUTPUT VOLTAGE

NOIlMALIZED ACCESS n:lfE
... SUPPLYVOLTAGE

••

..J'

,.
ouT"""T VOlT ACE IVl

ou,......, VOl TAGE fVI

..

..

/v
/ Vcc·50V

r•• 15 C

/

/ ,

/
/

"'-
"-..... Vcc-50V

r•• 15C

~
I '"•••

OUTPUT SINK CURRENT
... OUTPUTVOLTAGE

'OO

•••

CYCll F"EQUINCY f....

0108-2'5

NORMALIZED Ice
,,_ CYCLE TI:lfE,25r---...,..--.....-----,

UO,·':.----:!20::----=:J):------:'oo_

120

1 ,.
~

~
a: ..a:
::J
u. ..u
!
51 ..
Z 20';
0

1 '•
~ '00
a:
!i 00
u

I ..
;;

~ to

g 20

Vee .5.0 v
r•• a·c
v,... 0.1 V

~ 1.01----+----+--~
9..
I.nl---....."""'---+-----l

11515

A_I(NT tU'''fIIIATURI I'CI

--........
~

Va: "'.OV
v.. -'S.OV

~l..

./

./
/ vee -,.OV

1-
/T

, i/ I
)" I

:/ T•• moe
vcc .. • YV

V I

TYPICAL ACCESS nME CHA;\;GE
'o. OUTPUT LOADI:"/G

NOIl!\IAUz.ED ACCESS rolE
... AMBIENT TEMPERATUIlE

'.0
·51 15.0 ,".,

A_'INT T!MIII"ATUitI I'el

GO
o 20D .00 lOG 100 lOGO

CA'AC,TANCII.n

••

...
-55

ISO

20.

15'

10.0

JO.

u

'.0
~

1i ...
s .....
::;
i ••a:
i

u

...
I.'.

~

S • 2..
i 1,0
%

i
0.'

••

...
SUPItL'f' VOLTAQE IVI

t.. '.0 '5.S

S~'f VOlTAOllVI

'.'

I ./
Icy

Vi I
V i !

I

i I
'"

, I

i
,

I

.........r--- f. ",lS-C-- -

I I I
i !

,

/
i

, ...,/I -

'.0
'.0

'2

TYPICAL POWEIl·ON CURIlENT
... SUPPLY VOLTAGE

10

"

• J

It

'.0
00 10 10 l.O .0 !t.'

St.W'PI.'W VOLTAGE tVI

..•

••
'0

"
.2

l • 0

~
01

~
:; 01c
I.O.
~
Z

OtOO-IO 0.2

JO
0108-11

2.1

! 2.0
a

~ ..
c
I

~ , 0

••

0108-20

0108-22

twe
WRITE 7fT lXX X

-tlNs- I-tHA -

\: /
~1£1MS-

I-tu
\:
""j.- tWIllS

!we I
WIIIT[ 7rE ux. X

t'NS- I-tHA -

\: /
~tEINS-

I-tSA
~
I-- tWIllS

lr

iii1'l fl

iiil"

RIGHT Side sea INI'Ll



1.2.3

2·n

ISBI

"-ten S..........

BUSY!INTERRUPT
TIMING (Continued)

IOINK 7.8.9.10.11

tEINa. 7.8.9.10.11

lINK 7.8.9.10.11

BUSY TIMING

twgllJ 7.8.9.10.11

IWH 7.8.9.10.11

IBOO 7.8.9.10.11

1000 7.8.9.10.11

IwOO 7.8.9.10.11

7.8.9.10.11

7.8.9.10.11

7.8.9.10.11

7.8.9.10.11

7.8.9.10.11

7.8.9.10.11

7.8.9.10.11

7.8.9.10.11

7.8.9.10.11

7.8.9.10.11

7.8.9.10.11

7.8.9.10.11

WRITE CYCLE

IOHA

IDLC

BUSY!INTERRUPT
TIMING

IHO 7.8.9.10.11

ISO 7.8.9.10.11

IpWE 7.8.9.10.11

ISA 7.8.9.10.11

IDHA

lAW 7.8.9.10.11

IHA 7.8.9.10.11

READ CYCLE

ISCE 7.8.9.10.11

IEINS

II'S

'DOE

IINS

18HC

.r~ ================Cv=-='::::C:::::i:::::42;;;I==Cv;:-=,=c:::i46:::::
~ILlTARY SPECIFICATIONS
Group A Subgroup Testing

DC Cbaracteristics

........ten SIIbtrro....

VOH 1.2.3

VOL 1.2.3

VIH 1.2.3

VILMu. 1.2.3

Ilx 1.2.3

loz 1.2.3

los 1.2.3

Icc 1.2.3

IS81 1.2.3

1582 1.2.3

ISBl 1.2.3

Switching Cbaracteristics

1'1_
I. CY1CI42 OIlly.

Document fI: 38-0006I.C

CY7C142/CY7Cl46-
:'Sllr'!:!nrf~liJ

hi!If'slll' >Hnrf~' Jrl3 2 !j52S"Oo&t.q,,,..
llIo • s ~ , 2 ~4847 .....,."'4342.. '00

'" 7 '00.. '11 .... I " ".•• '.. 'Il • '" '"'2 ' .. .... '. .. ' ..Al '" .... " ]I '..'" ... '. U J7 ..... ...
'7\. .. ., "-" '" ..... .. .,

'"J7 ... ..... IS .. ...., ... II.... II .. ...., IOC l/Ott t7 n 'I'"SA II'" " ..... II .. I/O•
'2127212"....U' "20 2122 231'252127 tlD.1O

o II ~ 115' II :I
,:~tJ,fX o!;~1o'o"~ooooooo

'::::-~~~"::::-~~ ~":)."::::-"::::--:::- '::::-~~":)o~~

IlLCCIPLCC 0'01-" ....PlIlLCC 0'01-'"

op View Top View

n
"-bIe 0.-_ s,.I 0nI0rI.. ~ o,endq

Type Rote 1M' Code Tne -]m e-dd n CY'7C14WSPC m
D26 CT7C14Z-zmc D26
.~ CT7C14Z-23LC L68-

C PH ComJneI'aAI H CY7CI42·HPC PH Commen:W'

026 CY7C142·HOC 026

C Lb8 CY7CI42·HLC L68

MB 026 Military CY7CI42·35DMB 026 Military

MB L68 CY7CI42·HLMB U8

PH Commen:ia1 45 CY7C142.-45PC P25 Commemal

026 CY7C142.-45OC 026

L68 CY7C142.-45LC L68

MB 026 Military CY7CI42.-45DMB 026 Military

MB L68 CY7CI42.-45LMB L68

PH ComJneI'aAI 55 CY7CI42·55PC PH Commeraal

026 CY7CJ42·55OC 026

L68 CY7C142·55LC U8

MB 026 Military CY7CI42·55DMB 026 Military

B Lb8 CY7CI42·55LMB L68

~ Opend•• S..... 0nI0rI•• Pad<qe o.-tIq
Type R_ (80' Code Type

R_.~L69' e:a.-cm U CY7Cl~ULC 1m
J6'J CY7Cl~JC J6'J

L69 Commtn:1a1 35 CY7CI46-HLC U9 Commercial i
I

169 CY7CI46-351C 169 I

MB L69 MilitarY CY7CI46-J5LMB L69 MilitarY

C U9 Commercial 45 ' CY7CI46-45LC L69 Commen:ul I

169 CY7CI46-451C 169

MB L69 Military CY7CI46-45LMB L69 MilitarY
L69 Commercial 55 CY7CI46-55LC L69 Commercial

169 CY7CI46-HIC 169

B L69 Military CY7CI46-5RMB L69 MilitarY

iminary information.

2·74

Order\••
Code

CY7CIJf>.35LC

CY7CIJf>.J51C

CY1CIJf>.HL

CY7CIJ6-45L

CY7CIJ6-451C

CY7CIJ6-45L

CY7CIJf>.55LC

CY7CIJf>.55JC

CV7CIJf>.55LM

CY1C136-ULC

CY7Ct36-UJC

7 6 ~ 4
A'l •.... .
'!l to
'Il "
.... u.......
'1l '"
A", '5
.... II

II.... t7
IIO'l la
,/""- II

I/O.. 20
It 22UU2

zs. CY1ClJ2-U1'C

CY7C132·UOC

CY7Ct3Z-ULC

J5 CY7CIJ2·HP

CY7CIJ2-HOC

CY7CIJ2-JR

CY7C 1J2·35D

CY7C1J2-HL

45 CY7CIJ2.-45PC

CY7CIJ2.-45OC

CY7CIJ2.-45LC

·CY7CIJ2.-45D

CY7CIJ2.-45L

H CY7C 1J2-HPC

CY7C1J2-55OC

CY7CIJ2·55LC

CY7CI J2·55D

CY7CIJ2·5RM

45

s.....
\111'

Pin Configurations

J11t~!!Ii~

52-PI
T

Ordering Informatio
S..... 0nI0rI..
(u. Code

Shaded area contains prel
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, 1. M.WRn 1. "AD 1 • "DO•••• 1 •••••••• 2. M...LMIE:M.SIE:Ln 2. "A2 2. "03
•• B 3. PC ...MSIE:L 3. "A4 3 • "04
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•• 7 • 7. "A12 7. "012
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········8 2. ".IOL"E".SELn 2. "112 2. "03
1 3. PC.IO"SEL 3. "A4 3. "04

4. 4. "A6 4. "06
5. 'S. "AB 'S. "08
6. 6. "Al0 6. "010
7. 7. "A12 7. "012
8. IOND B. "A14 B. "014
9. IOND. 9. "Al'S 9. "Dl'S

10. 10. "A13 10. "013
11. 11. "A11 11. "011
12. 12. "A9 12. "09
13. 13. "A7 13. "07
14. 14. "A'S 14. "D'S
15. ".107 WRn 15. "A3 15. "03
16. M.RDn 16. "Al 16. "01
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TECHNISCHE UNIYERSTEIT EINDHOYEN AFD. E.T.
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• <: .
1 CS.DO CS.AO 1

1 SO 2 2
:I 3

C.DO •• C.AO •• 4 4
•• •• • 5
•• .. 6 6
•• .. 7 7
•• •• 8 8.. •• 9 9
•• •• 10 10
•• •• 11 11
•• •• 12 12
•• •• 13 13
•• •• 14 14
•• •• 15 15
•• •• 16 CS.D1S CS.A1S 16
•• •• 17 GINTn CS.PSn 17
•• .. 18 CROUPSELn CS.DSn 18

C.D1S •• C.A1S •• 19 XXXXXX 19
C.INTO •• C.PSn •• 20 CS.STRBn 20

<:IND_. C.DSn •• 21 CS.R/Wn 21
eND_. C.ISn •• 22 xxxxxx 22
eND_. C.STRBn •• 23 CS.RDn 23
eND•• C.R/Wn •• 24 CS.IOWAn 24
eND.. C. SLYSELn •• 25 CS.IOAOn 2S
eND-. C.ADn •• 26 26
eND_. eND .. 27 27
eND-. eND •• 28 28

25 26 ·r 29 29
• 1 3D 3D

• 2
31 _ .... VOLT

31

• 3 32 .... c:ND 32

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN AFD. E.T.

ONTWERP VAN EEN NULTI DSP SYSTEEN ~
YOOR VECTOR BEREKENINQEN

.e oc:u.....n u.,.
B LAYOUT CONTROLER PRINT..: .,.e: •• o



a
••••••••• 1 CS.DO CS.AO 1••..•.....• •• 2 2... / .. •• 3 3.. .. •• 4 4.. .. • • 5 5.. .. .. 6 6.. .. .. 7 7..- .. .. 8 8.. .. .. 9 9......•.... .. 10 10......•.. .. 11 11... 12 12

IT - ... 13 13... 14 14... 15 15... 16 CS.D15 CS.A15 16... 17 QINTn CS.PSn 17
18 ~ROUPSELn CS.DSn 18
19 XXXXXX 19
20 CS.STR8n 20
21 CS.R/Iln 21
22 XXXXXX 22
23 CS.RDn 23
24 CS.IOWRn 24
25 CS.IORDn 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 _ +1> VOLT 31
32 ....- f:ND 32

TECHNISCHE UNIYERSITEIT EINDHOYEN AFD. E.T.

ONTWERP YAN EEN "ULTI DSP SY5TEE" ~
YOOR VECTOR BEREKENIN~EN

ze ocu.....n u .,..
8 LAYOUT SLAYE KAART..: arc ••



Testprogrammatuur PC CM TE.PAS

Bijlage 12

Testprogrammatuur PC_CM_TE.PAS

1



2 Realisatie van een multi DSP systeem VOOT vectorberekeningen.

{
PC CM TEST.pas is een programma voor het testen van het
commumcatiegeheugen aan P.C.-zijde. Het communicatiegeheugen
wordt geladen met de waarde 1. Hierna wordt getest of deze waarde
in het gebeugen staat (op alle plaatsten). Hierna wordt een 2 in
het communicatiegeheugen geplaatst en wordt gecontroleerd of deze
waarde in het geheugen staat. Hierna een 4 enz. Zo wordt elk bit
van een geheugenplaats getest. De test wordt ook gedaan voor de
inverse van deze waarde.

}

uses crt,tms;

var tellerO,tellerl,fout : word;
teller2,waarde,waardel: word;

begin
elrscr;
writeln('Testing plaats : ');
fout: =0;
for teller1: =0 to 2047 do
begin

gotoxy(19,1);
write(tellerl:4);
waarde:= 1;
for teller2: =0 to 15 do
begin

commem[tellerl]: =waarde;
if commem[teller1]< >waarde then fout: =fout + 1;
waarde: =waarde*2;

end;
end;
for tellerl: =0 to 2047 do
begin

gotoxy(19,1);
write(teller1:4);
waarde: = $FFFE;
waardel: =0;
for teller2: = 0 to 15 do
begin

commem[tellerl]: =waarde;
if commem[tellerl] < >waarde then fout: =fout+ 1;
waarde1: =waarde1+ 1;
waarde: =$FFFF-waardel*2;

end;
end;
writeln;
writeln('Aantal fouten : ',fout);
readln;

end.



Testprogrammatuur PC GM TE.PAS

Bijlage 13

Testprogrammatuur PC_GM_TE.PAS

1



2

program pc_gm_test;

Realisatie van een multi DSP systeem voor vectorberekeningen.

{
Programma PC GM TEST test het globaal geheugen door elk bit van een
woord op twee geheugenplaatsen eens 1 te maken. Wanneer de geschreven
data wordt teruggelezen, moet dezelfde data nog aanwezig zijn.
Als dit zo is, zijn de geheugenplaatsen goed.

}

uses crt,tms;

var tellerO,tellerl,fout
teller2,waarde

: word;
: word;

begin
drscr;
writeln('Testing plaats : ');
fout: =0;
gm_toyc;
reset xadres;
for tcllerO: = 0 to 31 do
begin

gotoxy(18,1);
write(tellerO:2,' fout : ',fout:9);
for tellerl: =0 to $3FFF do
begin

gotoxy(23,1);
write(tellerl);
waarde: = 1;
for teller2: =0 to 15 do
begin

memlow[tellerl]: =waarde;
memhigh[tellerl]: =waarde;
if memlow[tellerl] < >waarde then fout:=fout+ 1;
if memhigh[tellerl] < >waarde then fout: =fout + 1;
waarde: =waarde*2;

end;
end;
inc xadres;

end·-,
writeln;
writeln('Aantal fouten : ',fout);
readln;

end.



Testprogrammatuur MS PMASM

Bijlage 14

Testprogrammatuur MS_PM.ASM

1



2

IDT 'TMS320C'

Realisatie van een multi DSP systeem voor vectoriJerekeningen.

*-------------------------------------------------------------------
* Tite!:
*
*
*

TMS32025 programma t.b.v. het multi-dsp systeem
voor vector berekeningen afd. ET

* Auteurs: C.M. ZWAANS
*
* Datum: maart 1991
*-----------------------------~----,-----------------------------

------------.---.....----.---.'---------------------------
READ I/O ; WRITE I/O

*-- ..
* ***

AORG
B

AORG

o
INIT

32

* Vector to initialization routine

***
*-------------------------------------------------------------------

INIT
LUS

LDPK
IN
OUT
B
END

o
3,15
3,15
LUS

* DP=0 => Page 0
* Save DIP switchsetting to PRD
* Write DIP switchsetting to LED's



Testprogrammatuur EPROMASM en NEW SYS.PAS

Bijlage 15

Testprogrammatuur EPROM.ASM
en NEW SYS.PAS

1



2

IDT 'EPROMXX'

ReaJisatie van een multi DSP systeem voor vectoroerekeningen.

*-------------------------------------------------------------------
* Titel:
*
*
*

EPROMX.ASM
TMS32025 programma t.b.v. bet multi-dsp systeem
voor vector berekeningen aid. ET

* Auteurs: C.M. ZWAANS
*
* Datum: maart 1991
*-------------------------------------------------------------------

RESET
INTO

AORG ooסס<

B INIT
B ISRO

AORG >0100

*--------------------------------------------------------------------
* INITIALlSATIE
*--------------------------------------------------------------------

; block b1 := 0

; disable overflow mode
; dp:=O
; arp: =7
; acc:= 1
; imr: =acc = 1 (enable intO)
; acc: =0
; acc: = 1000000b
; greg: =acc (32k glob. mem.)
; point ar7 to b2

INIT

WAIT

ROVM
LDPKO
LARP4
LACK >01
SACL4
ZAC
LACK >80
SACL >5
LARK AR4, >60
RPTK31
SACL *+ ; block b2 := 0
LRLK AR4, >200 ; point ar7 to bO
RPTK 255
SACL *+ ; block bO := 0
LRLK AR4,>300 ; point ar7 to b1
RPTK255
SACL *+
LALK >F9A1
SACL >60
OUT >60,15
LARP 4 ; arp:=7
LRLK AR4,>FFFE; ar7:=fffe
LAC * ; acc:=dmem[ar(arp)], ar(arp):=ar(arp)+1
IDLE
BWAIT



TestprogrammatuuT EPROMASM en NEW SYS.PAS

*-------------------------------------------------------------------
* Interrupt service routine
*-------------------------------------------------------------------

ISRO LARP 4 ; arp: =7
LRLK AR4, >FFFE; ar7: =fffe
lAC * ; acc: =dmem[ar(arp)], ar(arp): =ar(arp) + 1
LALK >F9AB
SACL >60
OUT >60,15
B LDPRG ; if acc=O goto laadprog
LRLK AR4, >FFFF
ZAC ; acc:=O
SACL * ; dmem[ar(arp)]:=acc
RET

3

LDPRG LDPKO
LRLK AR4, >F800
ZAC
RPTK 255
TBLW *+
ADLK >0100
RPTK 255
TBLW *+
ADLK >0100
RPTK 255
TBLW *+
ADLK >0100
RPTK 255
TBLW *+
ADLK >0100
RPTK 255
TBLW *+
ADLK >0100
RPTK 255
TBLW *+
ADLK >0100
RPTK 255
TBLW *+
ADLK >0100
RPTK255
TBLW *+
LRLK AR4,>2oo
RPTK PROGL-1
BLKP PROG,*+
CNFP
LALK >FFoo
BACC

; dp:=O
; ar7:=f8oo
; acc: =0

; 256 woorden van dmem(ar(arp» --> pmem(acc)
; acc: =acc +256

; 256 woorden van dmem(ar(arp» --> pmem(acc)
; acc:=acc+256

; 256 woorden van dmem(ar(arp» --> pmem(acc)
; acc:=acc+256

; 256 woorden van dmem(ar(arp» --> pmem(acc)
; acc: =acc +256

; 256 woorden van dmem(ar(arp» --> pmem(acc)
; acc:=acc+256

; 256 woorden van dmem(ar(arp» --> pmem(acc)
; acc:=acc+256

; 256 woorden van dmem(ar(arp» --> pmem(acc)
; acc: =acc +256

; 256 woorden van dmem(ar(arp» --> pmem(acc)
; ar7: =200 (beginadres bO)



4 Realisatie van een multi DSP systeem voor vectorberekeningen.

*-------------------------------------------------------------------
* Programma wat naar blok BO moet worden verstuurd.
*-------------------------------------------------------------------

PROG

VAST
PROGE

PROGL

EOUS
IDPKO
LACK > OF ; ace: =Of
SACL >60 ; dmem[60]:=acc
OUT >60,3 ; out[3J:=dmem[60] (M.EN.EPROMn:=l)
LALK >FFFF ; ace: =ffff
LRLK AR4, >FFFF ; ar7: = ffff
SACL * ; dmem[ar7]: =ace
LALK >9287
SACL >60
OUT > 60,15 ; 'St' op zeven-segment display
B >FFOD
EOUS

EOU PROGE-PROG

END



Testprogrammatuur EPROMASM en NEW SYS.PAS

Program NEW SYS;

{
New sys.pas is een programma voor het herprogrammeren van het
de master van het 'Master-slave systeem'. Wanneer de master is
voorzien van epromprogrammatuur EPROMX.ASM kan met dit programma
nieuwe master programmatuur met de naam NEW SYS.MAS via het
communicatiegeheugen geladen worden. -

}

uses crt,tms;

var file1 : file;
intl : integer;

begin
clrscr;
Hard Reset;
writein('Hard reset');
GM to PC;
Remove Int;
assign(fik1,'NEW SYS.MAS');
reset(file1,2); -
blockread(file 1,Combuf,Cmbuflen,recsread);
for intl: =0 to 2045 do commem[intl]: =combuf[intl];
close(file1);
writeln('prog geladen');
Send Int(O);
writefn('int uitgestuurd');
Wait for Int;
Remove Int;
Soft Reset;
writeln('soft reset');
readln;

end.

5



Testprogrammatuur MS CM TEASM en MS CM TE.PAS

Bijlage 16

Testprogrammatuur MS_CM_TE.ASM
en MS CM TE.PAS

1



2

lOT 'MOVEPRG'

Realisatie van een multi DSP systeem voor vectomerekeningen.

*-------------------------------------------------------------------
* Titel:
*
*
*
*
*

MS CM TE.ASM
TMS32025 programma t.b.v. bet multi-dsp systeem
voor vector berekeningen aid. ET
Test programma voor bet communicatiegebeugen vanuit de
master.

* Auteurs: C.M. ZWAANS
*
* Datum: maart 1991
*-------------------------------------------------------------------

RESET
INTO

AORG ooסס<

B INIT
B ISRO

AORG >0100

*-------------------------------------------------------------------
* INITIALISATIE
*-------------------------------------------------------------------

; block b1 := 0

; disable overflow mode
; dp:=O
; arp:=7
; acc: = 1
; imr: =acc = 1 (enable intO)
; acc: =0
; acc: = l000000b
; greg: =acc (32k glob. mem.)
; point ar7 to b2

INIT

WAIT

ROVM
LDPKO
LARP4
LACK >01
SACL4
ZAC
LACK >80
SACL >5
LARK AR4, >60
RPTK. 31
SACL *+ ; block b2 := 0
LRLK AR4, >200 ; point ar7 to bO
RPTK 255
SACL *+ ; block bO := 0
LRLK AR4,>300 ; point ar7 to bl
RPTK. 255
SACL *+
LALK >F9Al
SACL >60
OUT >60,15 ; output op leddisplay : 'Id'
LARP 4 ; arp: =7
LRLK AR4, >FFFE; ar7: =fffe
LAC * ; acc: =dmem[ar(arp)], ar(arp): =ar(arp)+1
IDLE
BWAIT



Testprogrammatuur MS CM TEASM en MS CM TE.PAS

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

3

- Interrupt routine
--------------------------------------------------------------------

; mem[ar(arp)]:=mem[ar(arp)]-2
; mem[ar(arp)]: =mem[ar(arp)]-2
; goto LABEL

ISRO

CHKCM

LABEL

DOOR

-
EINDE

---

SXF ; xf: = 1 (com. mem.)
LARP 4 ; arp:=4
LRLK AR4,>FFFE; ar4:=fffe
lAC - ; acc: =dmem[ar(arp)], ar(arp): = ar(arp)+1
lALK >F9AB
SACL >60
OUT >60,15 ; output op leddisplay : 'In' (Interrupt)
LDPK 0 ; dp:=O
LARP 4 ; arp: =4
LRLK AR4,>F7FF ; ar4:=f7ff
ZAC ; acc:=O
BANZ DOOR,- + ; if ar(arp) < >0 then goto DOOR
B EINDE
LAC -
SFL
SACL 
SACL -
B LABEL
lALK >9287
SACL >60
OUT > 60,15 ; output op leddisplay : 'St' (Stop)
LRLK AR4, >FFFF
ZAC ; acc:=O
SACL - ; dmem[ar(arp)]: =acc
RET

END



4

program MS CM TEST;- -

Realisatie van een multi DSP systeem voor vectoriJerekeningen.

{
MS_CM_TEST.pas is een programma voor het testen van het
communicatiegeheugen aan MASTER-zijde. Het communicatiegeheugen
wordt geladen met de waarde 1. De master wordt gereset en hoogt
op elke gehellgenplaats de waarde met een op na de ontvangst van een
interrupt. Het programma MS CM TE.ASM moet hiervoor worden geladen
onder de naam MS CM TE.MAs.IIierna controleert dit programma op
alle verkregen waard~n goed ziin.

}

uses crt,tms;

var tellerO,teller1,fout,teller2,waarde: word;
file1 : file;

begin
clrscr;
hard reset;
writeln('Hard reset');
Remove int;
assign(fiIe1,'ms em te.mas');
reset(file1,2); - 
blockread(file1,combuf,Cmbuflen,recsread);
for tellerO: =0 to 2045 do commem[tellerO]: =combufltellerO];
close(file1);
writeln('prog geladen');
send int(O);
write1n('int uitgestuurd');
soft reset;
wriieln('soft reset');
clrscr;
fout: =0;
for teller1: =0 to 2045 do commem[tellerl]: = 1;
waarde:=2;
remove int;
for teller2: =0 to 16 do
begin

gotoxy(1,3);
writeln('commem[O] : ',commem[0]:8);
writeln('aantal fouten : ',fout:8);
send int(O);
wait]or_int;
remove int;
writeln;-
gotoxy(l,l);
writeln('Testing plaats: ');



Testprogrammatuur MS CM TEASM en MS CM TE.PAS

for teller1: =0 to Z045 do
begin

gotoxy(17,1);
write(teller1:7);
if commem[tellerl] < >waarde then
begin

fout: =fout+ 1;
writeln(teller1:5,' ',commem[teller1]:8,' ',commem[tellerl]:8);

end;
end;
waarde: =waarde*Z;

end;
clrscr;
writeln('Aantal opgetreden fouten: ',fout);
readln;

end.

5



Testprogrammatuur MS GM TEASM en MS GM TE.PAS

Bijlage 17

Testprogrammatuur MS_GM_TE.ASM
en MS GM TE.PAS

1



2

IDT 'MOVEPRG'

Realisatie van een multi DSP systeem voor vectorberekeningen.

*-------------------------------------------------------------------
* Titel:
*
*
*
*
*

MS GM TE.ASM
TMS320iS programma t.b.v. het multi-dsp systeem
voor vector berekeningen aid ET
Test programma voor het globaal geheugen vanuit
de master.

* Auteurs: C.M. ZWAANS
*
* Datum: maart 1991
*-------------------------------------------------------------------

RESET
INTO

AORG ooסס<

B INIT
B ISRO

*-------------------------------------------------------------------
* INITIAI1SATIE
*-------------------------------------------------------------------

; block bl := 0

; disable overflow mode
; dp:=O
; arp: =7
; acc:= 1
; imr: =acc = 1 (enable intO)
; acc: =0
; acc: = l000000b
; greg: =acc (32k glob. mem.)
; point ar7 to b2

INIT

WAIT

AORG >0100
ROVM
LDPKO
LARP4
LACK >01
SACL4
ZAC
LACK >80
SACL >5
LARK AR4,>60
RPTK 31
SACL *+ ; block b2 := 0
LRLK AR4, >200 ; point ar7 to bO
RPTK 255
SACL *+ ; block bO := 0
LRLK AR4,>3oo ; point ar7 to bl
RPTK 255
SACL *+
LALK >F9Al
SACL >60
OUT >60,15 ; output op leddisplay : 'Id'
IARP 4 ; arp:=7
LRLK AR4, >FFFE; ar7: =fffe
LAC * ; acc: =dmem[ar(arp)], ar(arp): =ar(arp) +1

IDLE
BWAIT



Testprogrammatuur MS GM TEASM en MS GM TE.PAS

*-------------------------------------------------------------------

3

* Interrupt routine

*-------------------------------------------------------------------

ISRO LARP 4 ; arp:=7
LRLK AR4, >FFFE; ar7: =fffe
LAC * ; ace: = dmem[ar(arp)], ar(arp): =ar(arp) +1
LALK >F9AB
SACL >60
OUT >60,15 ; output op leddisplay : 'In' (Interrupt)
RXF

CHKCM LRLK ARS,31
ZAC
SACL >62
OUT >62,7
LDPK 0 ; dp:=O

LOOP LARP 4 ; arp:=7
LRLK AR4,>7FFF ; ar7:=f800
ZAC ; ace: =0

LABEL BANZ DOOR,*+ ; if ar(arp) < >0 then goto DOOR
BNXTBLK

DOOR LAC *
SFL
SACL * ; mem[ar(arp)]: = mem[ar(arp)] +1
B LABEL ; goto LABEL

NXTBLK LAC >62
ADDK1
SACL >62
OUT >62,7
OUT >62,15
LARP5
BANZ LOOP,*-

EINDE SXF
LALK >9287
SACL >60
OUT >60,15 ; output op leddisplay : 'St' (Stop)
LRLK AR4, >FFFF
ZAC ; ace: =0
SACL * ; dmem[ar(arp)]: =ace
RET

END



4 Realisatie van een multi DSP systeem vOQr vectorberekeningen.

{
PC_GM_TEST.pas is een programma voor het testen van het
globaal geheugen aan MASTER-zijde. Het globaal geheugen
wordt geladen met de waarde 1. De master wordt gereset en schuift
op elke geheugenplaats de waarde een positie naar links (vermenig
vuldiging met 2) op na de ontvangst van een interrupt
Het programma MS GM TEASM moet hiervoor worden geladen onder de
naam MS GM lE.MAs.-Hiema controleert dit programma of alle
verkregen-waarden goed zijn.

}

uses ert,tms;

var t,tl,tellerO,tellerl,fout,teller2,waarde : word;
fileI : file;

begin
clrscr;
hard reset;
writeln('Hard reset');
Remove int;
assign(fiiel,'MS GM TE.MAS');
reset(filel,2); - -
blockread(file1,combuf,Cmbuflen,recsread);
for tellerO: =0 to 2045 do commem[tellerO]: =combuqtellerO];
close(filel);
writeln('programma MS GM TE.BTH geladen');
send int(O); --
writeln('int uitgestuurd');
soft reset;
wriieln('soft reset');
fout:=O;
grn_toyc;
reset xadres;
writeTn;
writeln('laad bank met 1.');
for tellerO: =0 to 31 do
begin

gotoxy(11,6);
write(tellerO:2);
for tellerl: =0 to $3FFF do
begin

memlow[tellerl]: = 1;
memhigh[tellerl]: = 1;

end;
inc xadres;

end·-,
waarde:=2;
Remove_Int;



Testprogrammatuur MS OM TE.ASM en MS OM TE.PAS

for teller2: =0 to 15 do
begin

Gm To Master;
send int(O);
waitJor_int;
remove int;
Gm To-Pc;
reset xadres;
U:=o;
for tellerO: =0 to 31 do
begin

gotoxy(1,7);
writeln('bank: ',tellerO:2,' # fouten: ',fout:5,' memlow[O]: ',memlow[O]:6,'

memhigh[O]: ',memhigh[O]:6);
for teller1: = 0 to $3FFF do
begin
if memlow[tellerl] < >waarde then fout: =fout + 1;
if memhigh[tellerl] < >waarde then fout: =fout+ 1;

end;
inc xadres;

end;-
waarde: =waarde*2;

end;
writeln('Aantal opgetreden fouten: ',fout);
readln;

end.

5



6 ReaJisatie van een multi DSP systeem voor vectomerekeningen.

{
MS_GM_TEST.pas is een programma voor het testen van het
globaal geheugen aan MASTER-zijde. Het globaal geheugen
wordt geladen met de waarde 1. De master wordt gereset en schuift
op elke geheugenplaats de waarde een positie naar links (vermenig
vuldiging met 2) op na de ontvangst van een interrupt.
Het programma MS GM TEASM moet hiervoor worden geladen onder de
naam MS GM TE.MAS.-Hiema controleert dit programma of alle
verkregen-waarden goed zijn.

}

uses ert,tms;

var t,t1,tellerO,teller1,fout,teller2,waarde
file1

: word;
: file;

begin
clrscr;
hard reset;
write1n('Hard reset');
Remove int;
assign(fik1,'MS GM TE.MAS');
reset(file1,2); - -
blockread(file1,combuf,Cmbuflen,recsread);
for tellerO: =0 to 2045 do commem[tellerO]: =combuf(tellerO];
close(file1);
writeln('programma EPROM.BTH geladen');
send int(O);
writcln('int uitgestuurd');
soft reset;
writeln('soft reset');
fout:=O;
gm_toyc;
reset xadres;
writeTn;
writeln('laad bank met 1.');
for tellerO: =0 to 31 do
begin

gotoxy(11,6);
write(tellerO:2);
for teller1: =0 to $3FFF do
begin

memlow[teller1]: = 1;
memhigh[teller1]: = 1;

end;
inc xadres;

end'-,
waarde:=2;
Remove_Int;



Testprogrammatuur MS GM TE.ASM en MS GM TE.PAS

for teller2: =0 to 15 do
begin

Gm To Master;
send ini(O);
wait]orJnt;
remove int;
Gm To-Pc;
reset xadres;
t1: =0;
for tellerO: =0 to 31 do
begin

gotoxy(1,7);
writeln('bank: ',tellerO:2,' # fouten: ',fout:S,' memlow[O]: ',memlow[O]:6,

'memhigh[O]: ',memhigh[O]:6);
for teller1: =0 to $3FFF do
begin

t: =memlow[teller1];
if t< >waarde then if memlow[teller1] < >waarde then fout: =fout +1;
t: =memhigh[tellerl];
if t < >waarde then if memhigh[teller1] < >waarde then fout: =fout +1;

end;
inc xadres;

end·-,
waarde: =waarde*2;

end;
writeln('Aantal opgetreden fouten: ',fout);
readln;

end.

7



Testprogrammatuur SL PM TE.ASM, SL PM TE.PAS en SL PM.ASM

Bijlage 18

Testprogrammatuur SL_PM_TE.ASM,
SL PM TE.PAS en SL PM.ASM

1



2

lOT 'MOVEMEM'

ReaJisatie van een multi DSP systeem voor vectoroerekeningen.

·------------------------------------------------------------------
• Titel:
•
•
•
•
•
• Auteurs:
•
• Datum:

SL PM TEASM
TMS32025 programma t.b.v. bet multi-dsp systeem
voor vector berekeningen afd. ET
Test programma voor bet programmagebeugen van de
slaves. Dit programma moet werken op de master.

C.M.ZWAANS

maart 1991·------------------------------------------------------------------
AB
BAD
BAS
XADRES
A15TS
LEDINF
SEGNUM

EOU >60
EOU >61
EOU >62
EQU >63
EQU >64
EOU >65
EOU >66

; aantal blokken
; beginadres destination
; beginadres source
; extended adres
; a15 to slave = 6 of 7 voor 0 of 1

; number of global memo segment

• een segment = 64k woorden en is gelijk aan twee banken van 32k woorden

SACMD EOU >67

• bevat bet startadres van bet communicatiegebeugen + een offset voor
• aanwijzing in bet em van de gegevens voor een segment transport

DLSEL
PRSEL
ENEPR
DUMP
SWA
NUL
DDSA
PDSA
PDSAM
DSSA
DLSELO
DLSELl
PRSELO
PRSELl
A15TSO
A15TS1
ENEPRO
ENEPR1
INTIN
INTOUT
SACM
HOLDO
RESETO
SELO
HOLD1
RESET1
SELl
HOLD2
RESETI
SEL2
HOLD3
RESETI
SEL3
CONP

EOU >68
EOU >69
EOU >70
EOU >71
EOU >8000
EOU >0
EOU >0400
EOU >8000
EOU ooסס<

EQU >8000
EOU >0
EOU >1
EOU >2
EOU >3
EOU >4
EOU >5
EOU >E
EOU >P
EOU >FFFE
EOU >FFFF
EOU >F800
EOUO
EOU1
EOU2
EOU4
EOU5
EOU6
EOU8
EOU9
EOU 10
EOU12
EOU 13
EOU 14
EOU >3

; switcb adres

; data destination startadres
; programma destination startadres
; programma destination startadres master
; data source startadres

; intin adres = fffe
; intout adres = ffff
; start adres com. memo

; input/output port for a15 to slave e.d.



TestprogrammatuurSL PM TE.ASM, SL PM TE.PAS en SL PM.ASM 3

XADRP EQU >7 ; input/output port for xadres
LEDOUT EQU >F ; led output port = 15
BLKO EQU >200
BUG EQU >300

AORG ooסס<

RESET BINIT
INTO B ISRO
INT1 B ISR1

AORG >0020
INIT ROVM ; disable overflow mode

LDPKO ; dp:=O
LARP7 ; arp:=7
LACK >03 ; ace: =3
SACL4 ; imr:=ace=3 (enable intO en intl)
LACK >80 ; acc: =1000 ooסס

SACL >5 ; greg: =acc (32k glob. mem.)
SXF ; if br is actief then com. memo
ZAC ; ace:=O
LARK AR7,>60 ; point ar7 to b2
RPTK 31
SACL .+ ; block b2 := 0
LRLK AR7, >200 ; point ar7 to bO
RPTK 255
SACL .+ ; block bO := 0
LRLK AR7,> 300 ; point ar7 to b1
RPTK255
SACL .+ ; block b1 := 0
LALK >FFFF ; ace := ffff
SACLDUMP ; dump := ace = ffff
CALLINI1TM
LARP7 ; arp:=7
LRLK AR7,INTIN ; ar7:=fffe
lAC • ; ace:=dmem[ar(arp)]
ZAC
SACLDUMP
LALK >7921 ; ace:=ffff
SACLLEDINF
OUT LEDINF,LEDOUT

WAIT IDLE
BZWAIT
CALA
LALK >FFFF
LARP7
LRLK AR7,INTOUT
SACL·
ZAC ; acc: ooסס= ooסס

SACL >5 ; greg: = ace (Ok glob. mem.)
BWAIT

ISRO lARP 7 ; arp:=7
lACK >80 ; acc: = 1000 ooסס

SACL >5 ; greg: = ace (32k glob. mem.)
NOP
NOP
NOP
LRLK AR7,INTIN ; ar7:=fffe
LAC ·,8 ; ace:=dmem[ar(arp)]
RET

ISR1 LALK >FF83
SACLLEDINF



4 Realisatie van een multi DSP systeem voor vectoroerekeningen.

OUT LEDINF,LEDOUT
LALK >FFFF
SACLDUMP
OUT DUMP,HOLDO
OUT DUMP,SELO
ZAC
RET

; segnum := 0;

; se1ecteer slaves

; info op led's : 1

; sacmd := sacm = >f800

; selecteer communicatie geheugen

; selecteer slave programma geh.
; arp:=7
; dp:=O

; segnum := segnum + 1

; ace := selO + .. + sel3
; if ace = 0 then goto exit

; ar7 := dssa = >8000 = source adres

; a15 to slave := 0
; ace := pdsa = >8000 = destination adres
; bad := pdsa
; ar7 := dssa = >8000 = source adres
; bas := dssa

; if ar7 < >0 then goto labl
; ace := pdsa = >8000 = destination adres

; if 'ab' = 0 then goto exit
; selecteer globaal geheugen
; ab mjg zijn waarde (aantal blokken)
; ar6 := ab
; ace := segnum • 2

; move blok van 256 woorden

AORG >100
LALK >FFF9
SACLLEDINF
OUT LEDINF,LEDOUT
LACKPRSEL1
SACLDUMP
OUT DUMP,CONP
LARP7
LDPKO
LARKARO,O
ZAC
SACLSEGNUM
LALKSACM
SACLSACMD
BlAB4
SXF
LACSEGNUM
ADDK1
SACLSEGNUM
LACSACMD
ADDK8
SACLSACMD
LAR AR7,SACMD
ZAC
RPTK3
ADD .+
BZEINDEP
LAR AR7,SACMD
OUT ·+,SELO
OUT ·+,SELl
OUT ·+,SEL2
OUT ·+,SEL3
LAC •
BZNXTS
RXF
SACLAB
LARAR6,AB
LAC SEGNUM,1
SACLXADRES
OUT XADRES,XADRP; xadres := segnum • 2
LACKA15TSO
SACLA15TS
OUT A15TS,CONP
LALKPDSA
SACLBAD
LRLK AR7,DSSA
SARAR7,BAS
RPTK 255
TBLW·+
CMPRO
BBZ lAB1
LALKPDSA
SACLBAD
LRLK AR7,DSSA
SARAR7,BAS

NXTS

PROGTR

NXTB

lAB4
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; a15 to slave := 1

; info op led's : .1

; if ar6 (ab) < > 0 then goto lab3
; goto next segment

; selecteer master programma geh.
; communicatie memo sel

LACK AlSfS1
SACLAlSfS
OUT AlSfS,CONP
LACXADRES
ADDK1
SACLXADRES
OUT XADRES,XADRP; xadres:= xadres + 1
BLAB2
SARAR7,BAS
SARAR7,BAD
LARP6
MAR .-
BANZ LAB3,·,7
BNXTS
LAC BAD
LARAR7,BAS
BNXTB
LACKPRSELO
SACLDUMP
OUT DUMP,CONP
SXF
LALK >FF79
SACLLEDINF
OUT LEDINF,LEDOUT
RET

EINDEP

LAB3

LAB2

LAB1

AORG >200
LALK >FFA4
SACLLEDINF
OUT LEDINF,LEDOUT
LARPAR7
LRLK AR7,BLKO
RPTK PROGL-1
BLKPPROG,.+
CNFP
LALK >FFOO
BACC

; info op led's : 2

; info op led's : 2

; move blok van 256 woorden

; arp:=7
; dp:=O

SACLBAD
LRLK AR7,DSSA
SARAR7,BAS
RPTK 255
TBLW·+

EQU$
LALK >7FA4
SACLLEDINF
OUT LEDINF,LEDOUT
SXF
LARP7
LDPKO
LARKARO,O
LRLKAR7,SACM+4
LAC •
BZ EINDEM-PROG+ONCHIP ; if ace = 0 then goto exit
RXF ; selecteer globaal geheugen
SACL AB ; ab krijg zijn waarde (aantal blokken)
LAR AR6,AB ; ar6 := ab
ZAC
SACLXADRES
OUT XADRES,XADRP; xadres:= 0
LALK PDSAM ; ace := pdsam = ooסס< = destination adres

; master
; bad := pdsam
; ar7 := dssa = >8000 = source adres
; bas := dssa

PROG
PROGTM

NXTB1



; ace := ace + 256
; bad := bad + 256

6

LAB11

LAB21

LAB31

EINDEM

VAST1

PROGE
PROGL
ONCHIP

Rea/isatie van een multi DSP systeem voor vectomerekeningen.

CMPRO
BBZ LABl1-PROG+ONCHIP ; if ar7< >0 then goto lab1
ADLK 256 ; ace := ace + 256
SACL BAD ; bad: = bad + 256
LRLK AR7,DSSA ; ar7 := dssa = >8000 = source adres
SARAR7,BAS
IACXADRES
ADDK1
SAa.XADRES
OUT XADRES,xADRP; xadres := xadres + 1
B LAB21-PROG+ONCHIP
SAR AR7,BAS
ADLK256
SACLBAD
IARP6
MAR *-
BANZ LAB31,*,7 ; if ar6 (ab) < > 0 then goto lab31
B EINDEM-PROG+ONCHIP ; goto eindem
LAC BAD
LARAR7,BAS
B NXTB1-PROG+ONCmp
SXF ; communicatie memo sel
LALK >FF24
SACLLEDINF
OUT LEDINF,LEDOUT
LALK >FFFF
LRLK AR7,INTOUT
SACL*
B VASTl-PROG+ONCmp
ZAC ; ace: ooסס= ooסס

SACL >5 ; greg: =ace (Ok glob. mem.)
RET

EOUS
EOU PROGE-PROG
EOU >FFOO

LDPRG

AORG >300
IARP4
LRLK AR4,>FFFE
LAC *
LALK >F9AB
SACL >60
OUT >60,15
LDPKO
LRLK AR4, >F800
ZAC
RPTK 255
TBLW *+
ADLK >0100
RPTK 255
TBLW *+
ADLK >0100
RPTK255
TBLW *+
ADLK >0100
RPTK 255
TBLW *+
ADLK >0100
RPTK 255
TBLW *+
ADLK >0100
RPTK 255

; arp:=7
; ar7:=fffe

; ace: = dmem[ar(arp)], ar(arp): =ar(arp) + 1

; dp:=O
; ar7:=f800

; ace:=O

; 256 woorden van dmem(ar(arp)) --> pmem(ace)
; ace: =ace+ 256

; 256 woorden van dmem(ar(arp)) --> pmem(ace)
; acc: =ace+256

; 256 woorden van dmem(ar(arp)) --> pmem(ace)
; ace: = ace+ 256

; 256 woorden van dmem(ar(arp)) --> pmem(ace)
; acc: = acc +256

; 256 woorden van dmem(ar(arp)) --> pmem(ace)
; acc: =ace+256
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TBLW·+
ADLK >0100
RPTK 255
TBLW·+
ADLK >0100
RPTK255
TBLW·+
LRLK AR4, >200
RPTK PROGL2-1
BLKP PROG2,• +
CNFP
LALK >FFOO
BACC
RET

; 256 woorden van dmem(ar(arp» --> pmem(ace)
; ace: = ace +256

; 256 woorden van dmem(ar(arp» -- > pmem(ace)
; ace: = ace +256

; 256 woorden van dmem(ar(arp» --> pmem(ace)
; ar7: =200 (beginadres bO)

; ace:=Of
; dmem[60]: = ace
; out[3]: = dmem[60] (m.en.epromn: =1)
; ace:=ffff
; ar7:=ffff
; dmem[ar7]:=ace

PROG2

VASTI
PROGE2
PROGL2

GOTMS

INITTM

EQUS
WPKO
LACK >OF
SACL >60
OUT >60,3
LALK >FFFF
LRLK AR4,> FFFF
SACL·
LALK >91l!J7
SACL >60
OUT >60,15
B VASTI-PROG2+ ONCHIP
EQUS
EQU PROGE2-PROG2

AORG >0400
LALK >FF99
SACLLEDINF
OUT LEDINF,LEDOUT
LALK >FFFF
SACLDUMP
OUT DUMP,RESETO
OUT DUMP,RESET1
OUT DUMP,RESETI
OUT DUMP,RESETI
ZAC
SACLDUMP
OUT DUMP,HOLDO
OUT DUMP,HOLD1
OUT DUMP,HOLD2
OUT DUMP,HOW3
OUT DUMP,SELO
OUT DUMP,SELl
OUT DUMP,SEL2
OUT DUMP,SEL3
OUT DUMP,RESETO
OUT DUMP,RESET1
OUT DUMP,RESETI
OUT DUMP,RESETI
LALK >FF19
SACLLEDINF
OUT LEDINF,LEDOUT
RET

AORG >0500
LALK >FFFF
SACLDUMP
OUT DUMP,RESETO
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OUT DUMP,RESETl
OUT DUMP,RESET2
OUT DUMP,RESETI
OUT DUMP,HOLDO
OUT DUMP,HOLDI
OUT DUMP,HOLD2
OUT DUMP,HOLD3
ZAC
SACLDUMP
OUT DUMP,SELO
OUT DUMP,SELl
OUT DUMP,sEU
OUT DUMP,SEL3
OUT DUMP,RESETO
OUT DUMP,RESETI
OUT DUMP,RESET2
OUT DUMP,RESETI
RET
END

Realisatie van een multi DSP systeem voor vectoriJerekeningen.
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program SL PM TE.PAS;- -
{

Programma SL PM TE.PAS verzorgt de communicatie tussen master en P.C.
bij het testen van het programmageheugen van de slaves. Hiertoe wordt
het programma SL_PM_TE.ASM onder de naam SL_PM_TE.MAS geladen in het
geheugen van de master. Hiema worden de programma's SL_PM.SOO en
SL_PM.S01 geladen en opgestart. De informatie hiervoor moet met
INFO.PAS zijn aangemaakt.

}

uses crt,tms;

var file1: file;
intl : integer;

begin
clrscr;
hard reset;
write1n('hard reset');
GM to PC;
Remove int;
assign(file1,'SL_PM_TE.MAS');
reset(file1,2);
blockread(file 1,combuf,Cmbuflen,recsread);
for intl:=O to 2045 do commem[intl]:=combuqintl];
close(file1);
writeln('prog geladen');
send int(O);
writeln('int uitgestuurd');
soft reset;
writeln('soft reset');
write('functie : ');
funetie: ='slym';
loadinf(functie);
clrscr;
writeln('informatie in communicatiegeheugen');
loadyrog(functie);
writeln('programma geladen in globaal geheugen');
gm to master;
send int(l);
writeln('int 1 verstuurd');
waitJor_int;
remove int;
send int(4);
writeln('int 4 verstuurd');
writeln;
writeln('Op het display van slave 0 moet nu ".0" verschijnen.');
writeln('Op het display van slave 1 moet nu ".1" verschijnen.');
readln;

end.
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IDT 'SLVPMTE'

Realisatie van een multi DSP systeem voor vectorlJerekeningen.

*-------------------------------------------------------------------
* Titel:
*
*
*
*
*

SL PM.ASM
TMS32025 programma t.b.v. het multi-dsp systeem
voor vector berekeningen afd. ET
Test programma voor het programmageheugen van
een slave.

* Auteurs: C.M. ZWAANS
*
* Datum: maart 1991
*-------------------------------------------------------------------

AORG ooסס<

B INIT

AORG >100
INIT LALK >FFCO

SACL >60
OUT >60,0 ; output op display '0'
B VERWEG

AORG >FFFA
VERWEG LALK >FF7F

SACL >60
OUT > 60,0 ; output op display'.'
B INIT
END
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Bijlage 19

Programma INFO.PAS
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program INFO;

ReaJisatie van een multi DSP systeem voor vectorlJerekeningen.

{
Programma INFO.PAS verzorgt het aanmaken van gegevens over de door u
ontwikkelde programmatuur voor de master en slaves omtrent een functie.
Om de communicatie tussen P.C. en master goed te laten verlopen, is het
gewenst dat de masterprogrammatuur onder de naam <functie > .MAS en de slave
programmatuur onder de naam <functie>.SOO, <functie>.SOl, enz. aanwezig is.
Tijdens het uitvoeren van dit programma zal de file <functie >.INF worden
aangemaakt. Dit is nodig om het verplaatsen van de diverse gegevens goed te
doen plaats vinden.

}

uses crt;

type
filenamet
namet
inft

inffilet
string3
array64

=string[12];
=string[8];
=RECORD

name
selO, sell, sel2, se13, blocks :

END;
=file of inft;
=string[3];
=array[0..63] of char;

filenamet;
word;

var inf
inffile
functie
inffilename :
datafile

inft;
inffilet;
namet;
filenamet;
file;

function fileexists(fname : filenamet) : boolean;

var
f : file;
ok: boolean;

begin
assign(f,fname);
(*$1-*)
reset(f);
(*$1+*)
ok := ioresult = 0;
if not ok then fileexists := false
else
begin

close(f);
fileexists := true;

end;
end;
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procedure zero(var s:string3);
begin
if s[l]=' , then s[l]:='O';
if s[2] =' , then s[2]: = '0';

end;

function power(a,b:integer):integer;
var j,i:integer;

begin
j: =1;
for i: = 1 to b do j: =j*a;
power:=j;

end;

procedure keuze(var a:array64;fnaam:filenamet;var selO,sell,se12,se13:word);

var l,k: integer;
key: char;

begin
write('Functie naam: ');
highvideo;
writeln(fnaam);
lowvideo;
writeln;
write( 'slave');
for k: = 0 to 15 do write(k:3);
writeln; writeIn; writeln;
write( 'slave');
for k: = 16 to 31 do write(k:3);
writeln; writeln; writeln;
write( 'slave');
for k: = 32 to 47 do write(k:3);
writeln; writeln; writeln;
write( 'slave');
for k: = 48 to 63 do write(k:3);
k:=O;
highvideo;
while k <64 do
begin

gotoxy(1,4);
write(' ');
for 1: =0 to 15 do write(a[1]:3);
gotoxy(1,7);
write(' ');
for 1: = 16 to 31 do write(a[1]:3);
gotoxy(1,1O);
write(' ');
for 1: =32 to 47 do write(a[1]:3);
gotoxy(1,13);

3
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write(' ');
for 1: =48 to 63 do write(a[1]:3);
gotoxy«k mod 16)*3+8,4+(k div 16)*3);
key: = readkey;
if key < > chr(O) then
begin

key: =upcase(key);
case key of

'J' : a[k]:='J';
'Y': a[k]:='J';, , ... ,
chr(13) : ;

else
a[k]: ='N'

end;
k:=k+1;

end
else
begin

key: =readkey;
case key of

'G' : k: =1;
'H' : k: =k-16;
'p' : k: =k+ 16;
'0' : k: =64;
'K' : k:=k-1;
'M' : k: =K+ 1;

end;
if k<O then k:=O;

end;
end;
selO: = 0; sell: =0; se12: = 0; se13 :=0;
for k: =0 to 15 do
begin

if a[k] = 'J' then selO: =selO+power(2,k);
end;
for k:= 16 to 31 do
begin

if a[k]='J' then sell:=sell+power(2,(k mod 16»;
end;
for k: =32 to 47 do
begin

if a[k] ='J' then se12: =se12+power(2,(k mod 16»;
end;
for k: =48 to 63 do
begin

if a[k] ='J' then se13: =se13+power(2,(k mod 16»;
end;
lowvideo;

end;
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procedure selection(var selO,sell,se12,se13:word;fnaam:filenamet);

var a: array64;
l,k: integer;
key: char;

begin
clrscr;
for k: =0 to 63 do a[k]: ='N';
keuze(a,fnaam,selO,se11,se12,se13);

end;

procedure reselect(var selO,se11,se12,se13:word;fnaam:filenamet);

var a: array64;
l,k: integer;
key:char;

begin
clrscr;
for k:=O to 15 do
begin
if (selO and power(2,k»=0 then a[k]:='N' else a[k]:='J';

end;
for k:=16 to 31 do
begin

if (sell and power(2,(k mod 16»)=0 then a[k]:='N' else a[k]:='J';
end;
for k: =32 to 47 do
begin

if (se12 and power(2,(k mod 16»)=0 then a[k]:='N' else a[k]:='J';
end;
for k: =48 to 63 do
begin
if (se13 and power(2,(k mod 16»)=0 then a[k]:='N' else a[k]:='J';

end;
keuze(a,fnaam,selO,sell,se12,se13);

end;
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6 Realisatie van een multi DSP systeem voor vectomerekeningen.

procedure blocksize(var blocks:word;fnaam:filenamet);
var f:file;

begin
if fileexists(fnaam) then
begin

assign(f,fnaam);
reset(f,1);
blocks: =fl1esize(f) div 512;
if (filesize(f) mod 512) < > 0 then blocks: =blocks +1;
if blocks >256 then blocks: =256;
close(f);

end
else blocks: = 128;

end;

procedure ask master(var name:filenamet);

var jn:char;

begin
clrscr;
writeln;
write('Alle selectiegegevens duiden op masterinfo is dit juist ? J/N ');
jn: = readkey;
jn: =upcase(jn);
writeln;
if (jn = 'J') or (jn = 'Y') then name: =functie +'.MAS';

end;

procedure leesgegevens;

var door:boolean;
i: integer;
fnaam :filenamet;
s:string3;
jn:char;

begin
door := true;
i: =0;
assign(inffile,inffilename);
rewrite(inffile);
while door do
begin

clrscr;
str(i:3,s);
zero(s);
s[1.]: = 'S';
fnaam := functie + '.' + s;
writeln('programma : ',fnaam);



. ').. ,

• '1''4)·. ,. ,

Programma INFO.PAS

with inf do
begin

name: =fnaam;
selection(selO,seI1,se12,se13,name);
if (selO=O) and (sell=O) and (se12=O) and (se13=O) then ask_master(name);
blocksize(blocks,name);

end;
clrscr;
with inf do
begin

writeln;
writeln('Informatie record
writeln;
writeln('Funetiefilenaam : ',name);
writeln('Selectiewaarde groep 0 : ',selO);
writeln('Selectiewaarde groep 1 : ',sell);
writeln('Seleetiewaarde groep 2 : ',se12);
writeln('Selectiewaarde groep 3 : ',se13);
writeln('Aantal blokken (512 B) : ',blocks);
writeln;
write('Akkoord ? (J/N)

end;
jn: =readkey;
jn: =upcase(jn);
if (jn='J') or (jn='Y') then write(inffile,inf);
clrscr;
writeln('Wilt u nog meer records aanmaken ? (JIN)');
jn: =readkey;
jn: =upcase(jn);
if (jn< > 'J') and (jn< > 'Y') then door: = false;
i:=i+1;

end;
close(inffile);

end;

procedure wijzigen;

var door:boolean;
i: integer;
fnaam :filenamet;
s:string3;
jn:char;
numrecs:integer;

begin
door := true;
i: =0;
if fileexists(inffilename) then
begin

assign(inffile,inffilename);
reset(inffile);
numrecs: =filesize(inffile);
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while (door and not eof(inffile» do
begin

clrscr;
str(i:3,s);
zero(s);
s[1]: ='P';
fnaam : = functie + '.' + s;
writeln('programma: ',fnaam);
seek(inffile,i);
read(inffileJnf);
with inf do
begin

name: =functie;
reselect(seIO,sell,se12,se13,name);
if (seIO=O) and (sell=O) and (se12=O) and (se13=O) then ask master(name);
blocksize(blocks,name); -

end;
seek(inffile,i);
clrscr;
with inf do
begin

writeln;
writeln('Informatie record
writeln;
writeln('Functienaam : ',name);
writeln('Selectiewaarde groep 0 : ',selO);
writeln('Selectiewaarde groep 1 : ',sell);
writeln('Selectiewaarde groep 2 : ',se12);
writeln('Selectiewaarde groep 3 : ',seI3);
writeln('Aantal blokken (512 B) : ',blocks);
writeln;
write('Akkoord ? (J/N)

end;
jn: = readkey;
jn: =upcase(jn);
if (jn='J') or (jn='Y') then write(inffile,inf);
clrscr;
if i =numrecs-1 then door: = false;
i: =i+1;

end;
close(inffile);

end;
end;
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procedure gegevens;

begin
clrscr;
write('Geef funetienaam : ');
readln(funetie);
inffl1ename := funetie + '.INF;
leesgegevens;

end;

{
*********************************************************************

* Hoofdprogramma
*********************************************************************

}

begin
gegevens;

end.
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Bijlage 20

Unit TMS.PAS

1



2 Realisatie van een multi DSP systeem voor vectoriJerekeningen.

unit TMS;
{

Unit TMS.PAS bevat een aantal noodzakelijke procedures en functies om
communicatie met de master van bet master-slavesysteem eenvoudig te maken.

}

interface

uses crt;

const
Controlport
Xadresport
Cmbuflen
Gmbuflen

type
filenamet
namet
inft

inffilet
string3

=$300;
=$304;
=2024;
=$4000;

=string[12];
= string[8];
= RECORD

name
selO, sell, se12, se13, blocks :

END;
=file of inft;
= string[3];

filenamet;
word;

var
inf
infarray
inffile
Xadres,infaantal
functie
inffilename
datafile
MemLow
MemHigb
MemBuf
ComMem
ComBuf
intin
intout
recsread

inft;
array[O..64] of inft;
inffilet;
byte;
namet;
filenamet;
file;
array[0..$3FFF] of word absolute $EOOO:$OOOO;
array[0..$3FFF] of word absolute $EOOO:$8000;
array[0..$3fffJ of word;
array[0..2047] of word absolute $DOOO:$OOOO;
ARRAY[0..2047] of word;
word absolute $DOOO:4094;
word absolute $DOOO:4092;
integer;

procedure Hard Reset;
procedure Soft Reset;
procedure GM-to PC;
procedure GM-to-Master;
procedure Reset Xadres;
procedure Inc Xadres;
procedure Dec Xadres;
function intyresent : boolean;
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procedure wait for int;
procedure Remov()nt;
procedure Send_Int(sendvalue:word);
function fileexists(fname : filenamet) : boolean;
procedure zero{var s:string3);
procedure loadyrog{functie:namet);
procedure load_Myrog{functie:namet);
procedure loadinf(functie:namet);
procedure init_function(functie:namet);

implementation

procedure Hard_Reset;

begin
port[Controlport] := (port[Controlport] or 6);
port[Controlport] := (port[Controlport] and 1);

end;

procedure Soft_Reset;

begin
port[Controlport] := (port[Controlport] or 2);
port[Controlport] := (port[Controlport] and 1);

end;

procedure GM_to_PC;

begin
port[Controlport] := (port[Controlport] and 6);

end;

procedure GM_to_Master;

begin
port[Controlport] := (port[Controlport] or 1);

end;

procedure Reset_Xadres;

begin
Xadres:=O;
port[Xadresport] := Xadres;

end;

procedure Inc_Xadres;

begin
Xadres := Xadres + 1;
port[Xadresport] := Xadres;

end;
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procedure Dec Xadres;

begin
Xadres := Xadres - 1;
port[Xadresport] : = Xadres;

end;

function intyresent : boolean;

Realisatie van een multi DSP systeem voor vectorberekeningen.

begin
if (port[Controlport] and 8) = 8 then

intyresent := true
else

intyresent := false;
end;

procedure wait for int;

begin
while not int"'present do ;

end;

procedure Remove_Int;

var temp : word;

begin
temp := intin;

end;

procedure Send Int(sendvalue:word);

begin
intout: =sendvalue;

end;

function fileexists(fname : filenamet) : boolean;

var
f : file;
ok: boolean;

begin
assign(f,fname);
(*$1-*)
reset(f);
(*$1+*)
ok := ioresult = 0;
if not ok then fileexists := false
else
begin

close(f);
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fileexists := true;
end;

end;

procedure zero(var s:string3);
begin
if s[l]=' , then s[l]:='O';
if s[2] =' , then s[2]: = '0';

end;

procedure loadyrog(functie:namet);

var door:boolean;
i,int1,numrecs,blk32K: integer;
inffilename,fnaam :filenamet;
s:string3;
jn:char;
file2 : file;

begin
i:=O;
Reset Xadres;
door :=true;
while door do
begin

clrscr;
fnaam := infarray[i].name;
writeln('programma : ',fnaam);
writeln;
if fileexists(fnaam) then
begin

assign(file2,fnaam);
reset(file2,2);
blk32K := filesize(file2) div 16384;
if filesize(file2) mod 16384 < > 0 then blk32K:=blk32k+ 1;
if blk32K > 4 then blk32K := 4;
if blk32K > = 1 then
begin

blockread(file2,membuf,Gmbuflen,recsread);
for intl: =0 to $3fff do memlow[intl]: =membuf[intl];

end;
if blk32K > = 2 then
begin

blockread(file2,memBUF,Gmbuflen,recsread);
for intl: =0 to $3fff do memhigh[intl]: =membuf[intl];

end;
Inc Xadres;
if blk32K > = 3 then
begin

blockread(file2,membuf,Gmbuflen,recsread);
for intl:=O to $3fff do memlow[intl]:=membuf[intl];

5
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end;
if b1k32K > = 4 then
begin

blockread(file2,memBUF,Gmbuflen,recsread);
for intl: = 0 to $3fff do memhigh[intl]: =membuf[intl];

end;
Inc Xadres;
close(file2);

end
else
begin

Inc Xadres;
Inc-Xadres;

end;-
i: =i+ 1;
if (i=infaantal) then door: =false;

end;
end;

procedure load_Myrog(functie:namet);

var door:boolean;
i,intl,numrecs,b1k32K: integer;
inffilename,fnaam :filenamet;
s:string3;
jn:char;
file2:file;

begin
i: =infaantal-1;
Reset Xadres;
door := true;
clrscr;
fnaam := infarray[i].name;
writeln('programma : ',fnaam);
writeln;
if fileexists(fnaam) then
begin

assign(file2,fnaam);
reset(file2,2);
b1k32K := filesize(file2) div 16384;
if filesize(file2) mod 16384 < > 0 then blk32K: =blk32k+1;
if blk32K > 4 then b1k32K := 4;
if b1k32K > = 1 then
begin

blockread(file2,membuf,Gmbuflen,recsread);
for intl:=O to $3fff do memlow[intl]:=membuf[intl];

end;
if blk32K > = 2 then
begin

blockread(file2,memBUF,Gmbuflen,recsread);
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for intl: =0 to $3fff do memhigh[intl]: =membuqintl];
end;
Inc Xadres;
if bIk32K > = 3 then
begin

blockread(file2,membuf,Gmbuflen,recsread);
for int1:=0 to $3fff do memlow[intl]:=membuqintl];

end;
if blk32K > = 4 then
begin

blockread(file2,memBUF,Gmbuflen,recsread);
for intl: =0 to $3fff do memhigh[intl]: =membuqintl];

end;
close(file2);

end;
end;

procedure loadinf(functie:namet);

var inffilename:filenamet;
int2:integer;

begin
inffilename: =functie +'.INF';
if fileexists(inffilename) then
begin

assign(inffile,inffilename);
reset(inffile);
infaantal: =filesize(inffile);
int2: =0;
while not eof(inffile) do
begin

read(inffile,infarray[int2]);
int2: =int2+ 1;

end;
close(inffile);

end;
for int2: =0 to infaantal-1 do
begin

inf: =infarray[int2];
clrscr;
writeln('Informatie record : ',int2:4);
writeIn;
writeln('Functienaam : ',inf.name);
writeln('Selectiewaarde groep 0 : ',inf.selO);
writeln('Selectiewaarde groep 1 : ',inf.sell);
writeln('Selectiewaarde groep 2 : ',inf.seI2);
writeln('Selectiewaarde groep 3 : ',inf.se13);
writeln('Aantal blokken (512 B) : ',inf.blocks);
writeln;

end;
for int2: =0 to infaantal-1 do

7
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begin
comrnem[int2*8 + 0]: =infarray[int2].seIO;
comrnem[int2*8+ 1]: =infarray[int2].sel1;
comrnem[int2*8 + 2]: =infarray[int2].se12;
comrnem[int2*8+3]: =infarray[int2].se13;
commem[int2*8+4]: =infarray[int2].blocks;

end;
for int2: =0 to 4 do comrnem[infaantaJ*S+ int2]: =0;

end;

procedure init_function(functie:namet);

begin
clrscr;
write('functie : ',functie);
loadinf(functie);
writeln('informatie in communicatiegeheugen');
grn_toyc;
loadyrog(functie);
writeln('programrna geladen in globaal geheugen');
grn to master;
send int(1);
writeln('int 1 verstuurd');
wait_for_int;
remove int;
commem[4]: =infarray[infaantal-1].blocks;
grn_toyc;
load_Myrog(functie);
grn to master;
writehl(commem[4]);
send int(2);
waitJor_int;
remove int;
writeln('int 2 verstuurd');

end;

end.
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AB
BAD
BAS
XADRES
A15TS
LEDINF
SEGNUM

lOT 'SYSTEMP'

EOU >60
EOU >61
EOU >62
EOU >63
BQU >64
EOU >65
EOU >66

ReaJisatie van een multi DSP systeem voor vectorberekeningen.

; aantal blokken
; beginadres destination
; beginadres source
; extended adres
; a15 to slave = 6 of 7 voor 0 of 1

; number of global memo Segment

* een segment = 64k woorden en is gelijk aan twee banken van 32k woorden

SACMD EOU >67

* bevat het startadres van het communicatiegeheugen + een offset voor
* aanwijzing in het em van de gegevens voor een segment transport

DLSEL
PRSEL
ENEPR
DUMP
SWA
NUL
DDSA
PDSA
PDSAM
DSSA
DLSELO
DLSEL1
PRSELO
PRSEL1
A15TSO
A15TS1
ENEPRO
ENEPR1
INTIN
INTOUT
SACM
HOLDO
RESETO
SELO
HOLD1
RESET1
SELl
HOLD2
RESET2
SEL2
HOW3
RESETI
SEL3
CONP
XADRP

EOU >68
EOU >69
EOU >70
EOU >71
EOU >8000
EOU >0
EOU >0400
EOU >8000
EOU ooסס<

EOU >8000
EOU >0
EOU >1
EOU >2
EOU >3
BQD >4
EOU >5
EOU >E
EOU >F
EOU >FFFE
EOU >FFFF
EOU >F8oo
EOUO
EOU 1
EOU2
EOU4
EOU5
EOU6
EOU8
EOU9
EOU 10
EOU 12
EOU 13
EOU 14
EOU >3
EOU >7

; switch adres

; data destination startadres
; programma destination startadres
; programma destination startadres MASTER
; data source startadres

; intin adres = fffe
; intout adres = ffff
; start adres com. Mem.

; input/output port for a15 to slave e.D.
; input/output port for xadres
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LEDOUT
BLKO
BUG

EOU >F
EOU >200
EOU >300

AORG OOסס<

; led output port = 15

RESET
INTO
INTI

B INIT
B ISRO
B ISRI

; acc: =ffff

; block bl := 0
; acc := ffff
; dump := acc = ffff

; arp:=7
; ar7:=fffe
; acc: = dmem[ar(arp)]

; disable overflow mode
; dp:=O
; arp:=7
; acc:=3
; imr: = acc =3 (enable intO en intl)
; acc: = 1000 ooסס

; greg: = acc (32k glob. Mem.)
; if br is actief then com. Mem.
; acc: =0

. ; point ar7 to b2

AORG >0020
ROVM
LDPKO
LARP7
LACK >03
SACL4
LACK >80
SACL >5
SXF
ZAC
LARK AR7,>60
RPTK. 31
SACL *+ ; block b2 := 0
LRLK AR7,>200 ; point ar7 to bO
RPTK 255
SACL *+ ; block bO := 0
LRLK AR7,>300 ; point ar7 to bl
RPTK. 255
SACL*+
IALK >FFFF
SACLDUMP
CALLINITTM
LARP7
LRLK AR7,1NTIN
LAC *
ZAC
SACLDUMP
IALK >7921
SACLLEDINF
OUT LEDINF,LEDOUT

INIT

; acc: ooסס= ooסס

; greg: = acc (Ok glob. Mem.)

WAIT IDLE
BZWAIT
CALA
IALK >FFFF
LARP7
LRLK AR7,INTOUT
SACL *
ZAC
SACL >5
BWAIT
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ISRO lARP 7 ; arp: =7
LACK >80 ; ace: = 1000 ooסס

SACL >5 ; greg: =ace (32k glob. Mem.)
NOP
NOP
NOP
LRLK AR7,INTIN ; ar7: =fffe
LAC *,8 ; acc:=dmem[ar(arp)]
RET

ISR1 I.ALK >FF83
SACL LEDINF
OUT LEDINF,LEDOUT
LALK >FFFF
SACLDUMP
OUT DUMP,HOLDO
OUT DUMP,SELO
ZAC
RET

AORG >100

PROGTR LALK >FFF9
SACL LEDINF
OUT LEDINF,LEDOUT ; info op led's : 1
LACKPRSEL1
SACLDUMP
OUT DUMP,CONP; selecteer slave programma geh.
lARP 7 ' ; arp: =7
LDPK 0 ; dp:=O
lARK ARO,O
ZAC
SACL SEGNUM ; segnum := 0;
LALKSACM
SACL SACMD ; sacmd := sacm = >fBOO
BLAB4

NXTS SXF ; selecteer communicatie geheugen
LACSEGNUM
ADDK1
SACL SEGNUM ; segnum := segnum + 1
LAC SACMD
ADDK8
SACLSACMD

LAB4 lAR AR7,SACMD
ZAC
RPTK3
ADD *+ ; acc:= selO + .. + Sel3
BZ EINDEP ; if ace = 0 then goto exit
lAR AR7,SACMD
OUT *+,SELO
OUT *+,SEL1
OUT *+,SE12
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; selecteer slaves

; move blok van 256 woorden

; if ar7 < >0 then goto lab1
; ace := pdsa = >8000 = destination adres

; if 'ab' = 0 then goto exit
; selecteer globaal geheugen
; ab krijg zijn waarde (aantal BLOKKEN)
; ar6 := ab
; ace := segnum * 2

OUT *+,SE1.3
LAC *
BZ NXTS
RXF
SACLAB
LARAR6,AB
LAC SEGNUM,l
SACLXADRES
OUT XADRES,XADRP ; xadres := segnum * 2
LACKA15TSO
SACL A15TS
OUT A15TS,CONP ; a15 to slave := 0
LALK PDSA ; ace := pdsa = >8000 = destination adres
SACL BAD ; bad := pdsa
LRLK AR7,DSSA ; ar7 := dssa = >8000 = source adres
SAR AR7,BAS ; bas := dssa
RPTK 255
TBLW *+
CMPRO
BBZ LAB1
LALK PDSA
SACLBAD
LRLK AR7,DSSA ; ar7 := dssa = >8000 = source adres
SAR AR7,BAS
LACK A15TS1
SACL A15TS
OUT A15TS,CONP ; a15 to slave := 1
LACXADRES
ADDK1
SACLXADRES
OUT XADRES,XADRP ; xadres := xadres + 1
BlAB2
SAR AR7,BAS
SAR AR7,BAD
LARP 6
MAR *-
BANZ lAB3,*,7 ; if ar6 (ab) < > 0 then goto lab3
B NXTS ; goto next segment
LAC BAD
LAR AR7,BAS
BNXTB

NXTB

lAB3

lAB1

lAB2

EINDEP LACKPRSELO
SACLDUMP
OUT DUMP,CONP; selecteer master programma geh.
SXF ; communicatie memo Sel
LALK >FF79
SACLLEDINF
OUT LEDINF,LEDOUT ; info op led's: .1
RET

AORG >200
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LALK >FFA4
SACLLEDINF
OUT LEDINF,LEDOUT ; info op led's: 2
LARP AR7
LRLK AR7,BLKO
RPTK PROGL.l
BLKP PROG,*+
CNFP
LALK >FFOO
BACC

PROG EQU $
PROGTM LALK >7FA4

SACLLEDINF
OUT LEDINF,LEDOUT ; info op led's : 2
SXF
LARP 7 ; arp: =7
LDPK 0 ; dp:=O
LARKARO,O
LRLK AR7,SACM+4
lAC *
BZ EINDEM-PROG+ONCHIP ; if ace = 0 then goto exit
RXF ; selecteer globaal geheugen
SACL AB ; ab krijg zijn waarde (aantal BLOKKEN)
LAR AR6,AB ; ar6 := ab
ZAC
SACLXADRES
OUT XADRES,XADRP ; xadres := 0
IA.LK PDSAM ; ace := pdsam = ooסס< = destination ADRES

; move blok van 256 woorden

; ace := ace + 256
; bad := bad + 256

; bad := pdsam
; ar7 := dssa = >8000 = source adres
; bas := dssa

MASTER

NXTBl

1A.B1l

LAB21

SACLBAD
LRLK AR7,DSSA
SAR AR7,BAS
RPTK 255
TBLW *+
CMPRO
BBZ 1A.B1l-PROG+ONCHIP ; if ar7< >0 then goto labl
ADLK 256 ; ace := ace + 256
SACL BAD ; bad := bad + 256
LRLK AR7,DSSA ; ar7 := dssa = >8000 = source adres
SAR AR7,BAS
IACXADRES
ADDK 1
SACLXADRES
OUT XADRES,XADRP ; xadres := xadres + 1
B 1A.B21-PROG+ONCHIP
SAR AR7,BAS
ADLK 256
SACLBAD
IA.RP 6
MAR *.
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lAB31

BANZ lAB31,*,7 ; if ar6 (ab) < > 0 then goto lab31
B EINDEM-PROG+ONCHIP ; goto eindem
LAC BAD
LAR AR7,BAS
B NXTB1-PROG+ONCHIP

; communicatie memo Sel

$
PROGE-PROG
>FFoo

EINDEM

VAST1

PROGE
PROGL
ONCHIP

SXF
LALK >FF24
SACLLEDINF
OUT LEDINF,LEDOUT
LALK >FFFF
LRLK AR7,INTOUT
SACL *
B VAST1-PROG+ONCHIP
ZAC ; ace: ooסס= ooסס

SACL >5 ; greg: = ace (Ok glob. Mem.)
RET
EOD
EOD
EOD

; 256 woorden van dmem(ar(arp» -- >

; 256 woorden van dmem(ar(arp» -- >

; 256 woorden van dmem(ar(arp» -- >

; 256 woorden van dmem(ar(arp» -- >

; 256 woorden van dmem(ar(arp» -- >

; ace: =ace +256

; ace: =ace + 256

; ace: =ace +256

; ace: =ace +256

; dp:=O
; ar7:=f8oo

; ace: =0

LDPRG

AORG >300
LARP 4 ; arp: =7
LRLK AR4,>FFFE; ar7:=fffe
LAC * ; ace: =dmem[ar(arp)],

AR(ARP): =AR(ARP) + 1
LALK >F9AB
SACL >60
OUT >60,15
LDPKO
LRLK AR4, >F800
ZAC
RPTK 255
TBLW *+

PMEM(ACC)
ADLK >0100
RPTK 255
TBLW *+

PMEM(ACC)
ADLK >0100
RPTK 255
TBLW *+

PMEM(ACC)
ADLK >0100
RPTK 255
TBLW *+

PMEM(ACC)
ADLK >0100
RPTK 255
TBLW *+

PMEM(ACC)
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ADLK >0100 ; acc:=acc+256
RPTK 255
TBLW • + ; 256 woorden van dmem(ar(arp» -- >

PMEM(ACC)
ADLK >0100 ; acc: =acc + 256
RPTK 255
TBLW • + ; 256 woorden van dmem(ar(arp» -- >

PMEM(ACC)
ADLK >0100 ; acc:=acc+256
RPTK255
TBLW • + ; 256 woorden van dmem(ar(arp» -- >

PMEM(ACC)
LRLK AR4,>200 ; ar7:=200 (beginadres bO)
RPTK PROGU-l
BLKP PROG2,· +
CNFP
LALK >FFOO
BACC
RET

EOUS
LDPKO
lACK > OF ; acc: =Of
SACL >60 ; dmem[60]:=acc
OUT >60,3 ; ollt[3]:=dmem[60] (m.En.Epromn:=I)
LALK >FFFF ; acc: =ffff
LRLK AR4, >FFFF ; ar7: =ffff
SACL • ; dmem[ar7]: =acc
IALK >9287
SACL >60
OUT >60,15

VAST2
PROGE2
PROGU

GOTMS

B VAST2-PROG2+0NCHIP
EOUS
EOU PROGE2-PROG2

AORG >0400

IALK >FF99
SACL LEDINF
OUT LEDINF,LEDOUT
IALK >FFFF
SACLDUMP
OUT DUMP,RESETO
OUT DUMP,RESETI
OUT DUMP,RESET2
OUT DUMP,RESETI
ZAC
SACLDUMP
OUT DUMP,HOLDO
OUT DUMP,HOLDI
OUT DUMP,HOLD2
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OUT DUMP,HOLD3
OUT DUMP,SELO
OUT DUMP,SELI
OUT DUMP,SEI2
OUT DUMP,SEL3
OUT DUMP,RESETO
OUT DUMP,RESETI
OUT DUMP,RESE12
OUT DUMP,RESET3
LALK >FF19
SACLLEDINF
OUT LEDINF,LEDOUT
RET

AORG >0500

9

INI1TM LALK >FFFF
SACLDUMP
OUT DUMP,RESETO
OUT DUMP,RESETI
OUT DUMP,RESE12
OUT DUMP,RESET3
OUT DUMP,HOLDO
OUT DUMP,HOLDI
OUT DUMP,HOLD2
OUT DUMP,HOLD3
ZAC
SACLDUMP
OUT DUMP,SELO
OUT DUMP,SELI
OUT DUMP,SEI2
OUT DUMP,SEL3
OUT DUMP,RESETO
OUT DUMP,RESETI
OUT DUMP,RESE12
OUT DUMP,RESET3
RET

END
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Programma MATVEC.PAS
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2

Program matrixvector;

Realisatie van een multi DSP systeem voor vectomerekeningen.

{
Het programma MAlRIXVECfOR.PAS bepaald de snelheid van een matrix
vectorvermenigvuldiging van een matrix van 1024 bij 1024 en een vector van 1024
elementen. De Matrix staat in het globaalgeheugen.

}

uses crt,tms,timer;

var wl,w2,w3,w4,w5 : word;
uitkomst,a1,a2,a3,a4,vector : array[O..1023] of word;
int1,int2,int3 :longint;

begin
for w1: =0 to 1023 do
begin

vector[w1]: = 1;
a2[w1]: = 1;
uitkomst[wl]: = 0;

end;
reset xadres;
w4:=O;
clockon;
for w3: =0 to 1023 do
begin

for w1: =0 to 1023 do
begin

if w4<$4000 then uitkomst[w3]:=uitkomst[w3]+(vector[w1] * a2[w4 mod 1024])
else uitkomst[w3]:=uitkomst[w3]+(vector[w1] * a2[w4 mod 1024]);
w4:=w4+ 1;

end;
if w4=32768 then
begin

inc xadres;
w4:=0;

end;
end;
clockoff;
readln;

end.
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IDT'TESTTES'

Realisatie van een multi DSP systeem voor vectorlJerekeningen.

• Programma MULMASASM
• Dit programma werkt de communicatie tussen P.C. en master en tussen slaves en
• master af. Dit programma laadt telkens een rij van de matrix in het globaal
• geheugen, naar een slave. Maar voor dit alles plaatst de master de vector welke
• in het communicatiegeheugen staat in de slaves. Wanneer een uitkomst door een
• een slave is bepaald, haalt de master deze op en plaatst deze het communicatie-
• geheugen.

SASL
SASH
BAD
XADRES
DLSEL
SELECT
HOLD
BEURT
RSLTAD
INTER
LEDINF
DUMP
HOLDP
RESETP
SIGNP
SELP
CONP
XADRP
DLSELO
DLSELl
SAMV
SAY
COUNT
SAVP
INTOUT
INTIN
LEDOUT

MV1024

EQU >60
EOU >61
EOU >62
EOU >63
EOU >64
EOU >64
EOU >65
EOU >66
EOU >67
EOU >68
EOU >69
EOU >70
EOUO
EOU1
EOU1
EOU2
EOU >3
EOU >7
EOU >0
EOU >1
EOU >0400
EOU >8000
EOU >OCOO
EOU >0800
EOU >FFFF
EOU >FFFE
EQU15

AORG ooסס<

B INIT
B ISRO
B ISR1

AORG >0020

LARPAR7
LDPKO
lACK L1+1
TBLW SASL
lAC SASL
ADLK256
SACLSASL
lACKL2+1
TBLWSASL
lAC SASL
ADLK256
SACLSASL
lACK L3+1
TBLWSASL
lAC SASL
ADLK256
SACLSASL

; START ADRES SOURCE LOW
; START ADRES SOURCE HIGH
; BEGIN ADRES DESTINATION

; IOPORT EXTENDED ADRES

; START ADRES MATRIX-VECTOR
; START ADRES VECTOR IN COM. MEM.
; COUNTERWAARDE RESET DOOR MASTER
; START ADRES VECTOR IN PROG. MEM.

; BLKD ADRES := SASL

; BLKD ADRES ;= SASL + 256

; BLKD ADRES := SASL + 5U
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L1

L2

L3

LA

VERDER

lACK LA+l
TBLWSASL
lAC SASL
ADLK256
SACLSASL
1.AR AR7,BAD
RPTK255
BLKD ·,ooסס< +
RPTK255
BLKD +·,OOסס<

RPTK255
BLKD ·,ooסס< +
RPTK255
BLKD +·,ooסס<

lAC SASL
ANDK >FFFF
BNZVERDER
lAC SASH
ADDKI
SACLSASH
OUT SASH,xADRP
lALKSAV
SACLSASL
RET

; BLKD ADRES := SASL + 768

; update start adres source

; move 256 woorden

; move 256 woorden

; move 256 woorden

; move 256 woorden

; if start adres source low = 0 then

; start adres source high := sash+1
; xadres: =sash

; sasl:=sav= >8000 = begin glob. memo

SLcrO

WHOLDO

WSELO

RSTO

SLCfl

WHOLDI

lACK 1
SACLHOLD
SACLSELECf
OUT HOLD,HOLDP ; slave 0 hold
OUT SELECf,SELP ; slave 0 select
IN DUMP,HOLDP
lAC DUMP
ANDKI
BZ WHOLDO ; if not holda slave 0 then goto wholdO
IN DUMP,SELP
lAC DUMP
ANDKI
BZ WSELO ; if not selected slave 0 then goto wseiO
RET

lACK 1
SACLDUMP
OUT DUMP,RESETP; maak reset slave 0 actief
lAC HOLD
ANDK >FFFE
SACLHOLD
lAC SELECf
ANDK >FFFE
SACLSELECf
OUT HOLD,HOLDP ; haal hold slave 0 weg
OUT SELECf,SELP ; haal select slave 0 weg
ZAC
SACLDUMP
OUT DUMP,RESETP; maak reset slave 0 inactief
RET

lACK 2
SACLHOLD
lACK 2
SACLSELECf
OUT HOLD,HOLDP ; hold slave 0
OUT SELECf,SELP ; select slave 0
IN DUMP,HOLDP



; wacht op holda

; wacht op select terugmelding

4

WSELI

RSTl

SLCfOl

WHOLD2

DSLCf

Realisatie van een multi DSP systeem voor vectorberekeningen.

LAC DUMP
ANDK2
BZWHOLDI
IN DUMP,SELP
LAC DUMP
ANDK2
BZWSELI
RET

LACK 2
SACLDUMP
OUT DUMP,RESETP; maak reset slave I actief
LACK 2
ANDK >FFFD
SACLHOLD
LAC SELECf
ANDK >FFFD
SACLSELECf
OUT HOLD,HOLDP ; haa! hold slave I weg
OUT SELECf,SELP ; haa! select slave I weg
ZAC
SACLDUMP
OUT DUMP,RESETP; maak reset slave I inactief
RET

LAC HOLD
ORK3
SACLHOLD
LACSELECf
ORK3
SACLSELECf
OUT HOLD,HOLDP ; hold slave 0 en I
OUT SELECf,SELP ; selecteer slave 0 en I
IN HOLD,HOLDP
LAC HOLD
ANDKI
BZ WHOLD2 ; if not holda slave 0 then goto whold2
LAC HOLD
ANDK2
BZ WHOLD2 ; if not holda slave I then goto whold2
RET

ZAC
SACLSELECf
OUT SELECf,SELP ; deselect all slaves
RET

INIT
AORG >0100
ROVM
LDPKO
LARP7
LACK >03
SACL4
LACK >80
SACL >5
SXF
ZAC
LARK AR7,> 60
RPTK3I
SACL *+
LRLK AR7, >200
RPTK 255
SACL *+

; DISABLE OVERFLOW MODE
; DP:=O
; ARP:=7
; ACC:=3
; IMR: =ACC =3 (ENABLE INTO EN INTI)
; ACC: =1000 ooסס

; GREG:=ACC (32K GLOB. MEM.)
; IF BR IS ACTIEF THEN COM. MEM.
; ACC:=O
; POINT AR7 TO B2

; BLOCK B2:= 0
; POINT AR7 TO BO

; BLOCK BO:= 0
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; op adres >OCOO van de slaves staat de teller voor de

; select slave 0
; verplaats een rij (0) van de matrix

; BAD:= SAVP = >0800
; selecteer slave 0 en 1
; verplaats de vector
; deselecteer de slaves 0 en 1
; initialisatie start adressen:
; SASL:= SAV = >8000

; BAD:= SAVP = >0400

; SASL:= SAV = >8000

; op adres >OCOO van de slaves staat de teller voor de

; POINT AR7 TO B1

; BLOCK B1:= 0

; slave 0 moet als eerste worden afgehandeld bij een interrupt 1
; wacht op interrupt

; reset slave 0
; selecteer slave 1
; verplaats een rij (1) van de matrix

; reset slave 1
; aantal af te handelen interrupts: 1023+ 1 in AR6

; if aantal af te handelen interrupts < > 0 then goto wait
; else aantal := aantal -1

LRLK AR7,>300
RPTK2S5
SACL*+
lACK DLSELl
SACLDLSEL
OUT DLSEL,CONP ; M.DLSELn:=1 = SlAVE DATA MEM. SELECT
ZAC
OUT XADRES,xADRP
lALKSAV
SACLSASL
lALK SAVP
SACLBAD
CALLSLCT01
CALL MV1024
CALLDSLCT
lALKSAV
SACLSASL
LRLK ARS,SAV
lALKSAMV
SACLBAD
RXF
CALLSLCTO
CALL MV1024
ZAC
LRLK AR7, >OCOO
SACL *

vermenigvuldiging
CALL RSTO
CALLSLCT1
CALL MV1Q24
ZAC
LRLK AR7, >OCOO
SACL *

vermenigvuldiging
CALL RST1
LRLK AR6,1023
ZAC
SACLBEURT
IDLE
NOP
NOP
NOP
lARP 6
BANZ WAIT,.·,7

WAIT

WAIT1

lAC LEDINF
ANDK >7FFF
SACLLEDINF
OUT LEDINF,LEDOUT; ledinfo
SXF ; selecteer com. memo
lALK >FFFF
lARP 7
LRLK AR7,INTOUT
SACL*
SACLDUMP
OUT DUMP,HOLDP ; leg slaves sill
OUT DUMP,SELP ; selecteer ze
B WAIT1 ; vast

ISRO lARP 7
LRLK AR7,INTIN
lAC *
lARP 6
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LAC *+,0,7
RET

; we doen Diets met de interrupt

; de beurt is aan slave I

; if beurt = I then goto EEN

; wacht totdat slave 0 interrupeert
; selecteer slave °
; laad ace met uitkomst van slave °
; selecteer com. memo
; sla deuitkomst op in com. memo
; selecteer glob. memo
; verplaats een rij.
; reset slave °

LALK >FFF8
SACLLEDINF
OUT LEDINF,LEDOUT
LACBEURT
BNZEEN
IN lNTER,SIGNP
LAC INTER
ANDKI
BZWI
CALLSLCTO
LARP7
LRLK AR7,SAMV
LAC *,0,5
SXF
SACL *+,0,7
RXF
CALL MVI024
CALL RSTO
LACK I
SACLBEURT
RET

ISRI

WI

LABI

EEN

LAB2

IN INTER,SIGNP
LAC INTER
ANDK2
BZEEN
CALLSLCTI
LARP7
LRLK AR7,SAMV
LAC ·,0,5
SXF
SACL *+,0,7
RXF
CALL MVlO24
CALLRSTI
ZAC
SACLBEURT
RET

; if not interrupt slave I then goto EEN
; selecteer slave I

; ace := uitkomst slave I
; selecteer com. memo
; uitkomst naar com. memo
; selecteer glob. memo
; verplaats een rij.
; reset slave I

; de beurt is aan slave °
END
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IOT'MULTIPL'

* Programma MULASM. Oit programma draait op een slave bij de matrix-vector
* vermenigvuldiging. Na een reset vermenigvuldigt dit programma telkens twee
* getallen met elkaar en telt ze bij elkaar op. Het programma doet dit 1024 keer.
* Hierna wordt de master geinterrupeerd dat data beschikbaar is.

7

SAMV
SAV
COUNT
SAVP

EQU >0400
EQU >0800
EQU >OCOO
EQU >0800

AORG ooסס<

B INIT

; START ADRES MATRIX-VECTOR
; START ADRES VECTOR
; COUNTERWAAROE RESET DOOR MASTER
; START ADRES VECTOR IN PROG. MEM.

MUL

*

*

*

*

MVVEC

AORG >0020
LARP7
LRLK7,SAMV
ZAC
MPYKO
RPTK255
ADO*+
MAC SAVP,*+
RPTK 255
ADO*+
MAC SAVP+ >100,*+
RPTK 255
ADD *+
MAC SAVP+ >200,*+
RPTK 255
ADO*+
MAC SAVP+ >300,*+
APAC

RET

AORG >0050
LARP7
LRLK AR7,SAV
LALKSAVP
RPTK 255
TBLW *+
ADLK >100
RPTK255
TBLW *+
ADLK >100
RPTK 255
TBLW *+
ADLK >100
RPTK255
TBLW *+
RET

AORG >0070

INIT ZAC
LARP7
LRLK AR7,COUNT
LAC *
BNZLAB1
CALLMVVEC

LAB1 LAC·
ADOK1
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SACL·
CALLMUL
LARP7
LRLK AR7,SAMV
SACL •
LDPKO
RPTK7
ROR
SACL >60
OUT >60,0
RXF
SXF
IDLE

END

Realisatie van een multi DSP systeem voor vectoriJerekeningen.



Matrix-Vector vennenigvuldiging software

program MUL;

{
Dit programma (MUL.PAS) verzorgt de communicatie tussen master en P.C. om
een matrix van 1024 bij 1024 ( in bet globaal gebeugen) te vermenigvu1digen
met een vector van 1024 woorden (16 bits).

}

uses crt,TIMER,tms;

var flle1 :flle;
i,intl: integer;
w1,fout:word;

procedure load_DATA;

var door:boolean;
a,b,c,i,numrecs,blk32K: integer;
inffuename,fnaam :fllenamet;
s:string3;
jn:cbar;

begin
i:=O;
Reset Xadres;
for i:';O to 31 do
begin

writeln(i);
for intl: =0 to $3fff do
begin

if (intl mod 1024) =(intl mod 2048) then
begin

memlow[intl]: =1;
memhigh[intl]: =1;

end
else
begin

memlow[int1]: =2;
memhigh[intl]: =2;

end;
end;
Inc Xadres;

end;-
end;

procedure load_system;

begin
clrscr;
bard reset;
writeIn('bard reset');
GM to PC;
Remove inti
assign(ftle1,'system.fll');
reset(flle1,2);
blockread(flle1,combuf,Cmbuflen,recsread);
for intl:=O to 2045 do commem[intl]:=combuf[intl];
close(flle1);
writeln('prog geladen');
send_int(O);
writeln('int uitgestuurd');
soft reset;
writeln('soft reset');

9
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end;

begin
load system;
init}unction('mul');
gm tOJlc;
load data;
fout:=O;
while not keypressed do
begin

for intl:=O to 2024 do commem[intl]:=I;
gm to master;
CI1>CkON;
soft reset;
writeln('soft reset');
wait for inf
CLOCKOFF;
remove int;
intl:=O;
for i: =0 to 1023 do
begin
if (i mod 2) =0 then
begin
if commem[i] < >1024 then
begin

fout: = fout + 1;
writeln(i,' ',commem[i]);

end
end
else
if commem[i] < >2048 then
begin

fout: = fout +1;
writeln(~' ',commem[i]);

end;
end;
writeln('aantal fouten : ',fout);

end;
writeln(' <enter> om door te gaan. ');
readln;

end.

Realisatie van een multi DSP systeem VOOT vectorberekeningen.
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